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Ќ¦ТТЫЌТАУ

Астанадаѓы Тєуелсіздік Са-
райында Ќазаќстан Президенті
Н±рс±лтан Назарбаевтыњ Ќазаќ-
стан халќына Жолдауы "Ќазаќ-
стан жања жаћандыќ наќты аху-
алда: μсім, реформалар, даму"
таќырыбын ќамтыды.

Жолдауын жариялауды баста-
ѓан Елбасы Н.Назарбаев cμз ба-
сында б‰гінгі єлемдік ахуалдыњ
к‰рделі кезењмен ±штасып отыр-
ѓанын атап μтті. Президент ал-
пауыт елдердіњ μзара санкция-
лары д‰ниені тыѓырыќќа тірегенін
айтты.

Сонымен ќатар, Елбасы
м±ндай аса жауапты сєтте
бірліктіњ саќталуы аса мањызды
екенін, сондай-аќ, барша ќоѓам

Ќазаќстан жања жаћандыќ
наќты ахуалда:

μсім, реформалар, даму
Кеше ЌР Президенті

Н±рс±лтан Назарбаев Ќазаќстан халќына
Жолдауын жариялады
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ел игілігі ‰шін аянбай тер тμгу
ќажеттігін атап μтті.

"Біріміз бєріміз ‰шін, бєріміз
біріміз ‰шін деген ќаѓиданы
±станып, ењбек етуге тиіспіз. Сєт
сайын ќ±былѓан аласапыранѓа
сай амал табуымыз керек. Ењ
жаќсы жоспар уаќыт талабына
бейімделген жоспар болып са-
налады. Біз де заманныњ бета-
лысына ќарай, межелерімізді
белгілеп, жоспарларымызды
жμндеп отыруымыз ќажет. Біздіњ
маќсатымыз – елі баќытты, жері
г‰лденген Отанымыз Ќазаќстан-
ды Мєњгілік Ел ету", – деді Н.На-
зарбаев.

Б±дан бμлек, Елбасы Ќазаќ-
станныњ алдаѓы межесі єлемдегі

ењ дамыѓан 30 мемлекеттіњ ќата-
рына ќосылып, бай да ќуатты ел-
дермен иыќ т‰йістіру маќсат
екенін атап μтті. "Ќазаќстан-
2050" баѓдарламасын екі жыл
б±рын жариялаѓан кезде, б±л
межеге жетуге жолымызда ќиын-
дыќтар кездесетінін, соѓан
дайын болып, тиісті шаралар
ќабылдау керектігін айтќан бо-
латынбыз. Біз осы маќсатќа
ж±мылѓанда жететін боламыз.
Мен б‰гін жања ќатерлер мен
тыњ м‰мкіндіктер ќатар μрбіген
жања жаћандыќ наќты ахуалда
дамудыњ басты баѓыттарын ай-
ќындайтын Ќазаќстан халќына
арнаѓан Жолдауымды жариялай-
мын", – деді Н.Назарбаев.

(Жолдаудыњ толыќ мєтіні газеттіњ келесі санында жарияланады).

Ќ±рметті ќостанайлыќтар!
Ќазаќстан ‰шін тарихи к‰н – 1991

жылы бірінші желтоќсанда бірінші рет
б‰кілхалыќтыќ Президент сайлауы μтті.
Б±л датаны мерекелеу халыќтыњ
Ќазаќстанныњ Т±њѓыш Президенті
Н±рс±лтан Єбіш±лы Назарбаевтыњ аса
кμрнекті сіњірген ењбегін баѓалайтын-
дыѓын айѓаќтайды.

Ќазаќстанныњ тєуелсіз жылдарында
Т±њѓыш Президентпен бірге біз ќиын
уаќыттар мен сынаќтарды абыроймен
бастан μткердік. Мемлекет басшысы-
ныњ, біздіњ ¦лт Кμшбасшысыныњ батыл
да жігерлі шешімдері егемен, экономи-

калыќ дамыѓан, саяси т±раќты мемлекет ќ±руѓа м‰мкіндік берді.
Н±рс±лтан Назарбаевтыњ бастамасы бойынша жєне  тікелей

тапсырмасымен мемлекеттік, салалыќ баѓдарламалар іске асы-
рылуда, ауќымды ќ±ќыќтыќ, экономикалыќ, саяси жєне єлеуметтік
реформалар ж‰зеге асырылуда. Б±л тіпті ќиын єлемдік ќаржылыќ-
экономикалыќ жаѓдайларда да ќазаќстандыќ экономиканыњ
беріктілік ќорын т‰зуге м‰мкіндік береді.

Биылѓы жылы Ќазаќстан жаћандыќ бєсекеге ќабілеттілік индек-
сінде 42-ші орынды иеленді. Б±л б‰кілєлемдік экономикалыќ фо-
румныњ зерттеуі елдердіњ экономикалыќ бєсекеге ќабілеттілігі
кμрсеткіші бойынша рейтингін кμрсетеді.

Мемлекет басшысыныњ кμреген саясатыныњ, біздіњ халќымыз-
дыњ ењбекс‰йгіштігініњ арќасында Ќазаќстанныњ єл-ауќаты мен
игілігініњ μсе т‰сетініне сенімдімін. Жєне экономика мен ќоѓамныњ
одан єрі дамуы маќсатында "Н±рлы жол – болашаќќа бастар жол"
баѓдарламасын іске асыру басталды.

Біздіњ еліміз єлемдік ќауымдастыќта бейбітшілік пен келісімніњ,
єрт‰рлі этностар мен конфессиялар арасындаѓы μзара
т‰сінушіліктіњ ќорѓаны ретінде танылады.

Ќазаќстанныњ т±тастыѓы, тєуелсіздігі, бірлігі Мемлекет басшы-
сыныњ жеке т±лѓасымен берік байланыста.

Ќымбатты ќостанайлыќтар!
Т±њѓыш Президент к‰німен шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймын.
Єрбір отбасына, єрбір шањыраќќа кμркейіп-μркендеу, ырыс-

береке, мыќты денсаулыќ жєне баќыт тілеймін.
Ќостанай облысыныњ єкімі                          А. М±хамбетов.

Ќ±рметті ќостанайлыќтар!
Сіздерді мемлекеттік мереке – Ќазаќ-

стан Республикасыныњ Т±њѓыш Прези-
денті к‰німен шын ж‰ректен ќ±ттыќтай-
мын! 1 желтоќсан – еліміздіњ мемлекеттік
тєуелсіздігіне ќол жеткізу тарихында
жєне жања мемлекеттіњ даму стратегия-
сын айќындауда орасан мањызѓа ие.

Жања тєуелсіз мемлекеттіњ іргетасын
ќалаушы Н±рс±лтан Єбіш±лы  Назарбаев
– барлыќ ќазаќстандыќтар жєне ха-
лыќаралыќ ќоѓамдастыќ мойындаѓан
ѓаламдыќ бастамалардыњ  бастаушысы,
отандастарымыздыњ ќ±ќыќтары мен

бостандыќтарыныњ ќорѓаушысы, елді кемел болашаќќа жете-
лейтін игі істердіњ ќолдаушысы. Елбасы сындарлы шаќта бірлік
пен елдікті, татулыќ пен достыќты ту етіп, тєуелсіздікті баянды,
егемендікті ењселі ете білді. Т±њѓыш Президенттіњ жетіс-тіктері
ќ±рмет пен сенім сезімдерін оятады.

Ќымбатты ќостанайлыќтар! Мереке ќ±тты болсын! Елімізде ты-
ныштыќ пен бейбітшілік, отбасымызда берекелік пен ‰йлесімділік,
татулыќ орнай берсін!

Ќ±рметпен,
Ќостанай облыстыќ мєслихатыныњ хатшысы

С.Ещанов.

Мереке ќ±тты болсын!



Шұға 
     ҚОҢҚАБАЙ 

Қостанай облысында халықтың үгіт-
насихат жұмыстарының нәтижесінде 
діни ахуал тұрақты. Бұл туралы 
кезекті баспасөз мәслихатында 
облыстық дін істері басқармасының 
басшысы Нұриқан Нөгербеков 
мәлімдеді. Журналистермен өткен 
жиында басқарма тарапынан қолға 
алынған жұмыстар мен аймақтағы 
діни мәселелер сөз болды. 

Нұриқан Нөгербековтің айтуынша, өңірде 112 
діни бірлестік тіркелсе, оның ішінде 34 ислам, 34 
христиандық православие, 4 христиандық католик, 
39 христиандық протестанттық, 1 дәстүрлі емес діни 
бірлестік бар. Діни бірлестіктердің қарамағында 98 
ғибадат үйлері бар. Олардың 34-сі мешіт, 30-ы орыс 
православие шіркеуі, 4-і католиктердің костелдары, 
30-ы құлшылық үйі. Қазір облыста діни әдебиеттерді 
сатуға рұқсат етілген 2 нысан жұмыс істейді.  

 Басқарма басшысы журналистер тарапынан 
түскен сауалға орай берген жауабына сай, еліміз-
дегі діни ахуалдың соңғы жылдары күрделене 
түскені жасырын емес. Содан болар дін мәселесі 
қазіргі қоғамның жиі талқылайтын өзекті тақырыбы-
на айналып отыр. Сондықтан азаматтардың діни 
сауатын көтеру мақсатында ерекше жұмыс жүр-
гізіледі. «Қазір түрлі ағымдардың қатарына кіріп, 
адасқандардың айналасындағы адамдарға ықпалы 
қандай болатыны – өзекті мәселе. Бұл мәселе дін 
істері басқармасы, басқа мемлекеттік органдардың, 
үкіметтік емес ұйымдардың да назарынан тыс қал-
майды. Әлбетте, осындай азаматтармен, жалпы 
өңір тұрғындарымен жұмыстар жүргізіліп жатыр», 
– деді Нұриқан Қажымұқанұлы. – Наным-сенім 
деген нәзік дүние ғой. Азаматтардың көзқарасын 

өзгерту оңай емес. Сондықтан, ондай азаматтар-
мен күнделікті түсіндіру жұмысына айрықша көңіл 
бөлінеді. Біздің өңірдегі «Тәжірибелі психологтар 
қауымдастығы», «Ел ертеңі», «Социум» қоғамдық 
бірлестіктер осыған атсалысуда. Бұл азаматтары-
мыздың діни сауатын көтеру – біздің басты мақса-
тымыз. Осы бағытта жұмыс жасалып жатыр», – деп 
толықтырды ол.

Конфессияаралық келісім, азаматтардың дін 
ұстану бостандығын қамтамасыз ету және діни бір-
лестіктермен өзара іс-әрекеттестік саласындағы 
мемлекеттік басқаруды, сондай-ақ, заңмен көрсетіл-
ген межеде салааралық үйлестіру жұмыстарын жү-
зеге асыратын құрылым діни әдебиетті қадағалау, 
интернет ресурстардағы жарияланымдарды сарап-
тау сынды бүгінгі қоғам үшін маңызды жайттарды да 
қадағалап отырады. «Бүгінгі күні тіркелмей, заңсыз 
жұмыс істейтін діни бірлестік жоқ. Біз барлық діни 
субъектілермен ауқымды түсіндірме жұмыстарын 
жүргізіп келеміз, оның ішінде, қажет болған жағдай-
да әкімшілік заңдылықтар да қолданылады», – деді 
брифингте басқарма басшысы Нұриқан Нөгербеков.  
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Тағы екі жәрмеңке 
өтеді

Жандос 
 ЖҮСІПБЕК

Бұл – араға 1,5 ай салып барып ұйымдастырылып отырған жәрмең-
ке. Осы жолы «Спорт сарайы» ғимаратының ішінде өтті. Қостанайдың 
ауыл шаруашылық тауар өндірушілері 100 тонна өнімді арзанда-
тылған бағамен саудаға қойды. Оның 30 тоннаға жуығы – ет өнімдері.

Сенбі сайынғы сауда-саттық мерекесін сағынып, асығып күткенге 
ұқсайды – жиылған жұртшылықтың қарасы қалың. Сауда-саттық ғи-
марат алдында да қызу жүрді. Жүк көліктері азық-түлікті қапшықтап, 
қораптап өткізді. Нысан ішін де нөпір халық аузы-мұрнына дейін 
толтырды. Келе-бара аяқ алып жүру мүмкін болмай кетті. Әлдекімге 
ішке кіру, енді біреулеріне тысқа шығу мұңға айналды. Кезек – ұзын-
сонар. Сөрелер адамнан көрінбейді. 

Соған қарағанда, өнімдерге ұсынылған бағалар да көпшілік көңілі-
нен шыққандай. Мәселен, жұмыртқа – 200 теңгеден. Нарықтағы баға-
сынан 60-70 теңгеге дейін арзан. Қаратүйнек – 50 теңгеден, сәбіздер 
– 70 теңгеден. Қант 190 теңгеден сатылды.

 Бақсаң, бәрі де қажетті азық-түлікпен молынан қорланып алуға 
келген. Жәрмеңкенің басы-қасында облыс әкімінің бірінші орынбаса-
ры Ғ.Нұрмұхамбетов болды. Ол өз сөзінде жаңа жылға дейін тағы екі 
рет жәрмеңке өтетінін айтты. Бірақ, әзірге, нақты уақыттары белгісіз.

СУРЕТТЕ: жәрмеңкеде.
Суреттерді түсірген Бағдат АХМЕТБЕКОВ.

БАСПАСӨЗ МӘСЛИХАТЫ

«Өңірде діни ахуал 
тұрақты»

Бұл партия, төраға-
ның айтуынша, сонау 
«Алашорданың» жалға-
сы, халық пен билік ара-
сындағы көпір іспетті 
болуды мақсат тұтады. 
Қостанай облыс тық фи-
лиалы да кең өріс  жайып 
келеді. Аудандардан 
филиалдар ашу ісін ши-
ратып, жастарды көбірек 
тартуға екпін салуда. 
Мемлекеттік бағдарлама-
лардың жүзеге асуына үн 
қосу, көпшілік арыздары 
бойынша да жұмыс істеу 
– партияның көздейтіні. 

Биыл филиал аз жұмыс 
атқарған жоқ. Жемқорлыққа қар-
сы зерттеулер жүргізілді, транс-
порттық инспекцияның, денсау-
лық сақтау мекемелерінің, өзге 
де әлеуметтік салалардың «та-
мыр соғысы» тыңдалды. Жұмы-
старының әр қадамы БАҚ наза-
рында ұсталды. 

«Ақ жол» партиясының негізгі 
нысанасы – кәсіпкерлік пен биз-

нестің мүддесін қорғау. Сол са-
ладағы шаруаның нығая түсуіне 
ықпал жасауды көздейді. 

– Қазіргі экономикалық ах-
уалға байланысты ұтымды ұсы-
ныстар  даярланды. Мәселен, 
солардың ең өзектілері – несие-
лендіру мөлшерлемесінің төмен-
деуін қарастыру, мемлекеттік 
бюджет шығынын азайту және, 
тиісінше, мемсатылымды қол-

дау.  Иә, қымбатшылық 
екі жаққа да сезілуде. 
Мемлекеттік кіріс бөлігі 
әлсіреді. Дей тұрғанмен 
бұдан бәрі нашар, тұрақ-
сыз деуге келмейді, – деп, 
М.Жотаев тілшілерді 
слайд түрінде жасалған 
әр жылдардағы даму диа-
граммасымен таныстыра 
өтті. Дағдарыс кәсіпкер-
лерге қаншалықты соққы 
деген сұраққа ол пози-
тивті жауап қайтарды. 
Айтуынша, девальвация 
еңсе тіктеуге, деффицит 
бәсекеге қабілеттілікті 

арттыруға негіз болуы керек. Ал, 
жалпы, мемлекет тығырықтан 
шығудың тың механизмдерін 
табуда. Бюджеттік сала қызмет-
керлерінің жалақысы өсетіні со-
лардың бір ғана мысалы.

ҚР Парламентінде «Ақ жол» 
партиясының 8 өкілі бар. Алдағы 
сайлауда фракция санын әлі арт-
тыра түсуді мақсат ететіндіктерін 
айтып отыр М.Жотаев. 

Мақсат –  
   халық мүддесі

Жандос 
     ЖҮСІПБЕК

«Ақ жол» Қазақстан демократиялық партиясы Қостанай облыстық филиалының 
төрағасы Махаббат Жотаев партияның қызметі туралы облыс журналистерімен 
өткізген баспасөз брифингінде баяндап берді.

Ел мен Елбасы – 
егіз ұғым

Айтолқын 
 АЙҚАДАМОВА

Қаламыздағы Е. Өмірзақов атындағы облыстық 
филармонияда кеше Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті күніне орай салтанатты шара 
өтті.
Мемлекет Әнұранынан басталған салтанатты жиында Елбасы, ҚР 

Тұңғыш Президенті туралы фильмнен үзінділер көрініс алып жат-
ты. Елбасының өмір жолы, сындарлы саясаты, маңызды шешімдері 
көрер менге ретімен жол тартты. Бұл күн Елбасының Қазақстан халқы-
на кезекті Жолдауын арнауымен тұспа-тұс келді.

 1991 жылғы 1 желтоқсанда өткен бүкілхалықтық сайлауда Н.Ә.На-
зарбаев сайлаушылардың 98,7 пайыз қолдауымен Қазақстанның 
Тұңғыш Президенті болып сайланды. Бұл мерекенің ерекшелігі 
жоғары. Қазақстанның жаңа тәуелсіз мемлекет болып қалыптасуы, 
әлемдік аренада өзіндік орны бар, қарышты дамып отырған еліміздің 
сыртқы-ішкі саясаттағы жетістіктері Қазақстанның Тұңғыш Прези-
дентімен тікелей байланысты. Сондықтан да Ел мен Елбасы, Тәуел-
сіздік пен Тұңғыш Президент егіз ұғым. 

Сахна төрін жандандыра түскен өнерлі өрендердің еңбектері ерек-
ше болды. Салтанатты жиынды өңірімізге танымал өнер майталман-
дарының концерттік бағдарламасы қыздыра түсті. 



Студенттерге 
қамқорлық

Қуаныш 
 ЕСҚАБЫЛ

Кеше Астананың Тәуелсіздік сарайында Ел Президенті Нұрсұл-
тан Назарбаев «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, 
реформалар, даму» атты Қазақстан халқына кезекті Жолдауын 
жариялады.

Еліміздің басты арналарында тікелей эфирде таратылған Жол-
дауға орай қаланың бірқатар мекеме-ұйымдарымен бірге Рудный 
индустриялық институтында да ұжымдық қарау ұйымдастырылды. 
Білім ордасының профессорлық-оқытушылық құрамы Елбасының 
ұлттық валютаға қатысты пікірін бірауыздан қолдап, дағдарысқа 
қарсы іс-жоспардың ұтымды жақтарын ойына түйіп алды. Бұл рет-
те Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі Елбасы қойған 
межелі міндеттердің орындалуына серпін беретініне сенім білдірді. 
Жастар жағы шәкіртақының 2016 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап 
өсетінін естіп, қуанып қалды. Институттың 3-курс студенті Тұрсын-
бек Макуов Ұлт Көшбасшысының қиын-қыстау кезеңге қарамастан 
жастарды ешқашан назардан тыс қалдырмағандығын айтады.

– Елбасы біздің шәкіртақымызды 30 пайызға өсетіндігін жеткізді. 
Бұл, бір жағынан, үлкен қуаныш. Екіншіден, зор жауапкершілік те. 
Осы жауапкершілікті барша жастар жете түсініп, бұл қамқорлықты 
өздерінің білімге деген құштарлығымен, ғылымға қосар үлесімен 
қайтарса «нұр үстіне нұр болар еді. Біз, жастар, қашан да Елба-
сымен біргеміз», – дейді ол.

Рудный индустриялық институты Үкіметтің индустриялық-инно-
вациялық даму бағдарламасына білікті мамандар даярлау арқылы 
сүбелі үлесін қосып келе жатыр. Оқу орнының ұжымы алдағы уақыт-
та да осы бағытынан айнымай, Жаңа Жолдауда көрсетілген тапсыр-
малардың орындалуына атсалысатындығын жеткізді.

Ең бастысы – бірлік 

Қыдырбек 
 ҚИЫСХАНҰЛЫ

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқы-
на Жолдауын теледидар арқылы көріп, қолдау білдірген жерле-
стеріміз аз емес. Солардың бірі – 76 жастағы ұзынкөлдік Сақып 
Бексұлтанова. 8 бала өсірген Ардақты ана бүгінде 20 немереден 
3 шөбере сүйіп отыр. Әжей Қостанайда тұратын ұлы Бауыржан 
мен келіні Аягөздің шаңырағына қыдырып келген екен. Бұл отбасы 
биылғы тамыз айында КСК шағын ауданында мемлекеттік бағдар-
лама бойынша салынған көпқабатты үйден пәтер алыпты.

Сақып әже Елбасы Жолдауын жыл сайын елмен бірге күтетінін 
айтты. Ал биылғы  «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, 
реформалар, даму» тақырыбын қамтыған Жолдау ерекше есте қала-
ды деп отыр. Себебі, ол әлемдік дағдарыс кезіндегі әрекеттерге ар-
налған әрі өтпелі кезеңнен шығудың бағдарламасы бекітілген дейді.

– Бізге Елбасымыз айтқандай, ең бастысы, тыныштық керек. 
Береке-бірлік, халықтың бүтіндігі болса, мемлекетіміз кез келген 
дағдарысты еңсеріп шығады. Өз басым солай болатынына сенемін. 
Президентіміз теңгемен өмір сүруге шақырды. Оны құптаймыз. 
Қазір барлық тауарды теңгеге сатып алып отырмыз. Мені тағы бір 
қуантқаны, қазақстандықтардың орташа өмір ұзақтығы 72 жастан 
асты дейді Елбасы. 10 жылдың ішінде 64 жастан 72 екіге дейін бүкіл 
халықтың орташа өмірін ұзарту ешбір елдерде кездеспегенін айтты. 
Ал зейнетақы жинақтары тек ел бюджеті тапшылығын толықтыру 
үшін пайдаланылатынын естідік, – дейді қарт ана.

Суретті түсірген Бағдат АХМЕТБЕКОВ.
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Нұрболат 
 МЕШІТБАЕВ

А.Байтұрсынов атындағы 
Қостанай мемлекеттік универ-
ситетінің мәжіліс залында ұс-
таздар қауымы мен студенттер 
Елбасы Н.Назарбаевтың «Қа-
зақстан жаңа жаһандық нақты 
ахуалда: өсім, реформалар, 

даму» атты Қазақстан халқы-
на Жолдауын тікелей эфирден 
тыңдады.

Тәуелсіздік Сарайында сөй-
леген сөзінде Қазақстан Прези-
денті еліміздің бүгінгі әлемдік 
ахуалдың күрделі кезеңімен 
бетпе-бет келіп отырғанын, ал-
пауыт елдердің өзара санкция-
лары дүниені тығырыққа тіреп 

жатқандығын айтты.
Аса жауапты осындай кезең-

де мемлекетте бірліктің сақта-
луы аса маңызды һәм  қоғам 
игілігі үшін жауапты игі дүние 
жасалуы керектігін жеткізді. 
«Біріміз бәріміз үшін, бәріміз 
біріміз үшін деген қағиданы 
ұстанып, еңбек етуге тиіспіз. 
Сәт сайын құбылған аласа-
пыранға сай амал табуымыз 
керек. Ең жақсы жоспар уақыт 
талабына бейімделген жоспар 
болып саналады. Біз де заман-
ның беталысына қарай, меже-
лерімізді белгілеп, жоспарла-
рымызды жөндеп отыруымыз 
қажет. Біздің мақсатымыз – елі 
бақытты, жері гүлденген Ота-
нымыз Қазақстанды Мәңгілік 
ел ету», – деді Н.Назарбаев.

Жолдаудан кейін универ-
ситет ұстаздары өз ой-пікір-
лерін білдіріп, бүгінгі әлемдік 
хал-ахуалдың құбылып жатқан 
сәтінде Елбасының әр айтқан 
сөздерінде қаншалықты мән 
жатқандығына тоқталды.
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«МӘҢГІЛІК ЕЛ» – БІЗДІҢ ЕЛ

Елбасы Жолдауын 
талқылады

Қазір еліміз әлемдегі 
геосаяси жағдайлардың 
және дағдарыстың нағыз 
қызған шағында тұр. Жол-
дау аты айтып тұрғандай, 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бұл жайттардың бар-
лығын жете түсінгендіктен келер жылға нақты қадам 
жасады. Дағдарысқа қарсы күресу жолдарының, оның 
ішінде экономиканың үнемділігі, мемлекеттік қаржы 
жүйесіндегі тұрақтылықты сақтауға ерекше мән берді. 
Ол үшін Қазақстан халқы аталған мәселені еңсеруге 
бірігуі қажеттелігіне тоқталды. Бұл бізге қажетті үл-

кен маңызды бастама. Себебі, кез келген дағдарысты 
жеңу – еңбекке, үнемге, бірлікке байланысты.

Үнем дегеніміз, Елбасының сөзімен айтқанда, 
«көрпеңе қарай көсілу». Яғни, біз үнем мен еңбек 
өнімділігін арттырып, экономикамыздағы өсімді 
кемітпеуіміз керек. 100 нақты қадам ұлт жоспарын 
2016 жылдан бастап толық орындауға үкіметке бірне-
ше тапсырмалар жүктегені де дағдарыстан шығудың 
негізгі қадамы деп түсінемін.

Сондықтан да Елбасының халқына Жолдауы белді 
бекем буып, жаңа реформаны, жаңа өсімді, жаңа да-
муды қалыптастыруға жетелейді.

Дағдарысты жеңу – еңбекке, 
үнемге, бірлікке байланысты

Бұл Жолдауда Елбасы мем-
лекетіміздің алдағы мақсаты 
әлемдегі ең дамыған 30 мемле-
кеттің қатарына қосылып, бай да 
қуатты елдермен иық түйістіру 
екенін атап өтті. Бірақ, алда қан-
шама қиындықтар кездесетінін, 
соған дайын болып, тиісті ша-
ралар қабылдау қажеттігіне 
тоқталғаны Қазақстан халқына 
жақсы әсер қалдырды деп ой-

лаймын. 2008-2009 жылдардағы 
қаржы дағдарысын талдап, сол 
үшін дер кезінде қандай жағдай-
лардың алдын алғанын, қазір 
алпауыт елдердің бір-бірімен те-
кетіресі мемлекетіміздің дамуы-
на қаншалықты нұқсан келтіріп 
отыр ғанын жеткізгені барлығы-
мызды толғандырды.

Біз өз мүмкіндігімізді әлі толық 
пайдалана алмай отыр ғанымыз, 
еліміздегі өндіретін тауарды 
өзіміз тұтына алмай жатқан-

дығымыз сынға алынды бұл 
Жолдауда. Сондықтан да Елба-
сы айтқандай, өз мүмкіндігімізді 
пайдалану қажет бізге.

Тағы бір ерекше айтылған 
мәселе, 2017 жылдан бастап 
кәсіптік-техникалық мамандар-
ды даярлау-оқыту бұрынғыдай 
ақылы емес, ақысыз болатыны 
бізді қуанта түсті.

Суреттерді түсірген Айбек 
ЖҮЗБАЙ.

Мүмкіндігімізді пайдалану 
қажет

Алмас ӘБСАДЫҚОВ,
А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік 
университетінің проректоры:

Мейрамбек ТАСТАНОВ,
Философия докторы (Ph.D), А.Байтұрсынов атындағы 
Қостанай мемлекеттік университетінің профессоры:
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ЭтносаралыќЭтносаралыќЭтносаралыќЭтносаралыќЭтносаралыќ
т±раќтылыќ т±раќтылыќ т±раќтылыќ т±раќтылыќ т±раќтылыќ –––––
 БІРЛІК КЕПІЛІ БІРЛІК КЕПІЛІ БІРЛІК КЕПІЛІ БІРЛІК КЕПІЛІ БІРЛІК КЕПІЛІ

Мемлекет басшысы
тањдаѓан Ќазаќстанныњ
тєуелсіздігін ныѓайту
жолы – халыќ бірлігі мен
т±тастыѓын саќтау єрі же-
тілдіру  маќсатымен бай-
ланысты. Ќазаќстан –
кμп±лтты мемлекет. Б±л
сипат, єсіресе, Ќостанай
облысына тєн. Кμп ѓасыр-

лыќ тарихы бар халыќтар мен діндер, байырѓы жєне
ќоныс аударып келген т±рѓындар арасындаѓы μзара
ќарым-ќатынастыњ тєжірибелерін жинаќтаѓан аймаќ-
тыњ бірегейлігі мен ерекшелігі, ЌР Президентініњ бар-
лыќ єлеуметтік-саяси ноу-хауларыныњ негізінде жат-
ќан, μзара т‰сініктіњ интегралды философиясыныњ ж‰зе-
ге асырылуыныњ мысалы бола алады.

Т‰рлену кезењінде елдіњ аумаќтары мен аймаќта-
рындаѓы этносаралыќ ќарым-ќатынастардыњ т±раќты-
лыѓы проблемасы μзекті. Мемлекетішілік жан-жаќты
факторлардан бμлек, оныњ шешіміне халыќаралыќ тер-
роризмге ќарсы к‰рестіњ жаћандыќ ж‰йесі, экстре-
мистік топтардыњ этни-
калыќ ќауымдастыќтар-
ды бір-біріне ќарсы ќою
арќылы халыќтарды
араздастыру єрекеттері
‰демелі т‰рде ыќпал етуде.

Б±л жаѓдайда аймаќ μмірініњ т‰рлі салаларындаѓы
этносаралыќ μзара ќатынастардыњ барлыќ ќырларын
жетік басќару міндеті пайда болады. Ењ алдымен,
этносаралыќ μзара єрекеттестікті оњтайландыру баѓы-
тында ќызмет ететін барлыќ ±йымдардыњ, институт-
тардыњ жєне ведомстволардыњ ж±мысын наќты ‰йлес-
тірудіњ, этносаралыќ проблемаларды шешудіњ жолда-
рын іздестіру ќажет. Сонымен ќатар оларды м±ќият
ойластырылѓан, келісілген жєне маќсатты баѓытталѓан
баѓдарламалармен ќамтамасыз ету керек.

Этносаралыќ саладаѓы аймаќтыќ жаѓдайдыњ даму
ќарќыны, байланыс жасайтын этникалыќ топтардыњ
ќарым-ќатынасыныњ шиеленіс жєне ќаќтыѓыс дењгейі,
этносаралыќ μзара єрекеттестік саласындаѓы аймаќтыќ
мемлекеттік саясаттыњ тиімділігі, оныњ халыќтыњ
пікіріне, облыс аумаѓыныњ стратегиялыќ маќсаттары-
мен сєйкес келуі, т‰рлі этнос μкілдерініњ кμњіл-
к‰йлерініњ шиеленіс потенциалы тиісінше шара ќолда-
нуды, ѓылым т±рѓысынан ізденісті талап етеді. Сондай-
аќ, ‰здіксіз μзгеріп отырѓан єлеуметтік ахуал, ќоѓам-
даѓы барлыќ  жаѓдайларды жан-жаќты есепке ала оты-
рып, т‰рлі сипаттаѓы тєжірибелерді терењінен ±ѓыну-
ды, ±лтаралыќ саланыњ сапалы сипаттамаларын аныќ-
тау керек.

¤зара ынтымаќтастыќ пен басќа халыќтардыњ мєде-
ниетіне, тіліне жєне дєст‰ріне ќ±рмет кμрсетудіњ, олар-
дыњ ќ±ќыќтыќ ерекшеліктерін сыйлау мен ќамтамасыз
етудіњ м±ндай тєжірибесі біздіњ елімізде бар. Б±л Тєу-
елсіз Ќазаќстанныњ єлемдегі заманауи, мєдени жєне
саяси жаѓдайѓа ќосатын баѓа  жетпейтін тєжірибесі. Дей
т±рѓанмен, єлемді жайлаѓан ќаржы даѓдарысыныњ сал-
дарынан ќ±ндылыќтар екінші сатыѓа шегеріліп, адам-
заттыњ ќабылдауы μзгеріп шыѓа келді. ЌР Прези-
дентініњ пікірінше, заманауи єлеуметтік-экономикалыќ
парадигмаѓа кμшудіњ оњтайлы м‰мкіндігі туындап отыр.
Себебі, б±ндай катаклизмдер капитализм сынды єлеу-
меттік-экономикалыќ ж‰йеге к‰мєн келтіреді. ¦лт
кμшбасшысы басты шарты аймаќтаѓы этносаралыќ жаѓ-
дайдыњ т±раќтылыѓы мен ел бірлігін саќтау болып та-
былатын даѓдарысты басќарудыњ дєйекті жолдарын
±сынады. Елбасымыздыњ бастамасын ілгерілету маќ-
сатында, сараптамалыќ зерттеу ж‰ргізуді жμн кμрдік.

Ќазаќстан халќыныњ т±тастыѓыныњ, азаматтыќ μзін-
μзі сєйкестендіруініњ дењгейі μсуде. Б±ѓан біз сауална-
ма ж‰ргізудіњ нєтижесінде кμз жеткізе алдыќ.  Сауал-
нама нєтижелері азаматтарды заманауи ќазаќстандыќ
мемлекеттілік аясында біріктіретін, Ќостанай облысы
халќыныњ т±тастыќ (бірлік) сезімдерінде байќалѓан
ќазаќстандыќ жалпы азаматтыќ т±тастыќ идеясы, эт-
носаралыќ ќарым-ќатынастардаѓы мањызды кμрсеткіш
болып табылатынын кμрсетті. Сауалнама мєліметтері-
не ж‰гінсек, респонденттердіњ 72,8% Ќазаќстан азамат-
тарымен т±тастыќты сезінеді (2014 жылы 59,9%). Бір
тілде сμйлейтін адамдармен т±тастыќты сезінетін ха-

ДостыќтыДостыќтыДостыќтыДостыќтыДостыќты
ту еткенту еткенту еткенту еткенту еткен

ерекше кітапта
екі ел таѓдыры сμз болады

Н.Островский атындаѓы ќала-
лыќ кітапханада Ќазаќстан
Журналистер одаѓыныњ Ќоста-
най облыстыќ филиалыныњ
тμраѓасы Сергей Харченконыњ
"Екі ел, екі таѓдыр, бір маќсат"
кітабыныњ таныстырылымы бо-
лып μтті. Оќырмандар Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Т±њѓыш
Президенті Н±рс±лтан Назар-
баев жєне Ресей Президенті
Владимир Путин туралы жа-
зылѓан кітапќа байланысты
кμкейлерінде ж‰рген с±раќта-
рын ќоюѓа м‰мкіндік алды. Ав-
тор єњгіме єлќиссасында кітап-

тыњ мазм±ны жайында айтып
кетті.

– Тарихи достыѓы ќалыптас-
ќан Ќазаќстан мен Ресей ќарым-
ќатынасыныњ жања дењгейін,
мемлекеттер басшыларыныњ са-
рабдал саясатын сипаттадым.
М±ндаѓы маќсатым айќын –
Н±рс±лтан Назарбаевтыњ даму-
шы, демократиялыќ еліміздегі

ЕЛ ЖЄНЕ ЕЛБАСЫ

Достыќ – ±лы к‰ш
лыќтыњ саны 7,9%-ды ќ±рап
отыр. Б±л 2014 жылдыњ
мєліметтерімен салыстырѓан-
да 10%-ѓа жоѓары.

Респонденттердіњ ќазаќстандыќтарды бірт±тас
халыќ етіп біріктіретін факторлар туралы пікірлерініњ
ќарќыны, келесідей факторлардыњ біршама мањызды
екенін аныќтады: т±раќтылыќ 24,4% (μткен жылѓы
сауалнама 23,5%), ортаќ мєдениет 17,9%  (μткен
жылѓы сауалнама 23,8%), мемлекет басшылыѓына жо-
ѓары дењгейде сенім арту 14,2% (μткен жылѓы сауална-
ма 10,1%), азаматтыќ 11,7% (μткен жылѓы сауалнама
11,2%), Ќазаќстан халќы μкілдерініњ толеранттылыѓы
9,3% (μткен жылѓы сауалнама 5,5%).

Орыс тілі барлыќ этностарды бірт±тас Ќазаќстан
халќы етіп біріктіреді деп санайтындардыњ ‰лесі 3,5%
(μткен жылѓы сауалнама бойынша 1,3%), ал мемле-
кеттік тілді белгілегендердіњ саны 1,6% (μткен жылѓы
сауалнама 3,7% кμрсеткішті ќ±раѓан болатын). Аныќ-
талѓан μзгерістер ќос тілділіктіњ ќоѓамдаѓы позитивті
ќ±былыс екендігіне н±сќайды. Б±л ќ±былыс μздігінен
этносаралыќ жєне ішкі этностыќ ќарым-ќатынастардыњ
негативті мазм±нын ќамтымайды.

Аймаќ халќы мемлекет басшылыѓына деген жоѓа-
ры дењгейдегі сенім мен этносаралыќ ќарым-ќатынас-
тар саласындаѓы т±раќтылыќты барлыќ этностарды
бірт±тас халыќ етіп біріктіретін мањызды фактор деп
есептейді. Ќостанай облысындаѓы т‰рлі этностар ара-
сындаѓы ќарым-ќатынастар жаѓдайын баѓалай отырып,
этносаралыќ ќарым-ќатынастардыњ игілікті-тыныш
жаѓдайыныњ кμрсеткіші жоѓары екендігін жєне оныњ
аймаќ бойынша орта есеппен 93,7%-ды ќ±райтынын
кμруге болады.

Ќостанай облысы респонденттерініњ барлыѓы
дерлік– 95,4% (2014 жылы кμрсеткіш 92,9%-ды ќ±ра-
ѓан) т‰рлі этнос μкілдерініњ арасындаѓы ќарым-ќаты-
насты нашарламай, бірќалыпты даму ‰стінде деп есеп-
тейді, оныњ ‰стіне алынѓан мєліметтер ќарым-ќаты-
настардыњ айтарлыќтай жаќсарып жатќандыѓы туралы
ќорытынды шыѓаруѓа негіз беріп отыр. Ќысќаша айт-
ќанда, азаматтыќ ќоѓамныњ дамуындаѓы позитивті тен-
денциялар мен аймаќтаѓы ішкі т±раќтылыќтыњ ныѓаюы
– Ќазаќстанныњ интегралды ќоѓамдыќ-саяси м‰дделе-
рімен сєйкес келеді.

Кμп жаѓдайда "Назарбаев факторы" табыстарѓа же-
туде жєне елдіњ аймаќтарындаѓы этносаралыќ ќатынас-
тардыњ т±раќтылыѓын саќтап ќалуда шешуші рμл атќар-
ды. Елбасы елдіњ келісілген жєне салмаќты, саяси жєне
экономикалыќ модернизациясын т±спалдайтын инте-
грациялыќ μзара єрекеттестіктіњ концепцияларын ж‰зе-
ге асыру бойынша тєжірибелік ќадамдарын ж‰зеге асыр-
ды жєне республиканыњ жања т±рмысыныњ теориялыќ
негізін ќалады. Сол себепті, Елбасы жетілдіріп жатќан
μзара т‰сіністіктіњ интегралды философиясы біздіњ
ќоѓамымызѓа тєн, ењ бастысы жанымызѓа жаќын.

Жанділдє МАЌАНОВ,
Ќостанай облысы єкімдігі ішкі саясат

басќармасыныњ басшысы, єлеуметтану
ѓылымыныњ кандидаты, профессор.

Ќасќырбай
     ЌОЙШЫМАНОВ

тарихи рμлін аныќтау. Ал осы
т±ста біздіњ мемлекетімізбен
μте жаќсы ќарым-ќатынас орна-
тып, арадаѓы достыќты ту ете
білген Владимир Путинніњ де
кемел басшы ретіндегі орнын
білуіміз ќажет еді, – деді Сер-
гей Харченко.

 Кездесу кезінде оќырмандар
Ресей Жазушылар одаѓыныњ
м‰шесі Станислав Кабелевпен
онлайн-єњгімелесуге м‰мкіндік
алды. Станислав Кабелев μзін
ќазаќша таныстырып, мемле-
кеттік тілімізде пікірін білдіре
келе:

– Мен Ќостанайда тудым.
Абайды, Жамбылды, Махам-
бетті оќыдым. Ќазаќстан –
меніњ екінші Отаным. Текті-

лердіњ т±яѓы Н.Назарбаевтыњ
ерен ењбегініњ арќасында Ќазаќ-
стан халќы – тыныштыќта μмір
с‰ріп келеді. Аз ѓана жылда
Астана шаћарын т±рѓызды.
Елдіњ бірлігі артып, берекесі
кірді. Мен ол кісініњ μмірбаянын
жатќа білемін. Ол – к‰ллі Ќазаќ-
стан маќтана алатын т±лѓа, –
деді.

Сергей ХАРЧЕНКО,
аймаќтыќ "Костанайские новости"

газетініњ бас редакторы:

 Денис КАЧЕЕВ,
философия ѓылымда-

рыныњ кандидаты:
Н±рс±лтан Єбіш±лы – наѓыз

Кμшбасшы. Ол Еуразиялыќ идея-
ныњ екінші тынысын аша білді.
Соныњ арќасында біздіњ мемлекет
– Шыѓыс пен Батысты байланысты-
рушы "алтын кμпірге" айналып отыр.

Біздіњ Президент тумы-
сынан аќылды, психоло-
гиялыќ жаѓынан аса бай-
ыпты адам. ¤з к‰шімен
μрге жеткен ќыраѓы сая-
саткердіњ б‰гіндері ж‰р-
гізіп отырѓан басќару ісіне
тањдана ќарамауѓа бол-
майды. Н±рс±лтан Єбіш-
±лы μмірдіњ єр сатысын
кμрген т±лѓа ретінде та-
рихќа енеді.



Халыќтыњ осы к‰йзелісі – ењ ал-
дымен Президент Н±рс±лтан На-
зарбаевтыњ ж‰йкесі мен ж‰регіне
есептеп шыѓа алмайтын ауыр сал-
маќ салды; содан да ол 1992-1999
жылдарда ±йќы-к‰лкіні ±мытты;  аз
демалып, кμп ж±мыс істеді; оныњ

аќыл-ойы, ќайрат-жігері жаћандаѓы
ќалыптасып отырѓан жаѓдайларды
саралау мен ш±ѓылданды; отандыќ
жєне єлемдік кемењгерлермен ке-
њесті, аќылмандармен аќылдасты,
парасаттылармен пікірлесті, эконо-
миканы терењ білетіндермен єњгіме-
лесті; μзіндік жол тапты; нєтиже-
сінде – Ќазаќстанды санаулы жыл-
дарда μркендеу жолына т‰сірді.
Сол т±ста елімізге іс-сапармен кел-
ген ¦лыбритания басшысы, єлемдік
саясаттыњ ењ беделді ќайраткерініњ
бірі – Маргарет Тэтчер Н±рс±лтан
Єбіш±лыныњ ќайраткерлігіне баѓа
берді: "Мен оѓан μте сенемін жєне
оныњ Ќазаќстанда атќарып жатќан
істерініњ бєрімен келісемін...
Б‰гінде єлем бес немесе алты
аќпалды саясаткерді біледі,
Н.Є.Назарбаев солардыњ  арасын-
да!" – деді. М.Тэтчер секілді ±лы
ќайраткердіњ дуалы ауызынан есті-
ген б±л бата-тілек Президентімізге
жемісті ж±мыс жасауына серпін
берді; сол сияќты, т‰ркі єлемініњ
сол кездегі абыз аќсаќалы, Т‰ркия
Президенті С‰леймен Демирел: "На-
зарбаевпен тењесетін ешкім жоќ!" –
деп аталыќ сμзін айтты. Оныњ ізба-
сарлары яѓни, Т‰ркияныњ келесі
Президенті Абдолла Г‰л болса:
"Н±рс±лтан Назарбаев – біз ‰шін
Ќазаќстан Президенті ѓана емес, ол
сонымен ќатар т‰ркі д‰ниесініњ Пре-
зиденті" деп баѓалады. Єрине,
єлемдік дуалы ауыз саяси ќайрат-
керлермен ќатар осы т±ста ќазаќ-
тыњ арќалы аќындары да
Н±рс±лтан Єбіш±лы туралы да-
нышпандыќ сμздерін дєл айта білді;
мысалы, ќазаќтыњ д‰лд‰л аќыны
Ѓафу Ќайырбеков:

Сынѓа т‰скен екі ±дай т±ста
мына,

Ќарамайды ол баќытќа, бас
ќамына.

Лайыќ ол байќасањ Ќазаќ т‰гіл,
Єлемді де єдемі басќаруѓа!
– деп аѓалыќ аќ ниетін аѓынан

жарыла толѓады.
Ѓафекењніњ осы μлењі кейде

ќазаќтыњ барша зиялыларыныњ аты-
нан берілген биік баѓа сияќты
кμрінеді маѓан.

Сол т±ста – 1991 жылдыњ 1 жел-
тоќсаны к‰ні біздіњ де "ЕР С¦ЛТА-
НЫ – Н¦РС¦ЛТАН" деген μлењіміз
д‰ниеге келіп еді. Сол μлењде:

Ќазаќ – ќазаќ болѓалы,
"Алаштап! ±ран салѓалы,
Ж±лдызды басшы болды ма,
Н±рс±лтандай т±лѓалы?!

Ќ±тты болды – ќадамы,
Аќыл, білім, шыдамы.
Деген ѓой ќайран Ќазекем:
"Заманына ќарай – адамы!"

Єр ісінде – кемелдік,
Кемењгерлік, терењдік!
Ер с±лтаны – Н±рс±лтан,
Т±лѓа боп т±р – єлемдік!

‡кілеп оѓан т±мар таќ,
Жалындап т±рѓан жас ±рпаќ!
Бір ќайраткер бірегей,
Н±рс±лтан – барлыќ ±лтќа ортаќ!

Ќазаѓым, болма жігерсіз,
Табаныњ басты нелер сыз...
Н±рс±лтанды ќолда Сен,
Ел болам десењ Тєуелсіз!!!

...Алсын десењ – ¦лыс тμр,
Жаѓалай жайсањ, намысты ер,
Б‰кіл Ќазаќстан боп,
Н±рс±лтанѓа дауыс бер!!! –  деп

жаздыќ..   Б±л – аныѓында сол кез-
дегі ел тілегініњ, кμрінісі болатын.
Сєл кейін, алѓашќы референдум
(1995 жыл. тамыз) т±сында:

Атадан ќалѓан м±раѓа –
Осынау ±лы Далаѓа!
Тілейді Еліњ жаќсы μмір,
Баянды баќыт, Н±р-аѓа!

Отаныњ бєрін сезуде,
Аѓысќа ќарсы ж‰зуде.
Кєтепті нардай сыр бермей,
Ќиындыќтарѓа тμзуде.

Сенумен Сізге келеді,
Недеген ѓажап ел еді?!
Ізіње ємєн г‰л ќадап,
Ізгілік ќана тіледі!

Ќысылсањ – єркез берді ќол,
Сондыќтан аѓа, белді бол!
"Бастасын бізді – баќытќа,

Н±рс±лтан салѓан н±рлы жол!"
–  деп ылѓи тілек тіледі,
Т‰лесењ – бірге т‰леді.
Бір халыќтай  – Ќазаѓыњ,
Ќадіріњді аѓа, біледі!

Осыныњ бєрін ойѓа алсањ,
Ойѓа алып – бір сєт толѓансањ!
Болмайды артыќ, аѓатай,
¦лтыњнан туѓан айналсањ!

Аќылмен жењіп – д±шпанды,
Сала біл жμнге тасќанды!
Алып шыќ, ауыр кезењнен,
Тєуелсіз Ќазаќстанды!!!
– деп таѓы да ел тілегін μлењмен

μрген екенбіз.
Єрине,  т±њѓыш єрі ќазіргі Прези-

дентіміз – ¦лт Кμшбасшысы
Н±рс±лтан Єбіш±лы Елбасы болѓан
26 жылда Ќазаќстанын жаћан таны-
ѓан іргелі, ірі мемлекетке айналды-
ра білді; Отанын μзгелерге мойын-
дату жолында оѓан туѓан халќы
тірек, арќа с‰йер асќар тау болды.

Б‰гінде  Ќазаќстан – єлемдегі да-
мыѓан 50 елдіњ  ќатарына  еніп, енді
μркендеген 30 елдіњ сапына ќосы-
лу жолында  ныќ   ќадаммен алѓа
адымдауда. Ќазаќ жері –  єлемдік
т‰рлі  алќалы жиындардыњ  ашыќ
алањына айналды.  Еуропа да,
Азия да онымен санасады. ¤йткені
ата-бабаларымыз ќалдырѓан ¦лы
Дала – б‰гінгі жєне келешек
±рпаќќа ж±маќ мекенге айналады!
ОБСЕ Саммиті – табысты μтті!
Дєст‰рлі діндер ќ±рылтайы т±раќ-
ты μтуде.  Алда  ЭКСПО-2017  т±р.
Оны да жоѓары дењгейде μткі-
зетініміз к‰мєнсіз.

Н±рс±лтан Назарбаевтыњ айрыќ-
ша бір ењбегі –  астанамызды
Арќаѓа єкеліп орнатуы.  Аз жыл-
дыњ ішінде Астана кμркіне кμз той-
майтын ару ќалаѓа айналды; ќала
єлі де салынуда; ол Отанымыздыњ
– тењ ортасында к‰ндей к‰лімдеп,
айдай ажарланып, елімізге н±р-
ш±ѓыласын тμгуде! Елбасымыз-
дыњ: "Мен барша халќымды жар-
ќын болашаќќа жол бастайтын
адамзат баласыныњ мєњгілік
ќ±ндылыќтары – ерік-жігер мен
ењбекс‰йгіштік, маќсаткерлік ќаси-
еттерді бойѓа сіњіруге шаќырамын.
Мен ХХІ ѓасыр Ќазаќстанныњ ал-
тын ѓасыры боларына сенемін! Б±л
бейбітшіліктіњ, т±раќтылыќ пен
г‰лденудіњ ѓасыры болды. Ќазаќ-
стан халќы ±лы тарих иесі атануѓа
лайыќ" деген сμзі – єрбір ќазаќтыњ
жєне єрбір ќазаќстандыќты толѓан-
дырары аныќ.

Н±рс±лтан Назарбаев – ±лы ќай-
раткер! Оныњ бойында  – барлыќ
‰здік ќасиеттер бар; оныњ ењбегініњ
ќаншалыќты зор єрі мањызды екенін
б‰гінгі к‰ні кейбіріміз білмеуіміз
м‰мкін; біраќ білімді, парасатты
кісілердіњ бєрі біліп, баѓалауда; сон-
дыќтан да, біз Елбасымызды ел бо-
лып маќтаныш етуіміз парыз! Ќазаќ
секілді ¦лы Ел – Н±рс±лтан
Єбіш±лындай ±лы перзенттерімен
маќтана білсе – мерей!

Т±њѓыш Президент к‰нінде –
Елбасымызѓа зор денсаулыќ,
адал да абыройлы ересен ењбек,
баќытты ±заќ ѓ±мыр тілейміз! Ол
елін тек ќана ±лы жетістіктерге
жеткізеді!

Аманкелді ауданы.

Абай атамыз "С‰йер ±лыњ бол-
са, сен с‰й, с‰йінуге жарар ол" –
деп ќалай орынды айтќан?! Єрине,
біз ењ алдымен μз ±лтымызбен маќ-
танамыз. ¦лы ±лт ќана – ±лы да-
лаѓа, ±лы жерге ие бола алады;
демек, Ќазаќтыњ ±лы ±лт екенін та-
нуѓа – жер кμлемі жμнінен  9-ыншы
орынды алып т±рѓаныныњ μзі кує.
Ќазаќтыњ жері ќандай кењ, бай бол-
са – Елі де сондай кењ, сондай
дархан; жерініњ асты-‰стініњ бай-
лыѓы тіптен зор; ±рпаѓыныњ келе-
шегін ойлап, осыншама жерді ар-
тына ќалдырып кетуініњ μзі – ке-
мењгерлігі! Ќазаќтыњ Елі де, Елініњ
тілі де, ділі де – сондай бай! Атаќ-
ты В.В.Радлов: "Мен д‰ниеж‰зін-
де ‰ш ±лы тілді білемін. Біреуі –
француз тілі, біреуі – орыс тілі,
біреуі – ќазаќ тілі" – деп бекер
айтпаѓан.

Ал енді осындай ±лы ел, ±лы
тіл, ±лы діл – єрине, ±лы перзент-
терін кμптеп туѓан; олардыњ ќай-
ќайсысы болмасын заманына
ќарай лайыќ болып жаратылѓан;
єріге бармай-аќ дербес Ќазаќ мем-
лекетініњ т±њѓыш хандары Керей
мен Жєнібек бабаларымыз μздерініњ
кμсемдігімен, кемењгерлігімен, ше-
шендігімен, ерлігімен ерекшеленді;
олар єлемдегі сол т±стардаѓы пат-
шалар мен корольдардан артыќ
болмаса, кем болѓан жоќ, олардыњ
даналыќтары, ел басќарудаѓы те-
легей таѓылымдары туралы ѓибрат-
ты єњгімелер б‰гінгі к‰нге жетті;
ќазаќ небір ќилы-ќилы  кезењді бас-
тан кешті. Біраќ тєуелсіздік пен
азаттыќ жолындаѓы к‰рес тоќтама-
ды. Аќыр аяѓы 1986 жылѓы Желтоќ-
сан кμтерілісіне  ±ласты. Кμп ±за-
май еліміз Тєуелсіз мемлекет
мєртебесіне ие болып, айдай єлем-
ге паш етті. Міне, осы кезде Тєу-
елсіз Ќазаќ мемлекетініњ баѓына
ќарай билік басына – оѓан дейін де
республиканыњ бірінші басшы бо-
лып келген Н±рс±лтан Єбіш±лы На-
зарбаев келді. 1991 жылдыњ 1 жел-
тоќсаны к‰ні – Н±рс±лтан Єбіш±лы-
ныњ Президент болып сайлануына
жєне 16 желтоќсанда Тєу-
елсіздігімізді алуымызѓа ќуанбаѓан
ќазаќ жоќ!

Осылайша Алла таѓаланыњ ал-
ќауымен Отанымызды басќаруѓа 51
жастаѓы ќызметте ысылѓан, аќќап-
тал саясаткердіњ келуі – халќымыз-
ды ерекше ќанаттандырды; оныњ
кескін-келбеті мен сμз сμйлеу
мєнері, аќыл-парасаты кμрген кμзді
μзіне тартты; белгілі т±лѓа билік
тізгінін осылай ±стады; алайда,
одаќ ыдыраѓан кезде одаќтас рес-
публикалар ±лы м±хитќа ескексіз
ќайыќпен шыќќандай к‰й кешті;
б±рынѓы экономикалыќ байланыс-
тар т‰гел ‰зілді; елде ±лттыќ ва-
люта болмады; б±рынѓы СССР
аќшасынан ќ±н кетті; Тєуелсіздікті
оњай алѓанымызбен, азат мемле-
кетімізді ќ±рып, оны ќалыптастыру
μте ауырѓа соќты. Т±рмыс тμмен-
деді, тіршілік ќиындады; халыќ
біраз уаќыт жалаќысыз, зейнетаќы-
сыз, шєкіртаќысыз, жєрдемаќысыз
к‰н кешті. Зауыт, фабрикалар, сов-
хоз, колхоздар ж±мысын тоќтатты.

Хамитбек
        М¦САБАЕВ
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Ы.Алтынсарин атындаѓы облыстыќ маман-
дандырылѓан дарынды балаларѓа арналѓан
мектеп-интернатыныњ ќызметініњ мањызды
баѓыты жалпы оќу-тєрбие ‰рдісінде интеллек-
туалды дарынды оќушыларды ќорѓау мен
жетелеуге, олардыњ дарындылыѓын аныќтауѓа
тиімді модельдер мен механизмдер ќ±ру. Эли-
тарлы білім беру ±йымыныњ наќты маќсаты-
мен байланысты біз кμптеген μзекті міндет-
терді ж‰зеге асырып жатырмыз.

Мектептегі дарынды балаларды оќыту мен
тєрбиелеудегі инновациялыќ модельдіњ бар
екеніне келесі шарттар дєлел бола алады:
н±сќалыќ білім беру ж‰йесі, ол білім беру баѓ-
дарламаларыныњ кењейтілген спектрі; оќу
тєрбие беру ‰рдісіндегі жеке т±лѓаѓа баѓыт-
талѓан єдістер мен технологияларды ќолда-
ну; оќушылардыњ жобалыќ-зерттеушілік ќыз-
меттерін белсенді ету; жоѓары ќ±зыретті,
ж±мыс істеуге ќабілетті педагогикалыќ ±жым.

Заманауи білім беру саясатыныњ артыќ-

шылыѓы ‰ш тілділік болып табылады. 79-ќадам
наќтыланѓандай, "Білім беру ж‰йесінде – жо-
ѓары сыныптар мен ЖОО-дары аѓылшын
тілінде оќытуѓа кезењ-кезењмен кμшірілуде.
Басты маќсаты – даярланатын кадрлардыњ
бєсекелестік ќабілетін арттыру жєне білім
беру секторыныњ экспорттыќ єлеуетін кμте-
ру", сондыќтан білім берудіњ бір баѓыты же-
келеген пєндерді аѓылшын тілінде оќыту бо-
лып отыр. Мектеп-интернаттаѓы оќушылар-
дыњ аѓылшын тілінде ќарым-ќатынас жасау
ќ±зыреттілігін, дамыѓан тілдік ортаны ќалып-
тастыру ‰шін 5-6-шы сыныптарѓа арналѓан
"Аѓылшын тілінде сμйлеу" оќу курсы енгізілді.
6-шы сыныптарѓа арналѓан жаратылыстану
баѓытында оќитын сыныптар ‰шін "Special
English" арнайы курсы енгізілген. Аѓылшын
тілінде 6-шы сыныптарда биология пєні, 7-ші
сыныптарда ботаника пєні ж‰ргізіледі. Оќу
баѓдарламалары мен оќу-єдістемелік ќ±рал-
дарды дайындайтын м±ѓалімдер де бар. Біздіњ
соњѓы жетістіктеріміздіњ бірі – 11-ші сыныпта-
рѓа арналѓан аѓылшын тіліндегі "Special
biology" оќу-єдістемелік кμмекші ќ±ралын жа-
сап, ±стаздарымыз 2015 жылы ќазан айын-
да Алматы ќаласында μткен Республикалыќ
"Ењ ‰здік авторлыќ баѓдарлама" конкурсын-
да жењімпаз атанды.

Ќазаќстандыќ білім беру ісініњ негізгі
мєселесі ѓылыми жєне техникалыќ ќ±ры-
лымдардыњ єлсіреуі болып табылады.
Жастар арасындаѓы инженерлік маман-
дыќтарѓа деген с±раныс жыл сайын
тμмендеуде. Мемлекет жасап жатќан
жаѓдайлар, орта жєне жоѓары білім
беру ісінде жаќсы кμрсеткіштер кμрсе-
туде. Кєсіби білім берудіњ тиімділігі ‰шін
жалпы білім беретін мектепте техника-
лыќ пєндерді терењдете оќытуды к‰шей-
ту ќажет.

¤кінішке ќарай, шамадан тыс мек-
теп баѓдарламалары мен ќатањ нор-
мативтері бар заманауи мектеп білімі
инженерлік ойлау мен балалардыњ тех-
никалыќ шыѓармашылыѓын дамытуѓа
ќауќарсыз. М±ндай жаѓдайларда ба-
лалар бойында техникалыќ шыѓарма-
шылыќты ќалыптастыру μте ќиын. Б±л
баѓытта ж±мыс істеу м‰мкіндігі ќосымша

білім беру ісінде ѓана жоѓары деуге болады.
iPad, iPhone, Playstation жєне таѓы басќа IT-
индустрияныњ μнімдерін шынайы μмір ретінде
кμретін заманауи балалар ‰шін, жања база-
ны ќ±растырып, жања білім беру технология-
ларын енгізу керек.

Заманауи аќпараттыќ ќоѓамда оќушылар
зерттеу жобалары мен шыѓармашылыќ ж±-
мыстарѓа тартылуы керек, осы ж±мыстармен
ш±ѓылдану барысында олар жасап шыѓару-
ды, жања нєрсені т‰сіну мен ќабылдауды, ашыќ
болуды жєне жеке ойларын жеткізе білуді,
шешім ќабылдай алу мен бір-біріне кμмек
кμрсетуді, ќызыѓушылыќтарын ќалыптастырып,
м‰мкіндіктерін т‰сіне білуді ‰йренеді. Ол ‰шін
білім беру ортасын жобалыќ ќызмет принципі
бойынша Ќазаќстан Республикасыныњ білім
стандартына сєйкес, оќытудыњ заманауи тех-
никалыќ ќ±ралдары мен аќпараттыќ жєне
коммуникациялыќ технологияларды пайдала-
на отырып ќалыптастыру керек.

Инженерлі-техникалыќ жєне технологиялыќ
пєндерді оќыту ‰рдісінде мектеп-интернаттыњ
инновациялыќ ортасын дамытуѓа e-lab серия-
лы білім беретін ќ±растырѓыштары мен ро-
бототехника септігін тигізеді. Осы ќ±рылѓылар-
дыњ арќасында оќушылар мектеп баѓдарла-
масыныњ сыртында кењ кμлемдегі білім кμзіне,

сонымен бірге жања білім жасауѓа м‰мкіндік
беретін ќ±рылѓыларѓа, аќпаратты μњдеуге,
сыртќы єлемніњ бейнелерін жасауѓа; оќыту-
даѓы оќушыныњ оќытушымен ќарым-ќатына-
сыныњ дамуына; єрбір оќушыны жауапты жєне
жетістікті ететін оќытудыњ жања ортасыныњ
ќалыптасуына;  білімніњ  мазм±ны  мен шы-
найылыѓыныњ арасындаѓы байланыстыњ к‰ше-
юіне; оќушыныњ  т±лѓалыќ ќасиеттерініњ да-
муына ќол жеткізе алады.

Білім беретін робототехниканыњ арќасын-
да дарынды оќушылар зерттеу жобалары-
мен,  шыѓармашылыќ сабаќтармен айналы-
суда, жања нєрсені жасап шыѓаруды, т‰сінуді,
игеруді, μз ойларын аныќ жеткізуді, шешім
ќабылдап, бір-біріне кμмектесуді, ќызыѓушы-
лыќтарын ќалыптастыруды жєне
м‰мкіншіліктерді т‰сініп, пайдалануды ‰йреніп
жатыр.

Оќушылардыњ функционалдыќ техникалыќ
ќабілеттерін инженерлік-техникалыќ жєне тех-
нологиялыќ пєндер барысында дамыту ‰шін
е-lab сериялы білім беру ќ±растырѓыштары-
ныњ (Unimat1 Classic модульдіќ станоктар) рμлі
μте мањызды. Unimat1 Classic модульді ж‰йесі
ќосымша элементтердіњ кμмегімен єрт‰рлі кењ
кμлемдегі мамандандырылѓан станоктарды
ќ±рауѓа жєне оќушылардыњ жања техноло-

БІЛІМ – МЄЊГІЛІК ЌАЗЫНА

гияларды мењгеруі мен ќолдануына баѓытта-
лѓан жања оќу баѓдарламаларын жасап
шыѓаруѓа м‰мкіндік береді.

Мамандандырылѓан мектеп-интернаттаѓы
дарынды балалармен ж‰ргізілетін ж±мыстар
тиімді ѓылыми-єдістемелік ќолдауѓа, єсіресе
сыныптаѓы дарынды балалармен ж±мыс жа-
саудыњ наќты жєне н±сќалыќ ќ±зыреттілігін
кμрсететін, оларды психологиялыќ ќолдауды,
мотивациялыќ дамуын ќамтамасыз ететін да-
рынды балаларѓа арналѓан ѓылыми негіздел-
ген жєне технологиялыќ дайындалѓан ж±мыс
моделіне арќа с‰йеуі тиіс. Мектептіњ дарынды
оќушыларына жеке білім беру траектория-
ларына ќашыќтыќтан оќыту ісі дайындалып,
ќосылуы керек. Б±л біріншіден, дарынды
оќушылармен еліміздіњ ірі білім беру орталыќ-
тарыныњ жоѓары  квалификацияланѓан ма-
мандарыныњ ж±мыс жасауына, ал екіншіден,
дарынды балаларды оќытудыњ іштей жєне
сырттай т‰рлерініњ тиімді элементтерініњ ќосы-
луы есебінен жоѓары дєрежедегі жекешеле-
нуге ќол жеткізуге м‰мкіндік береді.

Б‰гінгі к‰ні Ќостанай ќаласында дарынды
балаларды математика, физика пєндері мен
IT-технологиялар бойынша ќазаќ тілінде пєндік
олимпиадалар мен ѓылыми конкурстарѓа дай-
ындайтын сапалы ѓылыми-педагогикалыќ ќол-
дау мєселесі т±рѓандыќтан, біздіњ оќушылар-
ды еліміздіњ жетекші техникалыќ жоѓарѓы оќу
орындарыныњ бірі Ќ.Сєтбаев атындаѓы Ќазаќ
¦лттыќ техникалыќ университетініњ оќытушы-
лары ќашыќтыќтан оќытатын жоба іске ќосыл-
ды. Ќашыќтыќтан оќыту ‰рдісі дарынды оќушы-
лардыњ ѓылыми-зерттеушілік пен зерттеу жо-
балары арќылы нєтижеге жетуіне, сапалы
пєндік толыќтырулар мен оќушылардыњ
тєжірибелі сарапшылар мен IT-технологиялар
арќылы жедел байланысќа шыѓуына м‰мкіндік
береді деп есептейміз.

Мектеп-интернатында бєсекеге ќабілетті
білім ортасы ќалыптасќаныныњ дєлелі – біздіњ
оќушыларымыздыњ жетістіктері. 2015 жылдыњ
¦БТ ќорытындысы бойынша біздіњ ±йым об-
лыс кμлемінде бірінші орында т±р, 4 т‰легіміз
μз білімдерін кμрсетіп, "Алтын белгі" иегері
атанды. Осы жылдыњ ќараша айында мек-
теп-интернатты мемлекеттік аттестаттау ба-
рысында 9, 11 сынып оќушылары комп-
лексті тестілеуден жоѓары нєтиже кμрсетті, ол
бойынша оќу ‰лгерімі – 97%-ды ќ±раса, білім
сапасы – 91,5%-ды ќ±рады.

Жеткен жетістіктерге ќарамастан, тєуелсіз
Ќазаќстанныњ болашаќ интеллектуалды жєне
шыѓармашыл элитасын ќалыптастыру
міндетініњ μзектілігі мен кμлемділігі бізді дарын-
ды балаларды оќыту мен тєрбиелеу ісінде
жања, тиімді жолдарды іздеуге жетелейді. "Да-
рынды бала  – талпынѓан ќ±стай" деп айтыл-
ѓандай, сол дарынды балалардыњ ќанатын
биікке ќаќтыруѓа бар к‰ш-жігеріміз бен аќыл-
ќайратымызды салып тырысатын боламыз.

Г.ЌАРПЫЌОВА,
 Ы.Алтынсарин атындаѓы дарын-
ды балаларѓа арналѓан мектеп-

интернатыныњ директоры, педаго-
гика ѓылымыныњ кандидаты,

Ы.Алтынсарин тμсбелгісініњ иегері.

ИнновациялыќИнновациялыќИнновациялыќИнновациялыќИнновациялыќ
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басќарубасќарубасќарубасќарубасќару

Елбасымыз Н.Назарбаев "Ќа-
заќстанныњ єлеуметтік жањарты-
луы: Жалпыѓа Ортаќ Ењбек Ќо-
ѓамына ќарай 20 ќадам" атты
маќаласында "Дуальды кєсіптік
білім беруді дамытудыњ мањызы
зор. Б±ќаралыќ маман кадрлары-
ныњ жетіспеушілігін ењсеруге
м‰мкіндік беретін заманауи ќол-
данбалы біліктілік орталыќтары
ќажет" деп б±л оќыту ж‰йесініњ
техникалыќ салада алар орнын
айќындап берген болатын, сон-
дай-аќ, колледждерде дуальды
оќыту єдісін енгізу туралы наќты
тапсырма да ж‰ктеген. Дуальды
ж‰йеніњ  негізі – болашаќ  жас    ма-
манныњ оќу орны мен μндірісте
ќатар оќыту. Міне, осы ќаѓида ая-
сында  Ќостанай педагогика кол-
леджініњ студенттері елу пайы-
зын колледжде, білімдерін  шыњ-
дау, машыќтану маќсатында елу
пайызын тєжірибе нысандарын-
да μткізеді. Колледжімізде осы
ж‰йеге орай  мектепке дейінгі
тєрбие жєне оќыту кафедрасы іс-

шара ±йымдастырды. Іс-шарада
мектепке дейінгі тєрбие жєне
оќыту кафедрасыныњ В-22 тобы
студенттері шыѓармашылыќ м‰м-
кіндіктерін, кєсіби-т±лѓалыќ сапа-
ларын  ашу маќсатында "Арман-
шылдар кєсібі" атты дайджест
кμрсетті. Студенттер мен тєжіри-
бе єдіскерлерініњ тєжірибеден
μту барысынан берілген есебі
ретінде "Тєрбиешініњ алѓашќы
ќадамы", "Сен тєрбиешісіњ б±л
яѓни..." деп аталатын  таныстыру
болды. Теория мен практиканыњ
±штасуы мектепке дейінгі білім
берудегі, бєсекеге ќабілетті ма-
мандар даярлаудаѓы ењ мањыз-
ды факторлардыњ бірі. Сондыќ-
тан да іс-шараѓа практика база-
ларыныњ тєрбиешілері де ќатыс-
ты. Ќостанай ќаласындаѓы №12
бала-баќша тєрбиешісі  Л.Кух-
тенко "Сμз ауылы" атты дєст‰рден

тыс кμрнекі ќ±ралын 1-3 курс сту-
денттеріне кμрсетті. Ќостанай
ќаласы білім бμлімініњ єдіскер-
лері  іс-шара таќырыбына бай-
ланысты семинар μткізді.

Барлыќ курс студенттері педа-

Дуальды оќыту-заман талабы

гогикалыќ олимпиадаѓа ќатысты.
Ол педагогикалыќ білімге не-
гізделген шыѓармашылыќ жарыс
т‰рінде μтті. Олимпиаданыњ бас-
ты маќсаты – студенттердіњ кє-
сіби ќызыѓушылыѓын арттыру, пе-

дагогикалыќ аќпарат кењістігінде
μз керегін ала алатын даѓдыла-
рын байќау.  Бірінші кезењніњ же-
њімпазы атанѓан бір топ студент-
тер А.Шестопалова, Ш.Н±рбали-
на, Р.Фролова, Ж.Балѓымбаева,
Д.Статьева, Є.Єшім, Г.Галлямо-
ва, Т.Иванишкина 2016 жылы
наурызда μткізілетін интерак-
тивті-зияткерлік сайыста μз
білімдерін сынайтын болады.  Ал,
оќытушылар отырысында білім
беру мазм±ныныњ жањартылуы
туралы мєселе ќозѓалып, білім
берудіњ заманауи жања техноло-
гиялары талќыланды, Л.Артюши-
на, Л.Кострова, К.Єбдіханова
сынды білікті ±стаздар ашыќ
сабаќ μткізді.

К‰нжанат ЄБДІХАНОВА,
оќытушы.

Ќостанай ќаласы.

СУРЕТТЕ: іс-шарадан кμрініс.
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Т±лѓаларды ±лыќтау –

ТАРИХЫМЫЗЃА

ТАЃЗЫМ

Кењестік дєуірде осын-
шама шексіз-шетсіз дала-
мызды жау оѓынан аман
алып ќалып, кейінгі біздер-
ге аманат етіп кеткен баба-
ларымыз жайында ашыќ
айта алмадыќ. Содан болар,
оќулыќтарда, єдебиетте
ќазаќтыњ санаулы ѓана ба-
тыр, би-шешен, хандары
бар секілді ±ѓым ќалыпта-
сып келді. Ал тєуел-
сіздігімізді алѓан ширек
ѓасыр ішінде μткен тарихы-
мыз т‰генделіп келе жатыр
десек болады. Тек Тобыл-
Торѓай μњірініњ μзінде ќан-
шама ќ±нды д‰ниелермен,
ел ќорѓаѓан батырлар, сμз
саптаѓан би-шешендер,
азулы аќындармен ќайта
ќауыштыќ. Бізді таѓы бір
ќуантќаны, атаќты бабала-
рымыз – Шаќшаќ Жєнібек
тархан, Ќарабалуан Ал-
дияр±лы, Мешітбай С‰гір-
±лы, Мерген Бабас±лы,
Бекбаулы ¤тей±лы, Єлібек
Ќ±дайберді±лы, Шобан
Жаманќ±л±лы, Ќанжыѓа-
лы Айтбай батыр, Мадияр
Жауѓашты±лы киелі Т‰р-
кістандаѓы Ќожа Ахмет
Йассауи кесенесіне жер-
ленді.

Жоѓарыда есімдері атал-
ѓан бабалар арасында Шо-
бан Жаманќ±л±лыныњ
Єзірет С±лтан кесенесінде
жерленгені жайында сонау
1970 жылы Социалистік
Ењбек Ері Сейіт атамыздан
естіген едік. Ал 1999 жылы
елге белгілі азаматтар Ба-
ќытжан Кєрімов пен Ембер-
ген Бекберген±лын Ќазан-
басы ауылына шаќырып,
Сейіт аќсаќалдыњ ертедегі
єњгімесін айттым. "Ќоста-
най тањы" газеті редакто-
рыныњ орынбасары Сєлім
Мењдібай мен белгілі жур-
налист Дємір Єбіш екеуімен
осы жμнінде аќылдастыќ.
Кейін ќаламгер азаматтар
Шобан бабамыз жμнінде
маќалалар жазды. Ал 2013
жылы Сєлім Мењдібайдыњ
ќ±растыруымен Ахмет Йас-
сауи кесенесінде мєњгілік

Ќостанай облыстыќ проку-
ратурасы елімізде кењ кμлем-
де аталып μтетін Т±њѓыш
Президент к‰ніне орай про-
куратура ќызметкерлері ара-
сында "Тіл –  татулыќ тірегі"
атты байќауын ±йымдастыр-
ды.

Облыс прокуратурасы
мемлекеттік тілдіњ ќол-
данылу аясын кењейтіп,
зањ ќызметкерлерініњ
ќа-заќ тілді терењ мењ-
геріп, барлыќ іс-ќ±жат-
тардыњ ана тілімізде
ж‰ргізілуіне аса мєн
береді.

Байќау Ќостанай
ќаласындаѓы облыс-
тыќ прокуратураныњ
мєжіліс залында μт-
кізілді. Бєсекеге баќ сы-
намаќќа μњіріміздегі
барлыќ прокуратура
ќызметкерлері  атсалы-
сты. Б±л жарыстыњ
екінші кезењі екенін
айта кетейік. Алѓашќы турда
‰міткерлер тіл туралы шыѓар-
ма жазып, іріктелген бола-
тын. 27 ж±мыс сарапталып,
оныњ тек 10-ы ѓана келесі
кезењге μтті. С±рыпталѓан
маќаланыњ авторлары Ќос-
танайда μткен бєсекеніњ
екінші бμлімінде  сайысќа
т‰сті.

Ќазаќ халќыныњ дєст‰рлі
шапаны мен сєукеле, шолпы-
сын таѓынѓан зањ ќызметкер-
лері жарысќа μте жоѓары
дењгейде дайындалѓан.
Байќау ережесі бойынша
‰міткерлер μздерін танысты-
руѓа 5 минут уаќыт алды.
Оныњ 2 минутында ќазылар
алќасы мен жиналѓан
ж±ртшылыќќа бейнебаян ар-
ќылы μзі туралы аќпарат
берді. Ќалѓан 3 минуты μз
μнерлерін кμрсетуіне арнал-
ды.

Темірдей ќатты тєртіпті та-
лап ететін сала мамандары
б±л жолы єуелете єн салып,
мыњ б±рала би биледі. Енді
бірі к‰мбірлете к‰й тартса,
бірі аќын-жазушылар μлењ-
дерін наќышына келтіре
оќыды.

"Бала тілі – бал" деп атала-
тын екінші кезењде ‰міткер-

¦ЛЫ ДАЛА ¦ЛАНЫМЫЗ

тыныстаѓан тоѓыз баба-
мыз туралы "Т±марымыз
– Т‰ркістан" атпен кітап
жарыќ кμрді. Б±л μткен
тарихымызѓа, бабалар ру-
хына жасалѓан зор ќ±рмет,
келешек ±рпаќќа табыс-
талѓан μшпес ќазына деп
білемін.

Т±лѓалардыњ басына
зиярат етіп, есімдерін ке-
лер ±рпаќтыњ жадында
мєњгі ќалдыру маќсатын-
да 2001 жылы облысы-
мыздан бір топ азамат
ќасиетті Т‰ркістан ќала-
сына барып-келдік. Мау-
сым айында μњірімізге

белгілі Баќытжан Кєрімов,
Емберген Бекберген±лы,
ќ±дам Зейнолла Жањбыр-
шынов жєне осы жолдар-
дыњ авторы μзім бастаѓан
азаматтар тμрт жењіл
кμлікпен Єулиекμл-Арќа-
лыќ-¦лытау-Жезќазѓан-
Ќызылорда-Жањаќорѓан-
Т‰ркістан баѓытымен жо-
лѓа шыќќанбыз. Жолда
Жањаќорѓаннан к‰йеу ба-
ламыз Амангелді Нєбиев
пен жиенім Айзада ќосы-
лып, олар бізді Т‰ркістанѓа
бастап барды. Бізді Єзірет
С±лтан кесенесініњ дирек-
торы Темірхан Рыскелдиев
ќарсы алып, бабалар жер-
ленген орындарды кμрсетті.
Ќ±ран баѓыштадыќ, д±ѓа
еттік. Темірхан бауырымыз
алыстан келген бізге мей-
рамханада ќонаѓасын бе-
ріп, сый-ќ±рметін кμрсет-
ті.

Ќостанайлыќ ќауым елге
Т ‰ р к і с т а н - Ќ ы з ы л о р д а -
Жезќазѓан-Жањаарќа-Ќа-
раѓанды-Кμкшетау арќылы
оралдыќ. Келген бетте Ба-
ќытжан Кєрімов, Емберген
Бекберген±лы ‰шеуіміз ќо-
сылып, μњірімізге белгілі
азаматтардыњ басын жи-
нап, Шобан Жаманќ±л±лы
атамызѓа ќ±ран оќытып, ас
бердік.

Елбасымыз Н±рс±лтан
Назарбаевтыњ тікелей бас-
тамасымен биыл Ќазаќ
хандыѓыныњ 550 жылды-
ѓын салтанатты жаѓдайда
атап μтудеміз. Біздіњ облы-
сымызда да т‰рлі игі жаќсы
істер жасалуда. Соныњ ењ
бастысы ретінде ќазаќ ба-
тырларыныњ феномені, дањ-
ќты ќолбасшы Ќобыланды
баћад‰рдіњ ењселі ескерт-
кіші облыс орталыѓында
бой кμтерді. Зор м‰сін
‰лкен жолдыњ бойында –
Ресейге шыѓатын кμлік
дєлізінде орналасты. Б±л
игі бастаманы ел болып
ќ±птадыќ жєне м±ндай ша-
ралар жалѓасын таба берсе
дейміз.

Мен б±ѓан дейін де дала
дарабоздары – тархан Шаќ-
шаќ Жєнібек, Ќарабалуан
Алдияр±лы, Мешітбай
С‰гір±лы, Мерген Бабас-

±лы, Бекбаулы ¤тей±лы,
Єлібек Ќ±дайберді±лы, Шо-
бан Жаманќ±л±лы, Ќан-
жыѓалы Айтбай батыр, Ма-
дияр Жауѓашты±лы есім-
дерін ќала кμшелеріне бе-
руді ±сынѓан едім. Оны
елдіњ азаматтары бірден
ќолдаѓанын айта кетейін.

Енді сол ±сынысымды
таѓы да пысыќтап, жандан-
дырмаќпын. Ќасиетті Т‰р-
кістан мекенініњ ±лттыќ
дањќ пантионындаѓы Ќос-
танай-Торѓай μњірінен
шыќќан тоѓыз бірдей ба-
ћад‰р бабамыздыњ есімін
±лыќтау маќсатында олар-
дыњ атына ќор ќ±рылса де-
ген ойымды жерде ќалдыр-
майды деген сенімім зор.
Б±ѓан дейін талай игі істер-
ге м±рындыќ болып келген
аймаѓымыздыњ бетке ±стар
ел аѓалары Тарѓын Єбенов,
Кєрбоз Жапаров, Баќыт-
жан Кєрімов, Емберген
Бекбергенов, Єкімбек ќажы
Ќабден±лы, Саѓындыќ Дос-
маѓамбетов, Ибраш Естаев,
Серікбай Бисетаев, Мырза-
тай ќажы Н‰рпейісов басќа
да ±лтжанды азаматтардыњ
осы бастамамды іліп єкете-
тініне ш‰бє келтірмеймін.

Облыс орталыѓынан ба-
балар рухына таѓзым ре-
тінде аллея ашылып, сол
орындаѓы биік т±ѓырдыњ
басында ќазаќ даласыныњ
от ауызды, ораќ тілді биі,
атаќты мємілегер Ќаздау-
ысты Ќазыбек Келдібек-
±лыныњ ескерткішінен
бастап, жоѓарыда есімдері
аталѓан батырларымыз-
дыњ м‰сін-дері орнатылса,
μткен к‰н-дерімізге ќ±рмет
кμрсеткеніміз болар еді.
Б±л  ойымызды ќ±птайтын
аѓайынныњ бар екініне
к‰мєн жоќ.

Ќазаќ елініњ – ¦лы дала-
ныњ тєуелсіздігі жолында
д±шпанѓа ќарсы т±рѓан да-
њќты ќас батырларымыз
ештењеден тайсалѓан жоќ.
Жауына арыстандай арќы-
рап, жолбарыстай атылды.
Егер жаугершілік заманда
осындай ќайсар мінезді, μр
т±лѓа аталарымыз ±лан-
ѓайыр даламызды ќорѓап
ќалмаѓанда, ќазір Ќазаќ-
стан жер кμлемі жаѓынан
єлемде 9-шы орында т±рар
ма еді? Байтаќ даламыздыњ
єрбір тасы мен аѓашына
дейін кμзініњ ќарашыѓын-
дай саќтап, келер ±рпаќќа
аманат етіп ќалдырып кет-
кен де осы батыр бабалары-
мыз емес пе? Міне, осы бір
патриоттыќ ±ѓым єрбір
μскелењ жастыњ жадында
саќталып ќана ќоймай,
‰рім-б±таѓымыз м±ндай
жауж‰рек аталарымыздыњ
ерлігін маќтап, дєріптеп
ж‰руі керек.

 БАЙЌАУ

"Тіл  –
татулыќ тірегі"

Кенже
      ЌОНЫСБАЙ

лер б‰лдіршіндердіњ жасыр-
ѓан с±раќтарына жауап
берді. Ќазаќ маќалдарыныњ
маѓынасын т‰сіндіріп,
ж±мбаќтардыњ шешімін тап-
ты.

Соњѓы тур "Ќазаќтыњ
±лттыќ ќол μнері" деп аталды.
М±нда ќатысушылар ќазаќ
халќыныњ дєст‰рлі б±йымда-
ры мен ыдыс-аяќтарын

сμзбен сипат-

тап, оныњ шыѓу тарихы мен
пайдасын т‰сіндірді.

‡ш кезењнен т±ратын
байќау мєресіне жеткенде
єділ ќазылар алќасыныњ
м‰шесі Михаил Дєуенов
сайыс туралы пікірін білдіріп,
шараныњ жалѓасын к‰тетінін
айтты.

Ќазылар шешімі бойынша
Жанкелдин ауданы прокура-
турасыныњ прокуроры Мей-
рамг‰л Ќозбаќ сайыстыњ же-
њімпазы атанды. Зањ сала-
сында он жылдан бері ќызмет
етіп келе жатќан білікті ма-
ман – М.Ќозбаќ ана тілі мен
ќазаќ халќыныњ салт-
дєст‰рін жетік мењгерген
наѓыз патриот екенін дєлел-
деді.

Іс-шара соњында Ќостанай
облысыныњ прокуроры Ма-
рат Ќайыбжанов мырза жи-
налѓандарды Т±њѓыш Прези-
дент к‰німен ќ±ттыќтап,
ќатысушылар мен кμрермен-
дерге алѓысын білдірді.
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жењімпазы М. Ќозбаќ.жењімпазы М. Ќозбаќ.жењімпазы М. Ќозбаќ.жењімпазы М. Ќозбаќ.жењімпазы М. Ќозбаќ.

Суреттерді т‰сіргенСуреттерді т‰сіргенСуреттерді т‰сіргенСуреттерді т‰сіргенСуреттерді т‰сірген
Айбек Ж‡ЗБАЙ.Айбек Ж‡ЗБАЙ.Айбек Ж‡ЗБАЙ.Айбек Ж‡ЗБАЙ.Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Мырзаѓали ќажы

ЃАБДОЛЛА¦ЛЫ



81 желтоқсан  2015 жыл

Ел және Елбасыy
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Қазір әлемді шарпыған қаржы дағда-
рысы, геосаяси жағдайлар барлық мем-
лекеттің еңсесін түсіріп, есеңгіретуде. Бұл 
жағдай біздің елімізді де айналып өтпей 
қоймайтыны айдан анық. Бірақ, мемле-
кетіміз бұған төзіп, шыдап, тығырықтан 
шығудың  алуан-алуан жолын қарастыруда. 
Әрине, бұл жөнінде Елбасымыз Нұрсұлтан 
Назарбаев тың рөлі орасан зор. Ол өзінің 
сындарлы, стратегиялық саясатын жүргізіп, 
үкіметке қадау-қадау тапсырмалар жүктеп, 
ең әуелі халқының қамын ойлап отыр.

Ең алғаш Тәуелсіздікке қол жеткен тұста 
Қазақстан халқы өз Президентін сайлады. 
Шекарасын нығайтты. Тарихын түгендей 
түсті. Экономикасын дамытудың сан қыр-
лы болашақтағы бағдарламасын ашты. Бұл 
біздің тұңғыш Президент – Нұрсұлтан На-
зарбаевтың ерен ерлігі, көрегендігі, көш-
басшылық қасиеті. Міне, сол тұста шағын 
және орта бизнесті дамытуға сара жол 
ашылды. Біз де Елбасының қолдауымен 

өз кәсібімізді ашып, нәсібімізді көріп, 
шаруашылығымыз ды одан әрі дамытуға 
серпіліс алдық. Сондай-ақ, экономикамен 
бірге рухани салаға – өнер мен мәдениет-
ке, білім мен ғылымға да жаңа бетбұрыс 
басталды.

«Біз – талантты халықтың өнерлі ұрпағы-
мыз. Ата – дәстүрін, ана – тәрбиесін көріп 
өскен, содан нәр алып жетілген ұрпақтың 
өнерді қадірлемеуі мүмкін емес. Халық өнері 
– қазына. Біз сол өнерді жалғастырушы-
мыз», – дегені әлі есімде.

Елбасының мемлекеттік бағдарламасы-
ның аясында «Темте» шаруашылығы біраз 
жетістікке жетуде. Биыл егін бітік шықты. 
Барлығы 13 мың га алқапқа шөп, майлы 
және дәнді дақылдар егіліп, қар түспей, 
уақытында жинап алдық. Тек егін шаруа-

шылығы ғана емес, «Құлан», «Алтын асық» 
бағдарламасымен мал шаруашылығын да 
дамытып отырмыз. Өйткені, әр диқан-ша-
руа адам бір ғана саланы меңгеріп отырма-
уы тиіс. Шаруасын әр қырынан жанданды-
ра түсуі қажет. Бұл Елбасының сөзі. Міне, 
біздер сол үдеден шығуға тиіспіз. Ауылдың 
хал-ахуалын, халықтың тұрмыс-тіршілігін 
басты назарда ұстау керек.

Басқа мемлекеттердей емес, халқы-
мыз бейбіт, тыныш ғұмыр кешіп отыр. 
Экономика тұралап жатқан жоқ. Бұдан 
артық не керек? Ауыл ауыз сумен, көгіл-
дір отынмен қамтамасыз етілуде. Қаржы 
шаруашылықтан артылып бара жатса, 
жетім-жесірлерге, мұң-мұқтаж жандарға 
көмек береміз. Шүкір дейміз! Мұның бар-
лығы тұңғыш Президентіміз – Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың арқасы. Халқын 
сүйер жанның еңбегі.

Суретті түсірген Айбек Жүзбай.

Сапабек Хамитов,
«Темте» ЖШС-нің 
директоры:

«Кәсібің – нәсібің»

Қазақстанның Тәуел-
сіздік тарихында Елбасымыз 
Н.Ә.Назарбаевтың қолтаң-
басы ерекше. Мемлекеттің 
тізгінін берік ұстап, халықты 
«Нұрлы жолға» бастаған 
Ұлт Көшбасшысының са-
рабдал саясатын әлемдегі 
білімді саясаткерлер жоғары 
бағалап отыр. Татулық пен 
тұрақтылықтың қазақстандық 
моделін көпшілік үлгі етуде.  

Қазақстанның егемен ел 
атанғанына да жиырма бес 
жылға жуық уақыт болып-
ты. Осы жылдар ішінде мем-
лекетіміз әлемнің алпауыт 
елдерімен иық тіресе, алға 
қарай дамып келеді. Балала-
рымыз жұмыстарын істеп, ең-
бекақыларын уақытылы алып 
отыр. Ал, немерелеріміз алаң-
сыз оқуларын оқуда. Бұл да 

тәуелсіздікдің жемісі, жеңісі 
емес пе!

Биыл ел тарихында ерек-
ше оқиға болды. 2015 жылы 
27 қыркүйекте АҚШ-тың 
Нью-Йорк қаласында Бірік-
кен Ұлттар Ұйымының Бас 
Ассамблея сының мерейтойлық 
70-ші сессиясында ҚР Тұңғыш 
Президенті Н.Ә.Назарбаев қа-
зақ тілінде баяндама жасады. 
Осылайша мемлекеттік тілдің 
мәртебесін көкке бір-ақ кө-
тергендей болды. Тарихи сәтті 
көгілдір экраннан тамашалап 
отырған біз бір серпіліп қал-
дық. 

Бұл іс-шараға әлемнің 193 
мемлекеті қатысты. Қазақ 
тілін бүкіл ел естіді деген сөз. 
Ерекше оқиғаға орай Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев: «Менің 
мемлекеттік тілдегі сөзім, 
оның ұйымдағы барлық ресми 
алты тілге ілеспе аударылуы да 
жақсы нышан болды. Біздің 
тіліміз дүниежүзіне естілсін, 
құлақтарына сіңсін деп ой-
ладым. Ары қарай жылжыта 
береміз. Мен әдейі солай жа-
садым. Бәрібір ол барлық тілге 

аударылады. Бірақ, әбден үй-
реніп кеткен біздің адамдар. 
Қазақша сөйлескісі келмейді. 
Тілі басқа жаққа үйреніп, жат-
тығып кеткен… Сондықтан  
мен айтқаннан кейін менен 
кейінгі біздің басшылар со-
лай қазақша сөйлейді деп се-
немін!» – деді. 

Алыстағы Америка Құрама 
Штаттарында қазақ тілінің 
мінберге шығуы жақсылықтың 
нышаны болғай. Елін сүйген 
Елбасыдан кейінгі толқын үлгі 
алса екен.

Көпей ШАБДАРОВА.
Қарамеңді селосы,
Науырзым ауданы. 
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Жақсылықтың   
 нышаны

Қазіргі таңда мемлекет ауыл шаруашылығына 
үлкен қолдау көрсетіп келеді. Соның арқасында 
мал басы көбейді.  Бұрынғыдай емес, қарапайым 
шаруа баққан жандардың өзі нарықтың талабын 
толық түсінді деп есептеймін. Бүгінде көптеген  
шаруашылықтар мал тұқымын асылдандыруға 
мейлінше ден қоя бастады. Бұл дұрыс та, неге 
десеңіз, қазіргідей кезеңде бәсекелестікке төтеп 
беру оңай емес. Яғни, өндірген өнімнің сапасы 
болмаса, онда қыруар мал жиғаныңның бәрі зая.  

Біздің Жанкелдин ауданында да мал шаруа
шылығын дамыту ептеп қарқын алып келеді. Оған мысалды алыстан іздеу
дің қажеті жоқ. Өзім жетекшілік ететін «СымаК» шаруа қожалығы көптен 
бері мал өсірумен айналысады. Оның ішінде етті бағыттағы қара малды өз 
төлінен көбейтуге ден қойып отырмыз. 

Жалғыз біз ғана емес, кәсіпкерлердің басым бөлігі мемлекеттік «Сы
баға» бағдарламасының шарапатын көріп келеді. Міне, бұл дегеніңіз Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың көреген саясатының жемісі. Мемлекеттік бағдарлама 
арқылы қаншама адам малды болды. Халыққа жұмыс табылды. Істейтін ісі 
болғандықтан жұрт ел ішінен көше қоймайды. 

Өз басым шаруа қожалығында еңбек ететін екі жас отбасына үй салып 
бердім. Оның сыртында ауылымызды көркейтуге, абаттандыруға барынша 
күш жұмылдырамын. Өйткені, қарапайым еңбек адамына лайықты жағдай 
жасалғанда ғана, жұмысың алға басады. Осыдан екі жыл бұрын елді мекенге 
өз  қаражатым есебінен ауыз су құбырын тартқызып бердім. 

Облыстың оңтүстігінде орналасқан шалғай ауылдар үшін жалғыз 
проблема бар, ол жол мәселесі. Елбасымыздың тікелей тапсырмасымен  
өмірге келген «Нұрлы жол» бағдарламасын барша торғайлық ағайын 
үлкен қуанышпен қабылдап жатыр. Егер  АстанаТорғайАқтөбе ара
сын жалғайтын жол салынатын болса, онда елдің жағдайы бұрынғыдан 
бетер жақсара түседі. Елдің тұрақтауына да көп септігі тиер еді.  Қай 
кезде де жол – тіршіліктің күретамыры деп бекерге айтпаса керек. 
Мен ел болашағына сенемін!

 Манат КӘРБОЗОВ, 
«Сыма-К» шаруа қожалығының жетекшісі.

Жанкелдин ауданы.

Зор қуанышпен 
қабылдадық

Өткен тарихымыздағы алма
ғайып  замандарды еске алғанда бү
гінгі бейбітшілікке тәубе етесің. Өз 
Отаныңда татутәтті өмір сүргенге 
не жетсін деген ой келеді.  Адам 
үшін ең қымбат қазына – туған жері. 
«Отансыз адам – ормансыз бұлбұл» 
деген нақыл сөз бекер айтылмаса 
керек. Ортақ Отанымыз – Қазақстан 
татулық пен тұрақтылықтың бесігі
не айналып отыр.

Бірлігі жарасқан Қазақстан
ның жет іст іктер і  Елбасы 
Н.Ә.Назарбаев пен тығыз байла
нысты. Тәуелсіз мемлекетіміздің 
халқы өз таңдауымен Нұрсұлтан 
Назарбаев ты Президент етіп сай
лады. Ұлт Көшбасшысына сенім 
білдірді. Елбасымыз көпшіліктің 
үмітін ақтады да. Қазақстан Рес
публикасының әлемге танылуына 
күш салды. Дербес мемлекеттің 
экономикасын қуатты етіп, бірлі
гін нығайтты, берекесін арттырды. 

Қазақстан әлемде тұңғыш рет 
ядролық қарудан бас тартып, Семей 
сынақ полигоны жабылды. Мұн
дай батыл қадамның нәтижесінде 
дүниежүзі назарын біздің елімізге 
аударды. Ұлт Көшбасшысының 
ендігі бастамасы «Мәңгілік ел» 
жалпыұлттық идеясы. «Мәңгілік 
Ел» идеясының бастауы тым те
реңде жатыр. Осыдан 13 ғасыр 
бұрын Тоныкөк абыз «Tүркі жұр
тының мұраты – Мәңгілік Ел» деп 
өсиет қалдырған. Біздің міндетіміз 
атабабамыздың армандарын 

ақиқатқа айналдыру. Мемлекет 
басшысы «Нұрлы жол – болашаққа 
бастар жол» атты Қазақстан халқы
на Жолдауында «Өткен тарихымыз
ға тағзым да, бүгінгі бақытымызға 
мақтаныш та, гүлденген келешек
ке сенім де «Мәңгілік Ел» деген 
құдіретті ұғымға сыйып тұр. Отан
ды сүю – бабалардан мирас болған 
ұлы мұраны қадірлеу, оны көздің 
қарашығындай сақтау, өз үлесіңді 
қосып, дамыту және кейінгі ұр
паққа аманат етіп, табыстау деген 
сөз. Барша қазақстандықтардың 
жұмысының түпкі мәні – осы!» 
деген болатын. 

Елбасының көрегендігі мен 
ерікжігерінің арқасында біраз 
жетістіктерге қол жеткіздік. Тәуел
сіз Қазақстанымыздың алар асу
лары әлі алда. Ішкі татулығымыз 
мен ұйымшылдығымызға сызат 
түспесін. Күшті ұлт болудың мәні 
– бірлікте. 

Сейітқали ОСПАНОВ,
тыл ардагері.

Қостанай қаласы.

Елдің атын ер 
шығарады
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Алѓаш Елордаѓа 2003 жылы
оќуѓа т‰су ‰шін атбасын
б±рѓан болатынмын. Астана
басќару колледжініњ сту-
денті атанып, кейін бас ќала-
ныњ т±рѓынына айналдым.
Ол кезде Астанаѓа бар-жоѓы
бес жыл ѓана болѓан еді. Ел-
басыныњ ‰ндеуімен Ќазаќ-
станныњ єр т‰кпірінен бар-
лыќ жастардыњ Сарыарќа
тμсіне ќоныс аударып жатќан
т±сы еді. Мен сияќты Ќостанай
μњірінен де бірталай жастар
осы Астанаѓа ќиял ќ±шаѓында,
санада сан-мыњ арманмен кел-
ген болатынбыз.

Оќуды аяќтап, т‰рлі ќиын-
дыќтарды бастан кешіріп,
μмірдіњ ќиыншылыќтарынан
жас ќаламызбен бірге тμселдік.
Мамандыќ бойынша ќызмет
болмай, к‰нкμрістіњ ќамын жа-
сап, єр жерде ж‰ріп, нєпаќа тап-
тыќ. Уаќыт μте келе "Биосфера"
дєріханалар желісіне ќызметке
орналасып, т±раќты ж±мысќа
орналастым.

Осы Елордада ж‰ріп болашаќ
жарымды кездестірдім. Шањы-
раќ кμтеріп, бала с‰йдім. ¤зім
Торѓай даласында туып, μстім.
Ал, б‰лдіршінім астаналыќ атан-
ды.

Сол жылдарда Елбасыныњ са-
рабдал саясатымен астананы
Арќа даласына кμшіріп, бола-
шаќтыњ негізін ќалайтын жас-
тарды шаќырып, ж±мыла кμтер-

ген ж‰гіміз жемісін берді.
Б‰гінде 12 жыл болды. Астана-
мыздыњ тμсінде т±раќтап
ќалдыќ. Ж±мыспен ќамтылып,
жаѓдайымызды т‰зедік. Кейде
ж±мыстан шаршап, ќ±лазып
‰йге ќайтып келе жатќанда,
жайќалѓан єсем ќалама ќарап,
ќазаќ болып ж±мылып кμркейт-
кен ќаламызды кμріп, бір мар-
ќайып ќаламын.

Астанада бой кμтерiп жатќан
зєулiм сарайлар, биiк ‰йлер
жетерлiк. Ќаланыњ сєнi кiрiп,
кμркi асты. Кμшелерiн г‰л
кμмкерiп, ќаланыњ єр н‰ктесiнен
саябаќтар салына бастады.
Ќалаѓа шекара асып келетiн
ќонаќтардыњ денi iс-сапармен
ѓана емес, шаћарды тамашалау
маќсатында да келе бастады. Ас-
тана саѓат санап μсетiн ертегiдегi
батырлардай мегаполис мєр-
тебесiне тез иелiк еттi. Ж±мыс
бабымен елiмiздiњ єр т‰кпiрiнен
келген отандастарымыз "Бола-
шаѓымды Астанада ќалаймын"
деген шешiмге ерiксiз келiп жа-
тыр.

 Тєуелсіздік пен Астана егіз ±ѓым секілді. Екеуі бірін-бірі толыќты-
рып отырады. Есіл бойында орналасќан Елордамызды егемендіктіњ
тμл перзенті деп айуѓа болатындай. Себебі, б±л ќала барша ќазаќ-
стандыќтардыњ кμз алдында μсті, дамыды.

Сєн-салтанаты жарасќан кμрікті ќала ата-бабамыз ањсап μткен
жер±йыќ мекен іспеттес. М±ндаѓы сєулет μнерініњ озыќ туындылары
мен ќ±рылыс нысандарынан ќазаќылыќтыњ иісі ањќып т±р. "Хан
шатыр", "Бєйтерек" деген атауларыныњ μзі μткен тарихымызбен ас-
тасып жатыр емес пе.

1997 жылдыњ 10 желтоќсанында Ќазаќстанныњ астанасы Аќмо-
лаѓа кμшірілген болатын. Сол уаќыттан бері ќарай Сарыарќа тμсіндегі
с±лу ќала кμркейіп, дамып, г‰лденіп  келеді. Жыл сайынѓы жањалыќ-
тарын, артыќшылыќтарын айтып тауысу м‰мкін емес. Он сегіз жыл-
дыњ ішінде Астананыњ аты тμртк‰л д‰ниеге мєшћ‰р болды. 1999
жылы ЮНЕСКО халыќаралыќ ±йымыныњ шешімімен Астана "Єлем
ќаласы" атаѓына ие болды. Осыныњ μзі тєуелсіз Ќазаќстанныњ
жетістігі.

Жыл сайын мыњдаѓан туристер келіп, Елордаѓа саяхат жасайды.
Бас ќаланы кμруге ќазаќстандыќтар да асыќ. Маќтанышымызѓа ай-
налѓан шаћарѓа мен де жылда барып т±рамын. Онда меніњ ата-єжем
т±рады. Барѓан сайын жања ѓимараттардыњ салынып жатќанына кує
боламын. Ќ±рылыс ж±мыстары соњѓы жылдары одан єрі ќарќын
алды. Себебі, Экспо-2017 халыќаралыќ кμрмесі де осы ќалада μтеді.
"ЕХРО"  – д‰ниеж‰зілік кμрме, онда д‰ниеж‰зініњ елдері μздерініњ
ѓылымдаѓы, техникадаѓы, мєдениеттегі жєне μнердегі жетістіктерін
кμрсетеді. Ауќымды шара біздіњ елімізде т±њѓыш рет μткелі отыр.
Ќ±пия дауыс беру нєтижесінде Ќазаќстанныњ астанасы кμп дауыс
жинап, "ЕХРО"-2017" кμрмесін μткізу орны болып белгіленді. Астана-
мызѓа кμптіњ тањдауы т‰скені мемлекетіміздіњ мєртебесін арттыра
т‰скені аныќ.

Н±рс±лтан Єбіш±лы Назарбаев "Еуразия ж‰регінде" атты кітабын-
да: "Ќалалардыњ да адамдар сияќты μз таѓдыры болады. Олардыњ
єрќайсысыныњ μз аты, ќайталанбайтын μмірбаяны, д‰ниеде ешбір
жерге ±ќсамайтын μзіндік айрыќша мінезі мен белгілері бар", деп
жазды. Астана μзіндік артыќшылыѓымен басќа ќалалардан озыќ т±р.
Астана – тєуелсіздіктіњ символы. Астана – еліміздіњ тарихы.
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Елбасы алѓаш Астанаѓа кμшiп
барѓанда шаћардыњ мањына аѓаш-
тар отырѓызып, ну орманѓа ай-
налдыру ќажет деген тапсырма
ж‰ктедi. Б±л – ќаладаѓы эколо-
гиялыќ ахуалды жаќсарту ‰шiн,
жел мен дауылдан ќорѓану ‰шiн,
шаћарды шањ кμтерiп, топыраќ
суырмас ‰шiн жасалѓан алѓашќы
ќадам болатын. Мiне, содан берi
Астана мањындаѓы 60 мыњ гектар
жерге аѓаштар отырѓызылып,
Елорда мањындаѓы ен тоѓай
ењсесiн тiктеп ќалды. Ќаланыњ
iшiнде 16 мыњ гектар аумаќќа
отырѓызылѓан аѓаштар да жай-
ќалып, б±рындары адам бойы-
мен таласатын аѓаштар б‰гiнде
биiк ‰йлерден асып т‰сетiндей
дєрежеге жеттi.

Артта ќалѓан ќиын-ќыстау
сєттерді достарымызбен бас
ќосќанда к‰ліп еске аламыз. Ал,
μткенге ойѓа шомып ќарасаќ,
Астана дєл осылай ќ±лпырып,
жайнап кетеді дегенге сенбеуші
едік.
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Сан ѓасырлар бойы армандаѓан бос-
тандыќ туыныњ кењ жазира даламызда
еркін желбірегеніне жиырма тμрт жыл тол-
ды. Ата-бабалар арманы орындалып,
тєуелсіз елімізді мєшћ‰р єлем танып жєне
ќазаќстандыќтардыњ єлеуметтік жаѓдайы-
ныњ к‰н санап жаќсарып келе жатќаны-
ныњ куєсіміз.

"¦лы дала перзенттеріміз" м‰ддесін ал-
дына маќсат еткен ж‰здеген ±лт μкілдері
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Желбірей бер,
кμк байраќ!

бар Ќазаќстан халќы бір-біріне дос-
тыќ сеніммен,  ынтымаќтастыќпен,
бір шањыраќтыњ астында μмір с‰руі
– ќазаќ халќыныњ ежелден ќанына
сіњген асыл ќасиеттерініњ, Елбасы-
мыз Н.Є.Назарбаевтыњ сарабдал
саясатыныњ арќасында ж‰зеге асып

отырѓаныныњ белгісі.
Тєуелсіз Ќазаќстанныњ μткен жолын са-

раласаќ, ол – ќиындыќ пен ерліктіњ,
ќуаныш пен бірліктіњ, ертењгі к‰нге деген
сенім мен ‰міттіњ айѓаѓы.

Елбасыныњ "Ќазаќстан-2050" Страте-
гиясы – жања саяси баѓыт" Жолдауында
жєне ¦лт жоспары – 100 наќты ќадамын-
да атап кμрсетілген маќсаттар мен баѓыт-
тарды іс ж‰зіне асыру ‰шін жасап жатќан
ењбегіміз – Ќазаќстанныњ бєсекеге ќабі-

летті 30 елдіњ ќатарына ќосылу, халќы-
мыздыњ єл-ауќатын жаќсарту, ±рпаѓымыз-
дыњ болашаќќа деген сенімін арттыру,
отаншылдыќќа тєрбиелеу, осы ѓасырда
туындайтын сын-ќатерлерден оњтайлы
жолмен μту, тєуелсіздік т±ѓырын одан єрі
ныѓайту.

Мен биыл ¦лт жоспарыныњ негізінде
"Мєњгілік ел жастары – индустрияѓа" –
"Серпін-2050" єлеуметтік жобасы бойын-
ша ќасиетті Торѓай μњіріндегі Ы.Алтынса-
рин атындаѓы Арќалыќ мемлекеттік педа-
гогикалыќ институтына оќуѓа т‰стім. Б±л –
бізге білім алуѓа, еліміздіњ болашаѓы ‰шін
ењбек етуге толыќ м‰мкіндік берері сμзсіз.
Ал, жастардыњ міндеті – заманауи білім
алып, еліміздіњ тєуелсіздігін ныѓайтуѓа,
отаншыл болу, мемлекетіміздіњ бірт±тас-

тыѓы мен бірлігі ‰шін – "Мєњгілік елге" ќалт-
ќысыз ќызмет ету. Тєуелсіздігіміздіњ кμк
байраѓы еркін желбірейтініне ныќ
сенімдімін!

 Жансерік БАЙДЕНОВ,
Ы. Алтынсарин атындаѓы Арќалыќ

мемлекеттік педагогикалыќ
институтыныњ 1-курс студенті.

Ќымбат
      ДОСЖАНОВА
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Мен ќазаќтыњ ќызы болѓаныма маќтана-
мын. Туѓан  жерім ¤збекстан Республикасы
болѓанымен б‰гінде μз еліме, Ќазаќстаныма
оралѓаным ‰шін баќыттымын. Балалыќ ша-
ѓым Тμле би бабам жатќан Ташкент жерінде
μтті. Сонда ж‰ріп-аќ Ќазаќстанныњ ќалай
μркендеп жатќанын сырттай жиі еститінмін.
1991 жылы ќазаќтыњ т±њѓыш Президенті сай-
ланѓан кезді ата-анам тебіреніп айтып бе-
ретін. Єкем марќ±м єњгіме арасында ‰немі:
"¤зге елде с±лтан болѓанша, μз еліњде ±лтан
болѓан артыќ", – дейтін. Ол кезде б±л сμзіне
кμп мєн бере ќоймайтынмын. Ќазаќстанѓа
сырттай ѓашыќ болып, теледидар арќылы
аќпаратќа ќаныѓып ж‰рдім. Єсіресе, "Шал-
ќар" радиосы арќылы Ќазаќстанда болып
жатќан саяси, єдеби, мєдени жањалыќтарды
жібермейтінмін. 9-шы сыныпќа кμшкенде
Н±рс±лтан Назарбаев μзге елде ж‰рген
ќазаќтарды Отанѓа оралту туралы бастама
кμтерді. 2003 жылы біз отбасымызбен таби-
ѓаты шырайлы, ќысы ќатты, жазы мамыражай
Ќостанай μњіріне кμшіп келдік. Сол кезде єкем
бізге: "Білім алып, адам болыњдар! Ќазаќстан-
ныњ кμркеюіне атсалысыњдар. Бос уаќытыњ-
да білім алып, μнер ‰йренуге арнањдар. Білімді
болсањдар, зиялы ќауым ќатарына ќосыла-
сыњдар. Мен сендерді не ‰шін осында алып
келдім, ќазаќтыњ салт-дєст‰рін, мєдениетін, тілі
мен дінін дєріптесін деп жетеліп келдім. Меніњ
арманым сендердіњ ‰лкен азамат болѓанда-
рыњды кμру!", – дейтін. Єлем таныѓан Елба-
сыныњ ж‰ргізіп отырѓан салиќалы саясаты ту-

ралы отбасымызда кμп айтылатын. Мен,
Н±рс±лтан Назарбаевты μмірде бір кμрсем
деп армандайтынмын. Арманым кμп ±замай
орындалды. ¤зім оќып ж‰рген Ахмет Байт±р-
сынов атындаѓы университетте "Н±р Отан"
жастар ќанатыныњ белсенді м‰шесі едім. 2005
жылы Елбасы Ќостанай ќаласына арнайы іс-
сапармен келді. Сонда ол "Н±р Отан" партия-
сы  ќалалыќ филиалыныњ ашылуына ќатысты.
Сол к‰ні мен оны жаќыннан аныќ кμрдім. Бар-
лыќ жастар бір т‰сті киім киіп, "Н±р Отан!
Н±рс±лтан! Ќазаќстан!" – деп ±рандата
жμнелдік. Елбасы да єсерленіп кетсе керек,
"Жастар келіњдер, естелікке бір суретке
т‰сейік", – деп жанына шаќырды. Барлыѓы-
мыз суретке т‰стік. Ќарапайым студентке Ел-
басымен суретке т‰су ‰лкен мєртебе. Мен
Н±рс±лтан Назарбаевтыњ жанында т±руѓа
м‰мкіндік алып ќана ќоймай, ќолынан ±стап
суретке т‰стім. Облыстыќ "Ќостанай тањы" га-
зетініњ бірінші бетінде осы суретім жариялан-
ды. Ол меніњ μмірдегі есте ќалар ењ баќытты

кезім болды. Екінші рет Елбасымен Рудный
ќаласында жолыќтым. 2008 жылы кеншілер
ќаласында Алланыњ жердегі ‰йі – мешіт пай-
далануѓа берілді. Іс-сапармен келген Прези-
дент мешітке де атбасын б±рды. Ал ол кезде
мен журналист ретінде Елбасынан с±хбат алу
м‰мкіндігіне ие болдым. Бар ќазаќтыњ маќта-
нышы мен тірегіне айналѓан Н±рс±лтан На-
зарбаевтыњ айтќан єрбір сμзін ±йып тыњда-
дым, єрі мейірлене ќараѓан жанарынан оныњ
ел ‰шін, жастар ‰шін, жалпы ќоѓамѓа ‰лкен
жанашыр азамат екенін ±ќтым. Елбасымен
одан кейінгі кездесуім μткен жылы болды. Руд-
ный ќаласында думанды той, тау-кен метал-
лургия саласында кμш басында т±рѓан
"ССК¤Б" АЌ 60 жылдыќ мерейтойын кењ
кμлемде атап μтті. Металлургтер мен шах-
терлердіњ ерен ењбегін ерекше атап μткен
Елбасы барлыќ жиналѓан ќауымды мереке-
мен ќ±ттыќтады.

Ел Президентімен кездескен сайын Ќазаќ-
стан азаматы болѓаныма, с‰йікті мамандыѓым

бойынша ќызмет етіп ж‰ргеніме мыњ рет
ш‰кіршілік айтамын. Алланыњ назары т‰скен,
халќыныњ ‰мітін арќалаѓан Елбасы мыњ жа-
сасын деймін.

Республиканыњ μз алдына дербес мемле-
кет  болып, тєуелсіздігін алѓанына биыл 24
жыл толѓалы отыр. Осыны ойласам, кеудемді
‰лкен ќуаныш сезімі кернейді. ¤з еліњде ба-
ќытты, тыныш μмір с‰ргенге не жетсін! Алыс-
жаќын елдерде ќарулы ќаќтыѓыстар болып
жатќанда, біздіњ  аспанымыз ашыќ, μміріміздіњ
бейбіт болѓанына ќуанамын.  Мен, бола-
шаќќа ныќ сеніммен, ‰лкен ‰мітпен ќараймын.
Н±рс±лтан Назарбаев – елге, барша єлем-
ге танылѓан, болашаќты кμрегенділікпен са-
ралап, болжай білетін азамат. Ел басшысы
μз сμзінде  "Біз бєріміз бір атаныњ – Ќазаќ
халќыныњ баласымыз. Бєріміздіњ де туѓан
жеріміз біреу – ќасиетті Ќазаќ даласы. Б±л
д‰ниеде біздіњ бір ѓана Отанымыз бар, ол –
тєуелсіз Ќазаќстан. Біз болашаќќа кμз тігіп,
тєуелсіз елімізді "Мєњгілік Ел" етуді м±рат
ќылдыќ. "Ќазаќстан – 2050" Стратегиясы осы-
нау мєњгілік жолдаѓы буындар бірлігініњ, ±рпаќ-
тар сабаќтастыѓыныњ кμрінісі. Бабалардыњ
ерлігі, б‰гінгі буынныњ ерен істері жєне жас
±рпаќтыњ  жасампаздыѓы арасында сабаќ-
тастыќ болса ѓана, біз "Мєњгілік Ел" бола-
мыз" – деген сμзі есімнен кетер емес.

Ќазаќстанѓа келіп, бар армандарым бірте-
бірте орындалып келеді. Осы жерде мен
μмірлік жолдасымды кездестіріп, 2011 жылы
1-ші желтоќсанда отбасын ќ±рдым. Араѓа
тура бір жыл салып μмірге т±њѓышымыз келді.
1-желтоќсан біздіњ отбасымызда ‰ш бірдей
мереке, ењ бастысы т±њѓыш Президентіміздіњ
к‰ні. Ќазіргі тањда  ‰йімізді шаттыќќа бμлейтін
‰ш жастаѓы ±лымызбен мерекені ойдаѓыдай
ќарсы алатындыѓымызѓа сенімім мол. Мен μз
отбасымды маќтан етемін. Маѓан баќыт сый-
лаѓан Ќазаќстан ќарыштап дами береді.
Оныњ болашаѓына ныќ сенемін.

Дамира ЌОЖАХМЕТОВА,
"ССК¤Б" АЌ Аќпараттыќ

орталыѓы
ТВС телеарнасыныњ диктор-

журналисі.

Студенттер  Президенті-
міз Н.Є. Назарбаевты жаќсы
тани т‰суі ‰шін ол туралы
аќпараттарды білгені жμн.
Елбасыныњ сан ќырлы та-
лант иесі, сындарлы т±лѓа,
белгілі саясаткер болып
ќалыптасуы бекерден емес.
Б±л жастыќ шаѓынан бой-
даѓы ќабілетті ±штай т‰се
білгендігініњ арќасы. Елі-
міздіњ ењсесін тіктетіп, мем-
лекетімізді мыѓымдап, халќ-
ымызды єлемге танытып,
алаш баласыныњ абыройын
асќаќтатќан Елбасыныњ кісі-
лік келбеті туралы білім-
дерін жиналѓан жастар то-

1 желтоќсан – Ќазаќстан халќы ‰шін
ерекше. Б±л к‰н – тєуелсіз Ќазаќ елініњ
іргетасын ќалап, шекарасын бекітіп,
болашаќќа баѓыт сілтеген Елбасыныњ
халыќ алдындаѓы ±шан-тењіз ењбегіне
кμрсетілген ќ±рмет. Б±л к‰нніњ шыѓу та-
рихына кμз ж‰гіртер болсаќ, сонау 1991
жылдыњ 1 желтоќсанында елімізде
μткен алѓашќы президенттік сайлау
бірден еске т‰седі. Осы саяси шараны
ќаперге алѓан еліміздіњ жоѓары зањ
шыѓарушы органы 2012 жылдыњ
1 желтоќсанында Т±њѓыш Президент
к‰ні ретінде мерекелеу туралы зањды
ќабылдаѓан болатын.

Иє, 1991 жылѓы 1 желтоќсанда елі-
мізде алѓаш рет жалпыхалыќтыќ сай-
лау μтіп, онда Н±рс±лтан Назарбаев
сайлаушылардыњ 98,78 пайыз дауы-
сымен Президент болып сайланѓан
еді. Ал б±л жања мемлекет ќалыптасу-
ыныњ μтпелі кезењінде сенімді бас-
шыѓа μз таѓдырын тапсырѓан Ќазаќ-
стан халќыныњ жауапты тањдауы еді.
Еліміздіњ Т±њѓыш Президенті Н.Є.На-
зарбаев халыќты  жарќын істерге
ж±мылдыру, ќоѓамдаѓы татулыќ пен
келісімді ныѓайту, б‰кіл халыќаралыќ
ќоѓамдастыќтыњ ризашылыѓы мен
ќ±рметіне ие болѓан жаћандыќ жєне
μњірлік бейбіт бастамалардыњ авторы
ретінде елдіњ сыртќы саяси баѓытын
дєл айќындау ісіне орасан зор ‰лес

Елбасыныњ сара жолыЕњсемізді

ќосты.
Ќазаќстан 24 жыл ішінде ауќымды

саяси, экономикалыќ жєне єлеуметтік
реформаларды табысты ж‰зеге асыр-
ѓан т±раќты, мыќты да кμркейген  мем-
лекетке айналып отыр. Ќазаќстанныњ
±лтаралыќ бірлік пен келісім тєжіри-
бесі кμптеген елдер ‰шін ‰лгі болып та-
былады. Біздіњ жерімізде  130-дан ас-
там ±лттар мен ±лыстар бір шањыраќ
астында тату-тєтті μмір с‰руде.

Елбасымыз Н.Є.Назарбаевтыњ
Мемлекеттік рєміздерді ќ±рметтеу
жμніндегі айтќан ±лаѓатты сμздері
ж±рттыњ есінде. "Біз Тєуелсіздігіміздіњ
нышандарын кμздіњ ќарашыѓындай
саќтауымыз керек, ќасиет т±туымыз ке-
рек", – деп атап кμрсеткен болатын
Елбасы Н±рс±лтан Назарбаев.

Біз μз Отанымыз бен μз Прези-
дентімізді маќтан т±тамыз. Ќазаќстан
азаматы болу – зор абырой жєне биік
мєртебе. Сондыќтан Отанымызды ќас-
тер т±тып, Тєуелсіз Ќазаќстанныњ
т±њѓыш Президенті – реформатор жєне
Жасампаз ретінде Отанымыздыњ жєне
єлемніњ тарихына енген Елбасымызѓа
сенім арту – єрќайсымыздыњ азамат-
тыќ парызымыз.

Облыстыќ прокуратураныњ
єлеуметтік-экономикалыќ сала-

даѓы зањдылыќты ќадаѓалау
басќармасы.

лыќтыра т‰сті. Елбасыдан
‰лгі алуѓа тырысатын жас-
тардыњ ќатары кμп.

Ойынѓа "Достар" жєне
"Жастар" командалары ќа-
тысты. Ойын тапсырмала-
рындаѓы с±раќтар Ќазаќ-
стан, Елбасыныњ ќызметі
мен μмірі, балалыќ шаѓы ту-

ЕЛ ЖЄНЕ ЕЛБАСЫ

Айтолќын
       АЙЌАДАМОВА

ралы болды. Сол сияќты
ойын тапсырмаларында сту-
денттердіњ Елбасы Жолдау-
ын ќаншалыќты білетіндік-
тері де баѓаланды. Команда
капитандары ќазаќ тілінде
μздері дайындаѓан презента-
цияларын ќорѓап, мемле-
кеттік тілде сμйлеу ќабілет-
терін кμрсетті. Єділќазылар
шешімімен ойын нєтижесі
бойынша "Жастар" команда-
сы жењіске жетіп, екі коман-
да да Ќ±рмет грамоталары-
на ие болды. Президент ту-
ралы μлењдер оќылып,  соњы
Елбасымыз туралы т‰сі-
рілген "Балалыќ шаѓымныњ
аспаны" жєне "Кμшбасы
жолы" фильмдерінен 3-5 ми-
нуттыќ ‰зінді кμрумен аяќтал-
ды.

Рудный
индустриялдыќ
институтыныњ
м±ражайында Т±њѓыш
Президент к‰ні
мерекесіне арналѓан
"Жања Ќазаќстандыќ
Патриотизм –Мєњгілік
Ел" атты зияткерлік
ойын μткізілді.

кμтерген
ерекше к‰н
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Өз Тәуелсіздігінің жиырмадан 
аса жылдарының ішінде еліміз 
ұлт бірлігін нығайтудың, мемле-
кеттілікті қалыптастырудың қиын 
жолдарынан өтті. Тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдары көпшіліктің 
есінде КСРО-ның ыдырауымен, 
дағдарыспен, коммуналдық мәсе-
лелерімен, жұмыссыздықпен 
қалды. Міне, осы  жауапты тұста 
Президентіміздің  кемеңгерлігі 
мен саяси жігерлігінің нәтижесін-
де мемлекет дамуының дұрыс жо-
лын таңдап алдық. Мемлекет Бас-
шысы   ұлт пен өзге ұлт өкілдерін 
біріктірді. Қазақстанның этнос-
аралық шиеленістің тұңғиығына 
түспеуіне Президентіміздің еңбегі 
тікелей себепкер. Мемлекет Бас-
шысының Қазақстанда нарықтық 
экономиканы құрудағы көпжыл-
дық күш-жігері өз жемісін берді. 
Елімізге  дамыған мемлекет-
терден капиталдың құйылуы аз 
мерзімнің ішінде экономикамыз-
дың тұрақты және айтарлықтай 
өсуіне қол жеткізді.

Қазіргі әлемдік дағдарыс 
жағдайында  мемлекет Басшы-
сы  ең алдымен  оны еңсеру 
үшін және дағдарыс алдында 
экономикамыздың өсуіне қо-
лайлы жағдай жасауға ерек-
ше назар аударды. Үкімет  дер 
кезінде дағдарыстың алдын 
алудың шараларын қабылдап, 
іске асырды. Нәтижесінде ол 
шаралар ел экономикасының 
өсуі үшін әлеуметтік-экономи-
калық жағдайлардың жағымсыз 
салдарын төмендетті.

Еліміз ұзақмерзімді мақсаттар 
жетістігіне және ел экономикасы-
ның тұрақты дамуын қалыптас-
тыру бойынша дамыту басым-
дықтарына жетуге көшкенде сол 
секілді Президенттік Стратегияны 
кезеңімен іске асыру басталғанда 
«Қазақстан – 2050» Стратегиясы 
шеңберінде қазақстандық эконо-
миканы дамытудың  кезекті ке-
зеңі  басталды.

Қазақстан Ұлт Көшбасшысы-

ның басшылығымен  үлкен  саяси 
салмақ жинаған жаңа өңір  ойын-
шысына,  қазіргі әлемдік саясат-
тың маңызды қатысушысына ай-
налды. Бірнеше жылдың ішінде 
жас мемлекетіміз халықаралық 
жағынан әлемдік аренада таныл-
ды. Шетел мемлекеттерінің Қа-
зақстанға деген қызығушылығы, 
мүдделілігі күннен күнге артып 
келеді.

Жылдар өте еліміз болып 
кеңінен өзіміздің ұлттық мере-
келерімізді тойлайтын болдық. 
Айта кеткеніміз жөн, 2012 жылғы 
1 желтоқсанда қазақстандық 
күнтізбеде жаңа мереке пайда 
болды, ол – Қазақстан Респуб-
ликасы Тұңғыш Президенті күні. 
Бұл мереке – Қазақстанның 
тұңғыш Президентінің ел және 
мемлекет алдындағы  еңбегін 
атап өту  мақсатында бекітілді. 
Осы атаулы  мереке күні  Қа-
зақстан Республикасында 1991 
жылғы 1 желтоқсанда өткен 
Тұңғыш Президент сайлауымен 
байланыстырылады. Дәл осы 
1991 жылдың 1 желтоқсанында 
өткен жалпыхалықтық сайлауда 
Нұрсұлтан Назарбаев  Прези-
дент болып сайланды.

Жаңа жағдайда Қазақстан-
дағы Президенттік үкімет ин-
ституты республиканың саяси 
жүйесін тұрақты және  басқарыл-
малы етіп жасады. Осы кезеңде 
Қазақстанның келешектегі әлеу-
меттік-экономикалық дамыту са-
ласындағы жетістіктерінің негізі 
қаланды. Еліміздің экономикалық 
проблемаларын шеше отырып, 
Президентіміз Нұрсұлтан Назар-
баев қазақстандық қоғамда бей-
бітшілік пен келісімді сақтауды 
назардан тыс қалдырған емес-
ті.  Бүгінгі таңда ұлттық бірлік пен 
этносаралық толеранттылықтың 
қазақстандық моделі  көптеген 
шетел мемлекеттері үшін үлгі. 

Қазіргі кезде Қазақстан ха-
лықаралық  қауымдастық та-
рапынан  жаңа демократиялық 
мемлекет ретінде танылып отыр. 
Бұл еңбек ең алдымен мемле-
кетіміздің Басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаевқа тиесілі.

Берген БЕСПАЛИНОВ,
ҚР мемлекеттік қыз-

мет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

агенттігінің Қостанай облы-
сы бойынша департамент 

басшысының орынбасары, 
Тәртіптік кеңестің төрағасы.

ЕЛ ЖӘНЕ ЕЛБАСЫ  5555555555555

Бізде  үлгі  
аларлық  тұлға  бар

Биылғы оқу жылы ерекше 
жаңалықпен басталды.  Жаңа 
оқу жылында мектеп табалды-
рығын аттаған әрбір жас өрен-
ге ҚР Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың атынан  сыйлық 
– «Менің Отаным – Қа-
зақстан»  кітабы берілді. 
Біздің мектебімізде биыл 
103 бала бірінші сынып-
тың табалдырығын атта-
ды.  Осыншама бала Ел-
басының атынан сыйға 
берілген кітапты алып, 
мәз-мәйрам болды. 

1  «а»  сыныптың 
«Менің Отаным – Қа-
зақстан» тақырыбына ар-
налған алғашқы  сынып 
сағатында Президенттің 
сыйлығы таныстырыл-
ды. Ұстаздар қауымы 
Мемлекет басшысының 
арнау сөзін оқушыларға 
дауыстап оқып берген-
де, балақайлар Елбасыға 
алғыстарын білдіріп жат-
ты. 

Кітаптағы Елбасының 
алғы сөзінде: «Қымбат-
ты жас дос! Сен жаңа 
белеске қадам бастың – 
мектепке келдің, оқушы 
болдың!

Бұл сен үшін үлкен 
мереке. Ал мерекеде 
сыйлық беріледі. Бұл 
кітап – менің саған жа-
саған сыйлығым!

Мектепте сені қы-
зықты жаңалықтар мен 
ғажайып уақиғалар күтіп 
отыр.

Қазақстан – біздің 
Отанымыз. Өз Отаның-
ның тарихы мен мәде-
ниетін, ана тіліңді білуің 
керек. Бұған алғашқы ұс-
тазың мен оқулықтарың, 
осы кітабың көмектеседі.

Қазақстанның бола-
шағы жарқын. Елімізде 
татулық, береке болады. 
Бұған достарыңмен бір-
ге сен де өз үлесіңді қосасың. 
Білім әлеміне саяхатың сәтті 
болсын!» делінген.

Нұргүл ЯКУПОВА, 1 «а» сы-
ныбының ата-анасы: 

– Менің қызым Айдана 
Ақылбек биыл бірінші сынып-
қа барды. «Президент сый-
лығын» алғандағы қуанышын 
сөзбен айтып жеткізу мүм-
кін емес. Екі сөзінің бірінде 
«Маған Президент сыйлық 
беріпті» деумен болды. Бұл 
кітап баланың дүниені тануы-
на, туған жерін құрметтеуіне, 
өз Отанының қаншалықты 
байтақ, бай екенін білуіне 
үлкен жол ашады және Қа-
зақстанның әр өлкесі туралы 
қызықты мәліметтерді оқып 
білуіне, салт-дәстүрді бойына 
сіңіріп өсуіне мол мүмкіндік 

береді.  Құнды кітапты бала-
ларға сыйға тартқаны үшін  
Президентке мол алғысымды 
білдіремін.

Нұргүл ҚҰЛАТАЕВА, 1 «в» 
сыныбының ата-анасы:

– Менің ұлдарым – Алмас 
пен Диас  қаламыздағы Ғафу 
Қайырбеков атындағы №9 
мектептің 1 сыныбына қабыл-
данды. «Президент сыйлығын» 
біз де алдық. Ұлдарыма ұнады. 
Бәріміз кітаптың әр бетін ашып 
оқимыз. Онда не жазылғанын 
түсіндіріп беремін. Кітаптың 
36-37 беттерінде Қостанай 
облысы туралы мәлімет бар. 
Біз сол мәліметпен танысудан 
бастадық. Біздің облысымыз 
туралы не жазылды екен деген 
оймен қызыға оқыдық. 

Астықты аймақта елік, 
ақбөкен сияқты кең даланың 
керім жануарлары көптеп кез-
десетінін, облыстың егістік 
алқапқа бай екенін білдік. Ре-
спубликаға танымал Науыр-
зым қорығында қызғылт, бұйра 

бірқазан, ақбас тырналар 
қорғауға алынғанынан 
хабардар болдық. Туған 
өлкеміз Қостанайымыз-
дың мәлім де беймәлім 
тұстары көп екеніне таң 
қалдық.

Назгүл ШЕКТІБАЕВА, 
1 «б» сыныбының ата- 
анасы:

– «Менің Отаным-Қа-
зақстан» кітабының 
бірінші сынып оқушы-
ларына сый ретінде 
беріліп отырғаны өте 
жақсы. Бұл кітапты біз 
қосымша оқулық немесе 
энциклопедия  деп те қа-
былдауымызға болады. 
Оған себептер өте көп. 
Біріншіден, балалардың 
дүниетанымын кеңей-
теді. Екіншіден, Отанға 
деген сүйіспеншіліктерін 
оятады. Кітапты оқыған 
бала Қазақстанның әр 
облысына, аймағына 
саяхат жасағандай әсер 
алады. Осылайша, мек-
теп табалдырығын жаңа 
аттаған бүлдіршіндерде 
тарихқа деген көзқарас 
қалыптасады. Ал оған 
себеп болатын осы кітап. 
Кітаптың оқу тілі бала-
лардың жас ерекшелігіне 
сай келеді.

Есімхан ХАМЗИН, 
Күлтай ХАМЗИНА, 1 «ә» 
сыныбының ата-анасы:

– Біз Есімхан Әлі-
шердің атасы мен әже-
сіміз. Елбасының атынан 
н е м е р е м і з  с ы й л ы қ 
алғанда біз де қуандық. 
Кітапты ашқан кезде ең 
алғаш көзге түсетіні -  

ондағы суреттердің бояуының 
қанықтығы, мәтіндердің ба-
лаға түсінікті тілмен жазылуы. 
Сыйлық ретінде берілген кітап 
жақсы безендірілген, сөздері де 
тартымды. Немереміз кітапты 
қолынан тастамай оқиды, біл-
меген сөздерін бізден сұрай-
ды. Бұл кітап немереміздің өз 
елінің тарихын білуіне, білімін 
толықтыруына, ізденуіне үл-
кен жол ашатыны анық.

Меңтай ЕРҒАЛИЕВА,
Ғафу Қайырбеков атын-

дағы №9 орта мектеп ди-
ректорының оқу ісі жөнін-

дегі орынбасары.
Қостанай қаласы.

СУРЕТТЕРДЕ: Президент 
сыйлығын алған бүлдіршін-
дер.

Президенттің    
  сыйлығы
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Ерен ењбегініњ, кісілігініњ,
кішілігініњ арќасында ‰лкен абырой,
ќ±рметке ие болѓан ±лаѓатты ±стаз,
ЌазССР білім беру ісініњ ‰здігі
М.М±хитдинов туралы, єрине, ±заќ
єњгімелей беруге болады. Алайда біз
Мирасбек М±хитдин±лын биіктерге
жетелеген оныњ жас кезінен байќала
бастаѓан μршілдігі, белсенділігі, жаќ-
сылыќ атаулыѓа ќ±штарлыѓы екенін
кμрсетуді ниет еттік. Жалынды жас-
тыќтыњ жарќылы жастарѓа дем беріп,
ой  салѓанын  ќаладыќ.  М±ндаѓы
"жарќыл" сμзі "жарыќ, сєуле, ±шќын"
дегенді білдіреді.

Адамныњ ќандай болмаѓы ес
жиып, μз бетінше єрекет жасай баста-
ѓан бала кезінен байќалады. Єлі жеті-
ле, есейе ќоймаса да, оќушы Мирас-
бектіњ μз ќатарластарына ќараѓанда,
т‰йсігі терењірек, аќыл-ойы алымды-
раќ, сана-сезімі сергектеу болѓанѓа
±ќсайды. Неге дейсіз бе?

...¤мір оны еркелеткен жоќ. Со-
ѓыс  басталѓан  т±ста майданѓа аттан-
ѓан єкесі 1943 жылы Польша жерінде
оќќа ±шты. Бір жасќа толар-толмас-
та, яѓни 1937 жылы, атасы Оспанды
"халыќ жауы" деп ±стап єкетіп, атып
тастаѓанын кейін білді. Єулеттегі ќарт
енесі мен жалѓыз ±лына ќамќоршы
жан – аяулы анасы Мейіз болды.
Сμйте ж‰ріп, соѓыс жылдарындаѓы
аса ауыр кезењді бастан μткерді: кол-
хоз ж±мысына жегіліп, соќа айдады,
шμп маялап, мал баќты.

Мирасбек тоѓыз жасќа толѓанша,
Єпиза  єжесініњ  бауырында  μсті.
Бойындаѓы адамгершілік ќасиет-
тердіњ осы ‰лкен анасынан дарыѓанын
кейіпкеріміздіњ мына сμзінен ањѓара-
мыз: "‡лкенді сыйлау, мейірбанды-
лыќ, μтірік пен ±рлыќтан аулаќ болу
сияќты ізгілік жолына жасымнан
тєрбиелеген болуы керек".

...Ол  Тобыл μзені жаѓасындаѓы
Жыландыой деген кішігірім ауылдан
4 шаќырым жердегі колхоз орталыѓы
– Ќаражардаѓы бастауыш мектепке
жаяу ќатынап оќыды. Жауын-шашын-
ды, ‰скірік аязды к‰ндері μзге бала-
лар бармаса да, Мирасбек сабаќтан
ќалмайтын.

Бастауышты бітірген соњ, ауылдан
12 шаќырым жердегі Басаѓаш жеті-
жылдыќ мектебініњ интернатында
жатып оќыды. Соѓыстан кейінгі
ќиын-ќыстау кезењде біраз бала шы-
дай алмай, мектептен біржолата ќол
‰зді. Ал, Мирасбекті "оќу, білім ел
ќатарына ќосар" деген ‰кілі ‰міт алѓа
жетелеумен болды.

Солай болды да. 1957 жылы ару
ќала Алматыѓа жол тартты. Сєті т‰сіп,
С.М.Киров атындаѓы ЌазМУ-дыњ
филология факультетіне ќабылдан-
ды. ‡здік оќыды.

Осы орайда ±лы Абайдыњ: "Адам-
ныњ адамшылыѓы – аќыл, ѓылым,
жаќсы ата, жаќсы ана, жаќсы ќ±рбы,
жаќсы ±стаздан болады" деген сμзі
тілге оралады.

Мирасбек Є.Кекілбаев, М.Маѓау-
ин, О.Сєрсенбаев, С.М±ратбеков,

С.Тањќаев, С.Исаев, Н.Оразбеков,
Б.Ілиясов, Н.М±фтах сынды кейін
елге танылѓан небір сањлаќтармен
бірге оќыды.

Оќуѓа ќ±ныѓа бас ќойѓан жастарѓа
М.Єуезов, І Кењесбаев, З.Ќабдолов,
М.Балаќаев, Б.Кенжебаев секілді
атаѓы жер жарѓан ѓалым-±стаздар
дєріс берді. Студенттер т‰рлі ‰йірме-
лерге ќызыѓа ќатысатын. Єсіресе,
М±хањ ж‰ргізетін ‰йірмеге ‰йір бо-
латын. Данышпан ѓалымныњ: "Абай
μлењдерін жатќа білмейтін студент
филолог бола алмайды" деген сμзі
шєкірттерініњ єлі к‰нге есінде. Кейбір
кμре алмайтындар ±лаѓатты ±стаздыњ
с‰йікті студенттерін "Єуезовтіњ бμлті-
ріктері" дейтін. "Сол бμлтіріктердіњ
бірі оќуѓа μте зерек, аќкμњіл, талант-
ты да талапты студент Мирасбек
М±хитдинов болды. Сабаќты жаќсы
оќумен бірге университеттіњ ќоѓам-
дыќ ж±мысына да белсене ќатысты"
деп, еске алады б‰гінде курстас дос-
тары Шара мен Тоѓайбай Кентаевтар.

Сол белсенділігінен болар, Ќазаќ-
стан комсомолы ОК-ніњ жастарды
Ќазаќстан Магниткасына шаќырѓан
‰ндеуін студент Мирасбек бірден ќ±п
алып, Теміртауѓа аттанды. Єрине,
оќуын тастаѓан жоќ, сырттай бμлімге
ауысты. Тіпті, μзгелерді де металлург
болуѓа ‰гіттеп, "Туда, где трудней"
деген атпен маќала жазып, ол 1958
жылы "Ленинская смена" газетінде
жарыќ кμрді. Теміртауѓа келген екі
мыњѓа жуыќ жасты Днепропетровск,
Челябі, Нижний Тагил жєне т.б. ќала-
ларѓа оќуѓа жіберді. Мирасбектіњ
жолы коксохимиктер даярлайтын
Череповец ќаласына т‰сті. Жастар
арасында орта білім де алмаѓан, тіпті
б±заќылыќќа бейімдері де бар болып
шыќты. "Соларѓа бас-кμз болу, тєр-

1 ЖЕЛТОЌСАН – Т¦ЊЃЫШ ПРЕЗИДЕНТ К‡НІ

бие-‰гіт ж±мыстарын ж‰ргізуге тура
келді", – дейді, сол кезді еске алып
Мирасбек М±хитдин±лы.

Туѓан елден жыраќта оќып ж‰рген
ќазаќстандыќ жастар туралы журна-
лист Тельман Жан±заќов арнайы ма-
териал єзірлеп, оны "Азаматтар" атты
очерктер жинаѓына енгізді. Черепо-
вецке атбасын б±рѓан ќаламгер Ми-
расбекті сырттай білетін болып шыќ-
ты. Себебі, ол "Лениншіл жас" га-
зетініњ редакциясына μз жолдастары-
ныњ оќуы, тыныс-тіршілігі туралы
μте бір жылы мазм±нды хат жазып-
ты. Хат соњында Ќазаќстан газет-
терініњ жоќ екендігін айтып, м‰мкін
болса, "Лениншіл жас" пен "Ленинс-
кая сменаныњ" бірнеше нμмірін
жіберіп т±руды μтініпті. Оќуѓа ќ±мар
жігіттіњ μтінішін орындай келген
Т.Жан±заќов б±л жайында былайша
жазады: "Алѓашќы таныстыќтан
кейін газет квитанцияларын ќолына
±статќанда:

– О, жаќсы болды! – деп, Мирас-
бек ќуана дауыстап жіберді. – ‡лкен
рахмет. Рас, біз м±нда "Правда",
"Комсомольская правданы" жєне
"Литературная газетаны" алып т±ра-
мыз. Алайда Ќазаќстан газеттері бізге
ауадай ќажет ќой. Елден, єсіресе Те-
міртаудан келген єрбір хабар біз ‰шін
μте ќымбат!" ("Азаматтар" кітабынан
‰зінді. – П.С.).

Т.Жан±заќов жас жігіттіњ аса бір
шынайы сезіммен, ш±райлы жаќсы
тілмен сμйлейтінін, барша мінезінен
ќарапайымдылыќ, ќызулыќ ањѓары-
латынын, оныњ, шынында да газетсіз,
кітапсыз μмір с‰ре алмайтынын жа-
зыпты. Б±ѓан очерктен алынѓан мына
бір жолдар да дєлел: "... Ал, ол єде-
биетті ќалай біледі, μлењдерді ќалай
оќиды десењізші! Ќолдары бос уаќыт-
та жігіттер Бальзактыњ, Байрон, Шек-
спир, Толстой, Лермонтов, Горький,
Єуезов, Майлин, Жанс‰гіров жєне
т.б. кμптеген аќын, жазушылардыњ
шыѓармалары жайлы Мирасбек айт-
ќан єњгімелерді ќ±мартып тыњдайды".

Иє, "Теміртау эпопеясыныњ" кей-
іпкерлері, оныњ ішінде Мирасбек ту-
ралы халыќ жазушысы Шерхан
М±ртаза да "Интернат наны" атты
очерк жазды. Ол кезде Мирасбек за-
водтыњ комсомол комитетініњ хат-
шысы болып істейтін. Ќаламгер оныњ
жастар  жетекшісі,  ќамќоршысы  ре-
тіндегі рμлін наќты мысалдармен
μрнектей отырып, нанымды суретте-
ген.

Мирасбектіњ оќуѓа зеректігі, алѓ-
ырлыѓы, ќоѓамдыќ μмірдегі бел-
сенділігі, ±йымдастырушылыќ ќабі-

леті, оныњ μмір жолындаѓы Теміртау
кезењі – бєрі-бєрі Елбасы Н.Назарба-
евты еріксіз еске т‰сірді. ¦ќсас жаќ-
тары кμп. М‰мкін, сол кезде олар бір-
бірін сырттай кμрген я білген немесе
кездескен де болар. Неге дейсіз бе?
Белгілі журналист, "Егемен Ќазаќ-
станныњ" меншікті тілшісі болѓан Бай-
т±рсын Ілиястыњ естелігіндегі мына
бір жолдарѓа кμз ж‰гіртелік: "...Ќазаќ
жастарыныњ отаншылдыќ ќозѓалысы-
на байтаќ республика ќ±лаќ т‰рген-
ді. Сєбит М±ќанов "Ќазаќ єдебиеті"
газеті арќылы сєт-сапар тілеп, Мирас-
бекке ашыќ хат жолдады. Кейін бас-
пасμз беттерінен  б±л патриот жастар-
дыњ не тындырып жатќанын да біліп
отырдыќ."

Курстасы Байт±рсын Ілиястыњ ай-
туынша, Мирасбек ойын б‰кпесіз
білдіретін, жалтаќ сμйлемейтін, тура
айтатын, єділ жігіт еді. Иє, ол б‰кіл
μмір бойы адалдыќ пен єділдікті ту
етіп, туѓан елге мінсіз ќызмет етті.
М±ѓалім, мектеп директоры, аудан-
дыќ оќу бμлімініњ мењгерушісі бол-
ды. Білімдініњ мыњды жыѓатынын,
білімніњ ќ±діретті к‰ш екенін ерте
т‰йсінген ол осы салада жарќырай
кμрінді. Науырзым аудандыќ оќу
бμлімін 17 жыл бойы абыроймен бас-
ќара ж‰ріп, осы μњірдіњ, Ќостанай
облысыныњ білім беру саласын дамы-
туѓа айтарлыќтай ‰лес ќосты.

Ауданда ќызмет етсе де, μзін адам-
затќа  ‰лгі-μнеге  боларлыќ т±лѓа ре-
тінде таныта білді. Дардай атаѓы бол-
маса да, кейбір атаѓы зор жандардан
єлдеќайда биік, єлдеќайда озыќ
т±рды. Халыќ оны осылайша баѓала-
ды. Ол туралы таѓылымы мол кітап
жазды. Берер ѓибраты мол "¦стаз,
патриот , ±лаѓат иесі" атты басылым-
ныњ д‰ниеге келуіне себепші болѓан
адам ЌазКСР жєне КСРО халыќќа
білім беру ісініњ ‰здігі, кезінде Ќос-
танай облыстыќ білім бμлімін 10 жыл
бойы басќарѓан ±лаѓатты ±стаз Свет-
лана Мачнева екенін айтып μткеніміз
жμн болар. Б±л кісіге М.М±хитдинов
туралы кітап жазу туралы ой кенет-
тен келген кμрінеді.

Кезінде облыстыњ бірінші педагогі
бола ж‰ріп, ол аудандыќ білім
бμлімдері мењгерушілерін бес сауса-
ѓындай жаќсы білетін. Єсіресе, ќарым-
ќабілеті мол М±хитдиновке ерекше
ќ±рметпен ќарайтын. Міне, сол Свет-
лана Григорьевна білім беру саласын-
да жарты ѓасырдан астам уаќыт бойы
ќызмет етіп келеді. Б‰гінде ол "¤рлеу"
БА¦О" АЌ филиалы Ќостанай облы-
сы бойынша ПЌ БАИ-да ж±мыс
істейді. Сондай-аќ,  "¤зін-μзі тану"

Адам бойындаѓы μршілдік, белсенділік, ‰немі алѓа ±мтылушылыќ – абыройлы, табысты
болудыњ кепілі. М±ндай ќасиеттер кісіге жас кезінде сіњірілсе, ќ±ба-ќ±п. Елбасы Н.Назарбаев
студент жастарѓа арнаѓан сμздерініњ бірінде былай дейді: "Бізде ‰лкен μршілдік болуы керек.
Сендер μз мамандыќтарыњда ‰здік болуды тілеп, бєсекелестікке єзір болуѓа тиіссіњдер.
Б±л т±раќты т‰рде жања білімді игеру, μзіњмен ж±мыс ж‰ргізу ќажеттігін білдіреді. Тек осылай
ѓана табысты адам бола аласыњ." Н±рс±лтан Єбіш±лы м±ны μз тєжірибесіне, μзі секілді
жарќырай кμрінген замандастарыныњ μнегесіне с‰йене отырып айтќаны аныќ. Біз б±л маќалада
μмірініњ кейбір ќырлары  Елбасыныњ ењбек жолыныњ айтулы т±старына ±ќсас, тіпті бітім-
болмысында да сєйкестіктері бар азамат,  патриот,  ±стаз туралы сμз етпекшіміз.

пєнінен сабаќ береді. Бірде Светлана
Григорьевна "Отбасы" таќырыбына
сабаќ μткізбекші болып, студенттер-
ге μнеге ретінде бір отбасы туралы
єњгімелемекші болады. Бірден
М±хитдиновтер єулеті есіне т‰седі.
Єулет иесі ж±байы Сара Ќамбарќы-
зы екеуі бес бала тєрбиелеп μсірді.
Рухы мыќты, ынтымаѓы зор ќос
±стаздан μрбіген ±рпаќтары туралы
єњгіме μз алдына жеке таќырып. Та-
ќырып ќана емес-ау, ±лаѓатты ±стаз
Мирасбек М±хитдиновтіњ μмірі мен
ќызметі, оныњ отбасы туралы мате-
риалдары жеке кітап болып, басылып
шыќќанын жоѓарыда айтып μттік.
М±ны м‰ѓалім мєртебесін кμтеру
амалдары жасалып жатќан ќазіргі
шаќта ж‰зеге асќан игілікті іс, таѓы-
лымды д‰ние деп ќабылдаѓанымыз
жμн болар. Отбасы – Отанымыздыњ
тірегі. Сапалы адами капиталдыњ
негізі отбасында ќаланатынын ескер-
сек, б±л кітаптыњ салмаѓы одан сай-
ын арта т‰спек.

¤мірдіњ  ќай  ќырынан болсын ас-
ќаќтай кμрінген асыл аѓамыз туралы
сμзімізді аќиыќ аќын  Ж±бан Молда-
ѓалиевтіњ мына бір μлењ жолдарымен
аяќтаѓым келеді:

Мыњ раќмет, ±стаз-м±ѓалім!
Ардаќтап адам,
Кμтерсін сені жыр-таќќа.
¦лы елдіњ баулып ±ланын,
Жасарып жылда,
Жасай бер єрбір ±рпаќта!

Пиялаш С‡ЙІНКИНА,
 Ы.Алтынсарин атындаѓы

Рудный єлеуметтік-гуманитар-
лыќ колледжініњ  оќытушысы,

ЌР білім беру ісініњ ќ±рметті
ќызметкері.

СУРЕТТЕ: М.М±хитденов,
кітап м±ќабасы.
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Қ а з а қ т ы ң 

аты орыстың атынан 
озса, балуанын балуаны 

жықса, шешенін шешені 
сөзден тоқтатса, мардамсып 

бар қазақ сүйсініп қалады. Қа-
зақ жеңілсе, орыс та дардияды. 

Ноғай мен қазақ, сарт пен ноғай 
егессін, олар да солай. Бұл әр 

жұрттың қанына біткен өзімшіл-
дік, тұрған жерін, өскен елін, өз 

тұқымын басқадан артық болса екен 
деген құрғақ тілек, құрғақ сезім, ең 
төменгі дәрежедегі надан адамда да 
бар. Бұл қасиетті сезім емес, жерін, 
үйірін сағыну, жеріне тарту хайуанда 
да бар. Үйренген тамақ, жеген жерін 
жақсы көру – табиғаттың еріксіз ка-
ноны. Ұлт сүюдің ең төменгі дәрежесі 
осы.

Ақылы, сезімі ұстарған қазіргі 
мәдениеттің төрінде жүрген адам 
баласын алсақ, әр ұлт өзінің өскенін, 
өзінің көркейгенін, жетілгенін, өзінің 
қожалығын көксеп, жанын салып, 
қанын судай ағызып, дүние-мүлкін 
ортаға салып, алысып жатыр. Бұған 
қарағанда адам баласының өз мешел-
ділігі мәдениет өрлеген сайын күшей-
іп келеді. «Өзіңе тілегенді біреуге де 
тіле», «адам баласын бауыр тұт» деген 
көркем тілек далада қалып, тұрмыс 
күресі, қанішерлік майдандап тұр. 
Ұлты үшін құрбан болуға шыдаған-
дық – ұлтшылдықтың осы күнде ең 
берік ережесі.

Зорлық, қиянат, қанішерлік жоға-
лып, бір заманда адам баласы бірін 
бірі маңдайға шертпейтін, жер жүзіне 
ұжмақ орнайтын шақ бола ма? Жоқ 
па? Белгісіз болса, алыс. Өзі көксеу 
– тәтті қиял; заман көксететін емес. 
Ендігі мақсат – аяқ астында қалмай, 
тырбанып тырна-қатар ретке кіру, 
дүниежүзінен жоғалып кетпес қамын 
қылу.

Ұлтын шын сүйіп, аянбай қыз-
мет қылған азаматы көп жұрт күшті, 
өнерлі, білімді жұрт болып, күресте 
тең түсіп, басқаларға өзін елетіп 
отыр. Ұлты үшін құрмет қылмай, бас 
қамын ойлап жүрген азаматтардың 
елі артта қалып отыр. Ұлтшыл жұрт-
тар, әне, Германия, Япония, Англия, 
Түркиялар, олардың баласы жасынан 
«ұлтым» деп өседі. Есейген соң бар 
білімін, күшін өз жұртының күшеюіне 
жұмсайды. Олардың әр адамы – мем-
лекеттің керегі, қызметкері.

Көршіміз орысты алайық. Бұлар-
дың қара халқы надан болды. Оқыға-
ны ұлт қамын ойлаған жоқ, қызыққа, 
шенге, дәрежеге салынып, бас пай-
дасынан өзгені ескерген жоқ. Ше-                    
неунігі өзі қожа, өзі төре болып, қара 
халықты менсінбеді, жан есебінде 
көрмеді. Кешегі ояздар, жандарал-
дар, генерал-губернаторлар өз алды-
на кішкене патша еді. Олардың ақ 
дегені – алғыс, қара дегені – қарғыс 
болды, асуға, атуға әмірі жүрді. Қара 
халқы мен оқығанының арасында 
жақындық болмады, бірін бірі жек 
көрді. Ақсүйек, дворяндар қара ха-
лықпен сүйкесуді бойына қорлық, 
намыс көрді. Екінші жағынан орыс 
– патшасын құдайдан жаман әспет-
теп, көкке көтерді. Именді, қорықты, 

патшадан күшті әмір иесі бар деп 
ойлаған жоқ. Патшаны шырға-
лаған өңкей ақсүйек, шенеунік-
тер патшаны қара халықтан 
алыстатпаса, жақындатуға 
себепші болған жоқ. Қара ха-

лық қорлықта, қысымшыл-
дықта жүріп жатты...

Қорлыққа көніп, 
тепк і ге  шыдап 

жүрген орыс-
тың қара 

мұжығы үнсіз, тілсіз, көнбіс надан 
емес. Қылжыр, өзімшіл, зор көкірек 
надан еді. Патшаның пәрманына, 
ақсүйектің тізесіне амалсыз көніп, 
кекетіп-мұқатып, сырттан қоржиып 
жүруші еді. Мұжықтың мұндай 
болған себебі – орыстың жоғарғы та-
бынан шыққан талай атақты, білімді 
жазушылары мұжықты мадақтап, 
кітаптар жазып, көтеріп, өзімшіл 
қылып, тәңірсітіп жіберіп еді. Міне, 
осы халда жүрген орыстың бір тәңірісі 
Николай жоқ болып еді – не болды? 
Тәңірсінген, өзін-өзі зор тұтқан қожа 
болып, мемлекеттің астын үстіне кел-

тірді. Неше түрлі бассыздық қылып, 
Россияның күл-талқанын шығарды.

Жоғарғы айтылғаннан шығатын 
қорытынды мынау: орыстың ақсүй-
егі, оқығаны ұлт қамын ойлап, ха-
лыққа жаны ашып, қызмет қылған 
жоқ: «дәреже» қуып кетті. Тәңірісін-
ген қара халық жүгенсіз надан болып 
қалды. Қысқасы, орыс ұлтшыл жұрт 
еместігін, таптан тапқа, партиядан 
партияға бөлінген берекесіздігін көр-
сетті. Мұнан былай маңдайына тас 
тиіп барып түзелмесе, бұ қалыпта үлгі 
аларлық, еліктерлік еш нәрсесі қалған 
жоқ.

Енді қазаққа келейін. Біз жұрт бо-
луды жаңа ойланып, жаңа қамдан-
дық, қазақ әлі ақсүйек, қарасүйекке, 
оқыған, оқымағанға бөлініп, арасы-
на жік түскен жоқ. Бірақ жуан ата, 
жіңішке ата болып, жуанның жіңіш-
кеге көрсететін зорлығы, қиянаты 
бар. Жақсы тәртіп, әділ билік орна-
са, жуан мен жіңішкенің айырмасы 
жоғалып кетуі мүмкін. Басшы түзу 
болса, басшыдан бас тартып, ауа 
жайылатын халық аз, қазан бұзар, 
ар соққан біреулер болмаса. Қазақты 
тура жолға бастайтыны да, адастыра-
тыны да – оқығаны. Оқығанын қазақ 
сыйлайды, соңынан ереді. Кәдірлей-
ді. Сенеді. Білімді, ақылды, жақ-
сылықты, үлгілі, тәртіпті, ақиқатты, 
әділдікті, қызметті оқығандарынан 
күтеді. Оқыған – қара халықтың 
шырағы (идеалы), бұқарасы сонша 
қадірлегенін оқығандар білу керек. 
Халыққа қызмет қыла білмеген, үлгі, 
шырақ болуға жарамаған оқыған ха-
лықтың ықыласын қайырады, көңілін 
шығарады. Халықты өзінен алыстата-
ды, өсек арқалайды, пайдасы артық 
тимейді.

Бұқараның әспеттеуіне қарай 
«бұл уақытта» төрт аяғы бірден түсіп, 
ұлт үшін жанын салып, сілетсіз, таза                 
қызмет қыларлық шын «шырақ» табы-
ла беруі қиын. Бұл уақыт – қазақтың 
мәдениетке аяқ басатын, шаруасы, 
тұрмысы, білігі өзгеретін, ғаскер бо-
латын, жалпы ұлт ісіне жол ашатын 
уақыт. Қазақтың өміріне көрмеген 
жаңалықтар кіретін уақыт – осы күн-
гі оқыған қызметкерлер. Қазақтың 
ескі қалпынан жаңалыққа көшетін – 
«көшпелі» заманның кісілері. Көшпелі 
заманның қызметкерлерінің қашанда 
болсын кемшілігі көп болмақ. Әркім 
әртүрлі пікір тұтынып, әртүрлі жоба 
ұсынып, жаңалықты орнатуға жиһат 
қылмақ. Бірақ бұл буынның адамы-
ның тәжірибесі, тәрбиесі жетілме-
гендіктен істеген ісінде үстірттік, 
төселмегендік көп шығып, ойлаған 

мақсатына жете алмай, ескі өмірдің 
жауыздығымен, алысумен күні өтеді. 
Бұлардың істеп кеткен ісінен келесі 
буын тәжірибе алып, төселіп, анық 
қызмет қылатын, қызметінің жемісін 
көретін солар болады. Бұл жүрген 
буынның адамында кемшілік бола-
тын бірнеше себептерін айтып өтейін.

Адамның өмірдегі ісі – алған 
тәжірибесінің жемісі. Жанның тәр- 
биеленетін үш түрлі сыпаты бар: 
ақыл, сезім, қайрат. Адам жара-
тылыстан ақылды болып, осы үш сы-
паты бірдей тәрбиеленген болса, ол 
кісі әрі данышпан болады. Ол адам 

ісінде байыпты, табанды болып көп 
қате жібермейді. Егер ақылы шама-
лы адамның үш жан сыпаты бірдей 
тәрбиеленген болса, ол адам өзіне-өзі 
қанағатшыл, өміріне ырза, орташа 
тығынды кісі болады. Бұл кездегі 
оқығандардың алған тәрбиесі қан-
дай? Үш түрлі жан сыпаты бірдей 
жетілген бе? Соны айтпақпын.

Қазіргі оқығандардың тәрбие не-
гізі қазақ ішінде салынған. Қара қа-
зақтың баласына беретін тағылымы 
белгілі. «Өтірік айтпа, қиянат қыл-
ма, адал бол, ақжүрек бол, өзің үшін 
оқыма, мен үшін де оқыма, ұлтыңа 
қызмет қылып, пайда тигізу үшін 
оқы!» деп үйреткен қазақ некен-саяқ 
шығар. «Шіркін, бәленшенің баласы-
ның қуы-ай! Кісі сыртынан сатып жі-
беретін», «кісіге ақыңды жібермейтін 
бол, закон біл, ақша тап, даражаға 
ілін» деген мақсатпен оқытады. Айтса 
да, айтпаса да, қазақтың бұл ойы бел-
гілі. Осы тәрбиемен өспеген бұ жүрген 
оқыған да кем шығар; жасынан бала-
ның ақылы, сезімі қулық, сұмдыққа, 
біреуден артылуға, дәрежеқұмар-
лыққа үйренеді, бұл – бір.

Орыс шкөлінің тәрбиесі де оқыған-
дарды ұлтшылдық, кішіпейілділік, 
таза жүректі қызметкерлікке артық 
әсер бермейді. Орыс балалары ұлт де-
генді көп ескермейді, көбі өзімшіл, 
мақтаншақ, тәкаппар келеді. Оларда 
жақсы мінез шамалы, ал қызметке 
кіргелі көргені – Николайдың жадағай 
шенеуніктері. Олардың көретін раха-
ты: жақсы киім, жақсы тамақ, трой-
ка арғымақ, катайтса, секектеткен 
«мадмуазель» (әйел). Мәжілісі – арақ, 
карта, бильярд, салтанат, айбар: 
«Тақсыр- еке! Господин!», шұлғыған, 
шоқынған қара жұрт, міні, бұлардан 
алған тәрбиенің түрі осы сияқты, бұл 
– екі.

Ұлтымыз бар екенін, еліміз-жұр-
тымыз бар екенін, жұртымыз қатарға 
кірмей, теңдік жоқ екенін, Николай-
дың қасқырлары қазақты ішіп-жеп 
құртып бара жатқанын сезгелі, «ұлтқа 
құрмет қылайық» дегелі бес-алты-ақ 
жыл болды. Әрине, бұл оянуға 1905-
інші жылғы толқын, тағы әртүрлі 
түрткілер қамшы болған шығар; көбі-
несе ес кіргізіп оятуға, ұлтты танытуға 
себеп болған – «Қазақ» газетасы. Онан 
бұрын ұлт дегенді кім білген: көбіміз 
кеше өзгеріс болған күні ұлтымызды 
тауып алдық. Сондықтан оқыған-
дардың кейбіреулері жан-тәнімен 
адал қызметін ұлтына көрсете ал-
май, пайдасын не дәрежесін сағалап 
кетуі ғажап емес, себебі, «ұлтшыл-
дық», «адалдық», «қызмет» деген нәр-

селер сүйегіне 
сіңіп өскен дәре-
же емес. Сырттан 
жапсырылған жамау.

Оқығандардың жолдан 
тайып кетуіне себеп болатын 
– бар адамның табиғатына біт-
кен жергілікті мінездер. Орын, 
атақ, дәреже, мұқтаждықтың 
жоқтығы адамды тастырып, кө-
теріп жібереді. Бұларды кісінің 
кісісі-ақ көтереді. «Қой көрмеген 
қуалап өлтіреді» дегендей, бұрын қо-
лына билік тиіп көрмеген жұрт білікті 
жақсылыққа жұмсай алмай, жаман 
жаққа жұмсап, адыраңдап, «тағды-
рың қолымда» деген сияқты пікірге 
түсіп кетуі де мүмкін, бұны Николай-
дың шенеуніктерін көз алдыма елес-
тетіп айтамын.

Кейбір оқығандар да қара ха-
лықтан бойын аулаққа салғысы келіп, 
қызыққа, салтанатқа салынғысы ке-
летін салқындық, ірілік мінездердің 
ұшығы сезіледі. Адам шалдуар нықы-
сының әнімен кетсе, өзін-өзі тергеуге 
алмаса, жаман мінезінен тыйылып, 
жақсы жағын тәрбие қылмаса, бұ-
зылып кетуі оп-оңай. Меніңше, қара 
халықтан жиренгендік, ірілік – ұл-
тын сүюге, мұқтажын, сырын білуге 
жиһат қылмағандық деп білемін. Бұл 
мінез Николайдың шенеуніктеріне 
еліктеген болып табылады.

 Орыстың білімін алуға, өнерін 
білуге, жақсы жағын жаттауға елік-
теу – дұрыс та, кәпірлігін, мақтан-
шақтығын, рақымсыз, қызықшыл, 
қалташыл, антшыл «суық» шенеунік-
тігін еліктеу, ақсүйек болуға, салтанат 
түзеуге, тұрмысын, жүрісін, үй ішін 
жат түрге салып, қазақтан қашыр-
туға еліктеу – үлкен мін, кемшілік. Бұ 
жағынан оқығандар арына төрелетіп, 
сақ болуы керек. Осындай әдетті кү-
шейтуге себеп болатын күншығыс 
халқының табиғатында тағы бір мі-
нез бар. Ол: антқұмар, зиннатқұмар, 
әйелшілдік, адымын алыстатпайтын 
ұсақтық, қайратсыздық, жалқаулық. 
Көңілдегісі болмаса, біздің тұқымдар 
тез табаны қайтып, қажып қалады. 
Мақсатының жолына құрбан болуға 
шыдамайды. Бұ да есте болсын.

Ақтығында айтпағым: оқыған-
дар өзін-өзі тәрбие қылу керек. Қара 
халықтан жиренбей, жақын жүріп, 
сырласып, мұң-мұқтажымен таныс 
болып, өзі ұлтын сүюге, халыққа 
өзін сүйгізуге жиһат қылуы керек. 
Естеріңізде болсын: қара халықтың 
мәдениетті болуынан мәдениетті 
кісінің қазақ болуы қиын, баласына 
осы бастан ұлт рухын сіңіріп, қазақ 
өміріне жақындатып тәрбиелеу ке-
рек. Орыс тәрбиесін алған бала ұлт 
қызметкері бола алмайды. Қазаққа 
аюдай ақырған шенеунік табылуы 
оңай; ерінбей-жалықпай, бақырмай, 
шақырмай іс бітіретін, терісі қалың, 
көнбіс, табанды қызметкер табылуы 
қиын. Қазаққа зор кеуде ақсүйектің, 
ақша жегіш жалтырауық шенеунік-
тің, сұлу сөзді, құрғақ бектің керегі 
жоқ; адал күшімен өгіздей өрге сүй-
рейтін жұмысшы керек. Сол жұмыс-
шы – оқығандар. Бекерге кеткен 
сағат, босқа өткізген минут – ұлт ісіне 
зор шығын.

Оқығандар! Бұл уақыт жан ты-
ныштық іздейтін, қызық қуатын 
уақыт емес, қызмет қылатын, ең-
бек сіңіретін уақыт. Ойлаңыздар: 
халық біз үшін емес, біз халық 
үшін туғанбыз, олай болса, 
мойынымызда халықтың зор 
борышы, ауыр жүгі жатыр.

 «Абай» журналы.
 2 қазан, 

1918 жыл.

Жүсіпбек АЙМАУЫТОВ

Ұлтты сүю

АСЫЛ МҰРА
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"Ќостанай облысы єкімдігініњ
энергетика жєне т±рѓын ‰й-комму-
налдыќ шаруашылыќ басќармасы"
мемлекеттік мекемесі "Б" корпусы-
ныњ бос мемлекеттік єкімшілік лауа-
зымына орналасуѓа конкурс жария-
лайды:

Басшыныњ орынбасары, сана-
ты  Д-О-2 – 1 бірлік  лауазымдыќ
жалаќысы  ењбек еткен жылдары-
на байланысты 125564 тењгеден
169767 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Басшылыќ  ететін бμлімдерініњ
ж±мыстарын  ‰йлестіру:  инвести-
циялыќ жобаларды єзірлеу жєне іске
асыру бμлімі, су ресурстары бμлімі.
Басќарма ж±мысыныњ мєселелері
бойынша бμлімдердіњ бастыќтары-
мен μзара єрекеттестік;  басшылыќ
ететін бμлімдерде:

– Ќазаќстан Республикасы Пре-
зидентініњ Єкімшілігіне, Ќазаќстан
Республикасы Премьер-Министрініњ
Кењсесіне, орталыќ басќару орган-
дары мен облыс єкіміне есептер мен
аќпараттарды дайындалуына;

– нормативтік-ќ±ќыќтыќ акті-
лердіњ, облыс єкімі мен оныњ орын-
басарларыныњ, жоѓары т±рѓан
органдардыњ ќ±жаттарыныњ орында-
луына, сондай-аќ орталыќ мемле-
кеттік органдарѓа аќпараттыњ мерзі-
мінде дайындалуы мен ±сынылуы-
на;

– басшылыќ жасайтын бμлім-
дердіњ ќызметіне ќатысты Басќарма-
мен ќабылданѓан іс-шаралар, баѓ-
дарламалар, жоспарлардыњ орында-
луына баќылауды ж‰зеге асыру.
Бμлім ќызметкерлерініњ лауазымдыќ
н±сќаулыѓын єзірлеу, ж±мыс жоспа-
рында бекітілген іс-шаралардыњ
уаќытылы орындалуын, бμлім ма-
мандарыныњ атќарушылыќ тєртібін,
бμлім ќызметкерлерініњ ењбек
тєртібін саќтауын баќылау; Басќар-
ма басшылыѓына басќарма ж±мыс-
шыларыныњ ќызметтен босатылуы
жєне таѓайындауы туралы жєне
кμтермелеу жєне оларѓа тєртіптік
жаза туралы ±сыныстарды кμрсету.
Облыстыњ μндірістік жєне єлеуметтік
объектілерін жылу беру маусымы-
на дайындау кезінде  энергетикалыќ
жєне т±рѓын ‰й-коммуналдыќ кешен
кєсіпорындарыныњ ќызметін ‰йлес-
тіру жєне баќылау; сєйкес салалар-
да нормативтік-ќ±ќыќтыќ актілерді,
энергия ‰немдеу жєне т±рѓын ‰й-
коммуналдыќ шаруашылыѓын жањ-
ѓырту мєселелерін ескере отырып
энергетика  салалары  бойынша
Басќарма  ж±мысыныњ басымды
жєне аѓымдаѓы міндеттерін, бола-
шаќтаѓы жєне аѓымдаѓы жоспарла-
рын шешу жμніндегі мемлекеттік
жєне μњірлік баѓдарламаларды дай-
ындауѓа  ќатысу; энергия ‰немдеу,
электр энергетикасы, жылу энерге-
тикасы, газбен жабдыќтау, сумен
жабдыќтау жєне су б±ру, сондай-аќ
отынмен ќамтамасыз ету саласын-
да мемлекеттік саясатты ж‰ргізуге
кμмек кμрсету; жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ жазбаша μтініштерініњ
уаќытылы ќаралуы жєне зањмен бе-
кітілген тєртіпте жауаптар дайында-
луына баќылауды ж‰зеге асырады;
Ќазаќстан Республикасыныњ ќолда-
ныстаѓы  зањнамасына сєйкес бас-
ќарманы атќарушы органдар мен
±йымдарда кμрсету; Басќарма бас-
шылыѓыныњ келісімі бойынша μз
ќ±зыреттілігі шегінде энергетика жє-
не т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруа-
шылыќ кєсіпорындарында апаттар-
ды тексеруге ќатысу; энергетика
жєне коммуналдыќ шаруашылыќ
объектілерін салу мен жањарту бой-
ынша, жобалау-алды ж±мыстарын
мемлекеттік сатып алуды ±йымдас-
тырушы, тапсырыс беруші (баѓдар-
ламалар  єкімшісі)  ќызметтерін  ат-
ќарады, ќ±рылыс, ќ±рылыс-монтаж,
жобалау ±йымдарыныњ ж±мысын
баќылау жєне ‰йлестіру; Гидрогео-
логия саласында басќару функция-
ларын іске асыру: Елді мекендердіњ
шаруашылыќ-ауыз сумен жабдыќ-
тау ‰шін жерасты ж±мыстарын
ќабылдау жєне ќатысу жєне жерас-
ты судыњ кен орны ќорларын ќайта

баѓалауын баќылау; сумен жабдыќ-
таудыњ жерасты кμздерімен ќамта-
масыз ету маќсатымен іздестіру-
барлау ж±мыстарын ж‰ргізу ‰шін
±сынылатын елді мекендердіњ тізімін
ќалыптастыру; елді мекендердіњ топ-
тары ‰шін жерасты су ќорларымен
ќамтамасыз ету маќсатымен жерас-
ты суларын ќайта баѓалауѓа (бар-
лау) ±сынылатын жерастысу ќорла-
рыныњ  тізімін ќалыптастыру; іздес-
тіру-барлау ж±мыстарын ж‰ргізу
‰шін ±сынылатын елді мекендердіњ
тізімі бойынша жєне баѓалау (бар-
лау) ‰шін ±сынылатын жерасты су
кенорындарыныњ тізімі бойынша
ќойнауды зерттеу жєне пайдалану
бойынша уєкілетті органда μтінім-
дерді  дайындау  жєне  ќорѓау;  Бас-
ќарма басшысыныњ тапсырмасы
бойынша  ќызметтік ќажеттілік кезін-
де іс-сапарѓа шыѓуын ж‰зеге асы-
ру; Басќарманыњ ќызметіне байла-
нысты  мєжілістер мен басќа да іс-
шараларды дайындау жєне ж‰ргізу;
Басшыныњ б±йрыѓы бойынша ол
болмаѓан кезде (іс-сапарда, дема-
лыс кезінде) Басќарма басшысы
міндетін атќару. Басќарманыњ рег-
ламентін саќтау. Ж±мыстыњ ж‰ріп-
т±ру ерекшелігі.

Конкурс ќатысушыѓа ќойыла-
тын негізгі талаптар: Білімі  жоѓа-
ры техникалыќ жєне технологиялыќ
ѓылымы (ќ±рылыс, жылу энергети-
ка, электроэнергетика), єлеуметтік
ѓылымдар, экономика жєне бизнес
(экономика, есеп жєне аудит,
ќаржы).

Мемлекеттік ќызмет μтілі ‰ш жыл-
дан кем емес; жоѓары оќу орында-
рынан кейінгі білім баѓдарламалары
бойынша Ќазаќстан Республикасы
Президентініњ жанындаѓы білім беру
±йымдарында мемлекеттік тапсы-
рыс негізінде немесе шетелдіњ жоѓа-
ры оќу орындарында шетелде кадр-
лар даярлау жμніндегі республика-
лыќ комиссия бекітетін басым ма-
мандыќтар бойынша оќуды аяќтаѓан
жаѓдайда мемлекеттік ќызмет μтілі
бір жылдан кем емес немесе ѓылы-
ми дєрежесініњ болуы; мемлекеттік
органдарда басшылыќ немесе μзге
лауазымдарда ж±мыс μтілі бір жыл-
дан кем емес; осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ функционалдыќ баѓыт-
тарына сєйкес салаларда ж±мыс
μтілі тμрт жылдан кем емес, оныњ
ішінде басшылыќ лауазымдарда бір
жылдан кем емес.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ  "Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасыныњ ‡кіметі ту-
ралы" конституциялыќ зањдарын,
Ќазаќстан Республикасыныњ "Мем-
лекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Нор-
мативтік-ќ±ќыќтыќ актілер туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерін ќарау тєртібі туралы",
"Мемлекеттік  кμрсетілетін ќызмет-
тер туралы"  Зањдарын, осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ маманда-
нуына сєйкес салалардаѓы ќатынас-
тарды реттейтін Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ нормативті ќ±ќыќтыќ ак-
тілерін, "Ќазаќстан – 2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі. Осы санаттаѓы лауазымдар
бойынша функционалдыќ міндет-
терді орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республика-
сыныњ мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы
19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓы-
мен бекітілген, Бос мемлекеттік
єкімшілік лауазымдарына орнала-
суѓа конкурс μткізу жєне конкурс ко-
миссиясын ќалыптастыру ќаѓидала-
ры (б±дан єрі – Ќаѓидалар) негізінде
μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3 х 4 ‰лгідегі  суретпен осы
Ќаѓидаларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес

нысанда толтырылѓан сауалнама;
3) білімі туралы ќ±жаттардыњ но-

тариалды куєландырылѓан  кμшірме-
лері;

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

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлігініњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-
ѓымен бекітілген (Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілердіњ тізілімінде 2010 жылѓы 21
желтоќсанда № 6697 болып тіркел-
ген)  нысандаѓы денсаулыѓы тура-
лы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтиже-
мен тестілеуден μткені туралы ќол-
даныстаѓы сертификат (немесе но-
тариалды куєландырылѓан кμ-
шірмесі).

Ќ±жаттар  конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландыру "Ќостанай
тањы", "Ќостанай-АГРО" газеттерін-
де соњѓы жарияланѓан сєттен бас-
тап 10 ж±мыс к‰нніњ ішінде Ќоста-
най облысы єкімдігініњ энергетика
жєне т±рѓын ‰й-коммуналдыќ ша-
руашылыќ басќармасы" мемле-
кеттік мекемесі  мына мекенжайѓа:
индекс 110000, Ќостанай ќаласы,
А.Ќасымќанов кμшесі, 36 ‰й, 4
ќабат,  бюджеттік баѓдарламаларды
ќаржыландыру бμлімі бμлмесі, аныќ-
тама телефоны (87142) 54-48-46,
факс  54-48-46,  электрондыќ мекен-
жайы energy@kostanay.gov.kz
±сыну ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєптіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзімінде берген ќ±жат-
тары (ќоса берілген ќ±жаттары
кμрсетіле отырып ќ±жат тігілетін
м±ќабаѓа салынѓан) конкурстыќ ко-
миссиясыныњ ќарауына ќабылдана-
ды. Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жат-
тарды электрондыќ пошта арќылы
берген азаматтар ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын єњгімелесу басталѓан-
ѓа дейін бір ж±мыс к‰нінен б±рын
кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандит-
тар оны кандидаттарды єњгімелесу-
ге жіберу туралы хабардар ету
к‰нінен бастап 5 к‰н ішінде "Ќоста-
най облысы єкімдігініњ энергетика
жєне т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шару-
ашылыќ басќармасы" мемлекеттік
мекемеде μтеді.

Конкурстыќ комиссиясы ж±мы-
сыныњ айќындылыѓын жєне объек-
тивтілігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ
отырысына баќылаушылардыњ
ќатысуына болады.

Конкурстыќ комиссия отырысы-
на баќылаушылар ретінде Ќазаќстан
Республикасы Парламенті депутат-
тары жєне барлыќ дењгейдегі мєсли-
хат депутатары,  б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдарыныњ μкілдері, Ќазаќстан
Республикасы Зањнамасымен бекі-
тілген тєртіпте аккредитивті басќа да
мемлекеттік органдар, ќоѓам бірле-
стіктері (‰кімет емес ±йымдар), ком-
мерция-лыќ ±йымдар жєне саяси
партия, уєкілетті органныњ ќызмет-
шілері ќатыса алады.

Конкурстыќ комиссия отырысын-
да ќатысу ‰шін "Ќостанай облысы
єкімдігініњ энергетика жєне т±рѓын
‰й-коммуналдыќ шаруашылыќ бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесініњ
баќылаушы ќызметшілермен басќа-
ру ќызметінде єњгімелесуді ж‰ргізу
басына дейін бір ж±мыс к‰нінен ке-
шіктірмей  тіркеледі (кадрлыќ ќыз-
меті). Тіркелу ‰шін "Ќостанай облы-
сы єкімдігініњ энергетика жєне т±рѓын
‰й-коммуналдыќ шаруашылыќ бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесініњ
ќызметшілермен басќару ќызметіне
±йымѓа жататынын растайтын
ќ±жаттыњ, жеке куєлік кμшірмесін,
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќалары мен
кμшірмелерін жолдау ќажет.

Конкурсќа ќатысуѓа шыѓындарын
(єњгімелесу ж‰ргізу орнына келуі
жєне  т±рѓын ‰йді жалдау, т±ру, бар-
лыќ т‰рдегі байланыс ќызметтерін
пайдалану) азаматтар μзініњ ќаража-
ты есебінен жабады.

Ќазіргі кезде єлемдегі жаћанда-
ну  ‰дерісініњ, шиеленісуініњ μсуі
халыќаралыќ жєне ±лттыќ
ќауіпсіздік ахуалына μз єсерін
тигізіп отырѓаны белгілі. Міне, осы
μзекті мєселелердіњ алдын алу,
аќпараттыќ-т‰сіндіру маќсатында
аудандыќ ‰гіт-насихат тобы бюд-
жеттік мекемелер ќызметкерлері
арасында "Діни экстремизм мен
терроризмге ќарсы" семинарын
μткізді. Топ ќ±рамында  "Балыќты"
мешітініњ хатиб имамы Есенкелді
ќажы Саќтаѓан±лы, "Свято-Ни-
кольская" шіркеуініњ батюшкасы –
отец Евгений,  ардагерлер ±йымы-
ныњ тμраѓасы М.Абидов, ішкі сая-
сат бμлімініњ бас маманы С.Єлма-
ѓамбетова болды. Семинар бары-
сында  жиналѓандарѓа №1
¦зынкμл орта мектебініњ дінтану
пєнініњ м±ѓалімі Е.Сивакова осы

Жарыстыњ салтанатты ашылу-
ында сот тμраѓасы Смайлов
Асанєлі ¤мірєлі±лы сμз сμйлеп,
аудан т±рѓындарын айтулы мере-

Жанкелдин аудандыќ балалар-жасμспірімдер спорт мек-
тебініњ ±йымдастыруымен Т±њѓыш Президенті к‰ніне арналѓан
жасμспірімдер арасында бокстан аймаќтыќ біріншілік μтті.

Ашылу салтанатында сμз алѓан мектеп басшысы Еренбол Алма-
тов, ауѓан соѓысыныњ ардагері Бμкейхан Смаѓ±лов, дене шыныќты-
ру жєне спорт бμлімініњ бас маманы Ѓабдол Омаров жас боксшы-
ларѓа сєттілік пен жењіс тілеп, ізгі ниеттерін жеткізді.

Жасμспірімдер арасында боксты насихаттап, олардыњ спортќа
деген ќарым-ќатынастарын жаќсарту маќсатында ±йымдастырыл-
ѓан жарыста Арќалыќ ќаласы, Аманкелді ауданы жєне аталмыш
мектебіміздіњ болашаќ былѓары ќолѓап шеберлері к‰ш сынасты.
Бокс залында кμптеп жиналѓан жанк‰йерлер боксшылардыњ μнерін
тамашалады. Тартысты да, ќызыќты да жоѓары дењгейде μткен жа-
рыс екі к‰нге созылды.

Жарыстыњ ќорытындысына келер болсаќ, жалпы командалыќ
есепте жерлестеріміз жењімпаз атанды. Ал єр салмаќ бойынша 1-2
орындарды иеленген жас боксшылардыњ саны жетерлік. Ењ жоѓар-
ѓы 52 кг салмаќта 1-орынды Арќалыќ ќаласыныњ боксшысы Азат
Сєбитов жењіп алды. 2-орынды торѓайлыќ Ербол Биѓазин еншіледі.

Сонымен ќатар, белгіленген номинацияларда да ‰здіктердіњ есімі
аталды. "Жаќсы техникалыќ шеберлігі ‰шін" арќалыќтыќ Аќжол Ор-
манбек жєне торѓайлыќ Алихан Ємірхан марапатталды. "Жењіске
деген ќ±штарлыѓы ‰шін" Аманкелді ауданыныњ боксшысы Єли
К‰місбай лайыќты деп баѓаланды.

Барлыќ жењімпаздар жєне арнайы номинация иегерлері баѓа-
лы сыйлыќтар мен алѓыс хаттарѓа ие болды.

Осы  жарыстыњ жоѓарѓы дењгейде μтуіне м±рындыќ болып, де-
меушілік жасаѓан жеке кєсіпкер Серік Мырзаѓ±ловќа, Ы.Алтынса-
рин атындаѓы орта мектептіњ м±ѓалімі Жанар Ж±маѓ±ловаѓа ±йым-
дастыру алќасыныњ алѓыстары шексіз.

 Байбатыр НИЯЗБЕК¦ЛЫ.
Жанкелдин ауданы.

Рудный индустриялыќ институтыныњ № 1 жатаќханасын-
да 1 курс студенттері мешіт  имамымен кездесті.

Кездесу барысында имам еліміздегі орын алѓан діни ахуалдар
жайлы айта келіп, жат аѓымдардыњ арбауына т‰сіп ќалмауѓа шаќыр-
ды. Сондай-аќ, жастыќ шаќтыњ орны ерекше екендігін, студенттердіњ
алтын уаќыттарын баѓалай білуге, білім алуѓа деген белсенділікті
арттыруѓа ж±мсауларын ескертті.

Єр адамныњ иманы оныњ бойындаѓы тєлім-тєрбиесініњ дењгейіне
байланысты. М±ны жастар д±рыс т‰сінбей жатады. Ќиналѓанда жат
аѓымдаѓы т‰рлі діни ±йымдардан ќолдау іздеп, адасќанын кеш т‰сінеді.
М±ндайѓа жол бермеу ‰шін жастармен кездесіп, аќыл мен баѓыт беріп
т±рѓан  жμн.  Кездесу барысында имам студент жастардыњ ќойѓан
сауалдарына жауап беріп, кμкейде ж‰рген єрт‰рлі жайттардыњ бетін
ашып берді. Сμз соњында жиналѓан барлыќ жастарды 1 желтоќсан  –
Т±њѓыш Президент к‰німен ќ±ттыќтады.

Семинарда жан-жаќтыСеминарда жан-жаќтыСеминарда жан-жаќтыСеминарда жан-жаќтыСеминарда жан-жаќты

талќыландыталќыландыталќыландыталќыландыталќыланды
мєселе бойынша т‰рлі
деструктивті діни аѓым-
дардыњ  т‰рлерімен та-
ныстырып μтті. Ол діни
экстремизмніњ адамѓа
жасайтын психология-
лыќ ќысымы жайында
жан-жаќты баяндады.

Семинарда ќатысу-
шылардыњ тарапынан
ќойылѓан с±раќтарѓа ‰гіт-
насихат тобыныњ м‰ше-
лері кењ ауќымды жауап-
тар берді. Кμбінесе, діни

экстремизмге шалдыѓатын єлеу-
меттік ќорѓаусыз топтардыњ
м‰шелері екендігіне назар ауда-
рылды. Абай: "Егер адам нашар
болса – оныњ нашарлыѓына
ќоѓам жауапты" деп айтќан екен.
Сондыќтан ќоѓамныњ барлыќ
институттары б±л ж±мысќа атса-
лысуѓа тиіс. Алдымызѓа ±лттыќ
салт-дєст‰рлерімізді ±стап, толе-
ранттыќ сезімді арттыра отырып,
Елбасы Н.Назарбаевтыњ саяса-
тын ќолдап, бабаларымыздыњ
жолымен ж‰ріп, елдіњ ауызбір-
шілігін саќтап отыруѓа тиіспіз, –
деді Есенкелді ќажы μз сμзінде.

Семинар соњында діни экстре-
мизм мен терроризмге ќарсы бей-
нефильм кμрсетілді. Ќатысушы-
лар семинар таќырыбына ‰лкен
ќызыѓушылыќ білдірді.

А. ЄМРИНА.
¦зынкμл ауданы.

Мемлекеттік мекемелер арасында
турнир μтті

Науырзым аудандыќ соты тμраѓасыныњ
±йымдастыруымен аудандаѓы мемлекеттік мекемелер
арасында волейболдан Т±њѓыш Президент к‰ніне арналѓан
ашыќ турнир μткізілді. Оѓан ауданныњ бірнеше мемлекеттік
мекемелерінен жетпіске жуыќ спортшы ќатысты.

кемен ќ±ттыќтады. Турнир нєти-
жесі бойынша, ж‰лделі І-орынѓа
аудандыќ єкімдік, ІІ-орынѓа
"Ќазаќтелеком" командасы жєне

ж‰лделі ІІІ-орынѓа Науырзым
мемлекеттік табиѓи ќорыѓыныњ
командасы ие болды. Жењімпаз-
дар мен ж‰лдегерлер арнайы ку-
боктармен, баѓалы сыйлыќтармен
жєне маќтау ќаѓаздарымен сал-
танатты т‰рде марапатталды.
Сондай-аќ, турнирдіњ ‰здік жєне
ењ шебер ойыншылары ‰шін де
арнайы ж‰лделер таѓайындалды.

Ќ.МАРАТЌЫЗЫ.

ДІНІЊ – ДІЊГЕГІЊ

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

Жат аѓымныњ
             жетегінде кетпе

Жас боксшыларЖас боксшыларЖас боксшыларЖас боксшыларЖас боксшылар
жанк‰йерлерді тєнті еттіжанк‰йерлерді тєнті еттіжанк‰йерлерді тєнті еттіжанк‰йерлерді тєнті еттіжанк‰йерлерді тєнті етті
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"Амангелді ауданы єкімініњ
аппараты" мемлекеттік мекемесі
бос єкімшілік мемлекеттік лауа-
зымѓа орналасуѓа конкурс жа-
риялайды:

1. "Амангелді ауданы
єкімдігініњ ж±мыспен ќамту жєне
єлеуметтік баѓдарламалар
бμлімі" коммуналдыќ мемле-
кеттік мекемесініњ басшысы, са-
наты Е-R-1.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына байланысты:
109548 тењгеден  147986 тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Жалпы басшылыќ жасау, шаруа-
шылыќ, ќаржылыќ жєне м±раѓаттыќ
ќызметтеріне баќылау жасау. Ме-
кемелер мен ±йымдардыњ басшы-
ларымен ќарым-ќатынасты ж‰зеге
асыру. Жєрдемаќылардыњ барлыќ
т‰рлерін таѓайындау жμніндегі ко-
миссия ќызметін ‰йлестіру. Азамат-
тарды жеке мєселелері бойынша
ќабылдау, олардыњ шаѓымдарын,
хаттарын жєне μтініштерін  ќарау.
Халыќты єлеуметтік ќорѓау мєсе-
лелері бойынша Ќазаќстан Респуб-
ликасы Президенті, ‡кіметі акті-
лерініњ, облыс жєне аудан єкімдері
шешімдері мен μкімдерініњ орында-
луына тиісті баќылау жасауды ќам-
тамасыз ету.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Білімі жоѓа-
ры  (педагогикалыќ, мемлекеттік
жєне жергілікті басќару, экономика-
лыќ, зањгерлік мамандыќтары).
Ж±мыс тєжірибесі келесі талаптар-
дыњ біріне сєйкес болуы тиіс:

1) мемлекеттік  ќызмет μтілі ‰ш
жылдан кем емес;

2) жоѓары немесе жоѓары оќу
орынынан кейінгі білім баѓдарлама-
лары бойынша Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президенті жанындаѓы
білім беру ±йымдарында мемле-
кеттік тапсырыс негізінде немесе
шетелдіњ жоѓары оќу орындарында
Шетелде кадрлар даярлау жμніндегі
республикалыќ комиссия бекітетін
басым мамандыќтар бойынша
оќуды аяќтаѓан жаѓдайда мемле-
кеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес;

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

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

5) осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ функционалдыќ  баѓытта-
рына сєйкес салаларда ж±мыс μтілі
тμрт жылдан кем емес, оныњ ішінде
басшылыќ лауазымдарда бір жыл-
дан кем емес.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ "Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президенті туралы"
Конститутциялыќ зањын, Ќазаќстан
Республикасыныњ "Мемлекеттік
ќызмет туралы", "Сыбайлас жем-
ќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ μтініштерін
ќарау тєртібі туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне
μзін-μзі басќару туралы" Зањдарын,
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына  сєйкес салалар-
даѓы ќатынастарды реттейтін Ќазаќ-
стан Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты
стратегиясын білуі. Осы санаттаѓы
лауазымдар бойынша функционал-
дыќ міндеттерді орындау ‰шін
ќажетті басќа да міндетті білімдер.

2. "Амангелді ауданы
єкімініњ аппараты" мемлекеттік
мекемесі зањ бμлімініњ бас мама-
ны, санаты Е-4.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына байланысты:
59579 тењгеден  80720 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Аудан єкiмiнiњ шешiмдерi мен
μкiмдерiнiњ жєне аудан єкімдігі
ќаулыларыныњ жобаларын дайын-
дау мєселелелерi бойынша аппа-
рат ќызметкерлерiне кењес беру,
μкілетті органдарѓа есеп беру, ап-
паратта єзірленетін ќ±ќыќтыќ жєне
нормативтiк ќ±ќыќтыќ актiлердiњ,
шарттардыњ, iс ж‰ргiзу ќ±жаттары-
ныњ, сондай-аќ μзге де ќ±ќыќтыќ
сипаттаѓы ќ±жаттардыњ жобаларын
єзiрлеуге, оныњ iшiнде оларды
мемлекеттiк органныњ басќа да
ќ±рылымдыќ бμлiмшелерi єзiрлеген
жаѓдайда келiсу жолымен єзiрлеуге
ќатысады; нормативтiк ќ±ќыќтыќ
актiлердiњ жобаларын єзiрлейдi жєне
мемлекеттiк органныњ бiрiншi бас-
шысыныњ тапсырмасы бойынша
ќ±ќыќтыќ сипаттаѓы μзге ќ±жаттар-
ды дайындайды;

аппаратќа келiп т‰сетiн Ќазаќ-
стан Республикасыныњ нормативтiк
ќ±ќыќтыќ актiлерiнiњ ж‰йелен-
дiрiлген есебiн жєне олардыњ саќ-
талуын ±йымдастырады.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: білімі жоѓа-

ды т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау
тєртібі туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы",
Зањдарын, осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды
реттейтін Ќазаќстан Республикасы-
ныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан-2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања са-
яси баѓыты стратегиясын білуі. Осы
санаттаѓы лауазымдар бойынша
функционалдыќ міндеттерді орын-
дау ‰шін ќажетті басќа да міндетті
білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республика-
сыныњ мемлекеттік ќызмет істері
Агенттігі тμраѓасыныњ 2013 жылѓы
19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йры-
ѓымен бекітілген бос єкімшілік мем-
лекеттік лауазымына орналасуына
конкурс μткізу жєне конкурс комис-
сиясын ќалыптастыру Ќаѓидалары
(б±дан кейін – Ќаѓидалар) негізінде
μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін
ќажетті ќ±жаттар:

1) Ќаѓидалардыњ 2-ќосымшасы-
на сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен Ќаѓида-
лардыњ 3-ќосымшаѓа сєйкес ны-
санда толтырылѓан сауалнама;

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ
нотариалды куєландырылѓан
кμшірмелері;

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

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлігініњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы №907 б±йры-
ѓымен бекітілген (Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Нормативтік ќ±ќыќ-
тыќ актілердіњ тізілімінде 2010 жылы
21 желтоќсанда №6697 болып
тіркелген) нысандаѓы денсаулыѓы
туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) Ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
уєкілетті органмен белгіленген шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен те-
стілеуден μткені туралы ќолданыс-
таѓы сертификат (не болмаса но-
тариалды куєландырылѓан кμшір-
месі).

Ќ±жаттардыњ толыќ емес пакетін
±сыну конкурс комиссиясыныњ
оларды ќараудан бас тартуы ‰шін
негіз болып табылады. Ќ±жаттар
конкурс μткізу туралы хабарланды-
рудыњ соњѓы жарияланѓан к‰нінен
бастап 10 ж±мыс к‰н ішінде ±сы-
нылуѓа тиіс. Азаматтардыњ ќолма-
ќол тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзімінде
берген ќ±жаттары (ќоса берілген
ќ±жаттары кμрсетіле отырып ќ±жат
тігілетін м±ќабаѓа салынѓан) кон-
курстыќ комиссияныњ ќарауына
ќабылданады. Конкурсќа ќатысу
‰шін ќ±жаттарын электрондыќ
пошта арќылы берген азаматтар,
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгіме-
лесу басталѓанѓа дейін бір ж±мыс
к‰нінен  кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар олардыњ єњгімелесуге жібе-
рілгендігі туралы хабарламаны ал-
ѓан к‰ннен бастап 5 ж±мыс к‰н
ішінде єњгімелесуден μтеді.

Мекенжай: Ќостанай облысы,
Амангелді ауданы, Амангелді
ауылы, Майлин кμшесі, 14 ‰й,
"Амангелді ауданы єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесі. Аныќта-
ма ‰шін телефон/факс (8-714-
40)21295, 21870; факс (8-714-
40)21482, электрондыќ мекенжай  Е-
mail: amangeldy@kostanay.gov.kz

Конкурстыќ комиссияныњ айќын-
дылыѓы мен єділдігін ќамтамасыз
ету ‰шін оныњ отырысына баќы-
лаушылардыњ ќатысуына болады.

Конкурстыќ комиссияныњ баќы-
лаушылары ретінде Ќазаќстан Рес-
публикасы Парламентініњ жєне
барлыќ дењгейдегі мєслихат депу-
таттары, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ зањнамасымен белгіленген ак-
кредитация алѓан б±ќаралыќ аќпа-
рат ќ±ралдарыныњ μкілдері, басќа
да мемлекеттік органдардыњ, ќоѓам-
дыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес
±йымдар) коммерциялыќ ±йымдар
мен саяси партиялардыњ μкілетті
ќызметкерлері ќатыса алады.

Конкурстыќ комиссияныњ оты-
рысына баќылаушы ретінде ќаты-
су ‰шін єњгімелесу μткізудіњ баста-
луына бір ж±мыс  к‰ннен кешіктір-
мей, Амангелді ауданы єкімі аппа-
ратыныњ кадр ќызметі бμлімінде
тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓа Аман-
гелді ауданы єкімі аппаратыныњ
кадр ќызметі бμліміне жеке куєлігініњ
кμшірмесін, ±йымѓа жататынын ра-
стайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
немесе кμшірмесін ±сынады.

Конкурсќа ќатысу бойынша шы-
ѓындар (єњгімелесу μтетін жерге
жєне кері ќарай жол ж‰ру, т±рѓын
‰й-жай жалдау, т±ру, барлыќ т‰рдегі
байланыс ќызметтерін пайдалану)
азаматтардыњ μз ќаражаттары есе-
бінен ж‰ргізіледі.

ры (зањгерлік). Мемлекеттік ќызмет
μтілі бір жылдан кем емес немесе
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
фунционалдыќ баѓытына сєйкес
салаларда екі жылдан кем емес
ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда
ортадан кейінгі (зањгерлік) білімі бар-
ларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конститутциясын, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы", "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау
тєртібі туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы",
Зањдарын, осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды
реттейтін Ќазаќстан Республикасы-
ныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан-2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања са-
яси баѓыты стратегиясын білуі. Осы
санаттаѓы лауазымдар бойынша
функционалдыќ міндеттерді орын-
дау ‰шін ќажетті басќа да міндетті
білімдер.

3. "Амангелді ауданыныњ
Ќабырѓа ауылдыќ округі єкімініњ
аппараты" мемлекеттік меке-
месініњ бас маманы, санаты Е-G-
3.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына байланысты:
53813 тењгеден  72391 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Аппарат бухгалтериясыныњ ќаржы-
шаруашылыќ ж±мыстарын
ж‰ргізеді, мекеме ќызметкерлерініњ
ењбек аќысын жєне басќа да тμлем-
дерін есептейді, ќаржылыќ кіріс-
шыѓыс ќ±жаттарын реттейді, мате-
риалдыќ ќ±ндылыќтардыњ есебін
ж‰ргізеді жєне саќталуын ќамтама-
сыз етеді. Ауылдыњ кμркейту, кμгал-
дандыру, тазалыќ ж±мыстарына
баќылау жасайды, аќылы ќоѓамдыќ
ж±мысќа тартылѓандармен ж±мыс
жасау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Білімі жоѓа-
ры  (ќаржыгерлік, экономикалыќ,
бухгалтерлік). Мемлекеттік  ќызмет
μтілі бір жылдан кем емес  немесе
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
функционалдыќ баѓытына сєйкес
салаларда екі жылдан кем емес
ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда
ортадан кейінгі (ќаржыгерлік, эконо-
микалыќ, бухгалтерлік) білімі бар-
ларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы", "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау
тєртібі туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы",
Зањдарын, осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды
реттейтін Ќазаќстан Республикасы-
ныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан-2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања са-
яси баѓыты стратегиясын білуі. Осы
санаттаѓы лауазымдар бойынша
функционалдыќ міндеттерді орын-
дау ‰шін ќажетті басќа да міндетті
білімдер.

4. "Амангелді ауданыныњ ‡што-
ѓай ауылдыќ округі єкімініњ аппа-
раты" мемлекеттік мекемесініњ бас
маманы, санаты Е-G-3.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына байланысты:
53813 тењгеден  72391 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Аппарат бухгалтериясыныњ ќаржы-
шаруашылыќ ж±мыстарын ж‰ргізе-
ді, мекеме ќызметкерлерініњ ењбек
аќысын жєне басќа да тμлемдерін
есептейді, ќаржылыќ кіріс-шыѓыс
ќ±жаттарын реттейді, материалдыќ
ќ±ндылыќтардыњ есебін ж‰ргізеді
жєне саќталуын ќамтамасыз етеді.
Ауылдыњ кμркейту, кμгалдандыру,
тазалыќ ж±мыстарына баќылау
жасайды, аќылы ќоѓамдыќ ж±мысќа
тартылѓандармен ж±мыс жасау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Білімі жоѓа-
ры  (ќаржыгерлік, экономикалыќ,
бухгалтерлік). Мемлекеттік  ќызмет
μтілі бір жылдан кем емес  немесе
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
функционалдыќ баѓытына сєйкес
салаларда екі жылдан кем емес
ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда
ортадан кейінгі (ќаржыгерлік, эконо-
микалыќ, бухгалтерлік) білімі бар-
ларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы", "Жеке жєне зањ-

"Сарыкμл ауданы єкiмiнiњ аппара-
ты" ММ бос мемлекеттiк єкiмшiлiк
лауазымына орналасуѓа конкурс
жариялайды:

 "Сарыкμл ауданы Лесной
ауылдыќ округі єкімініњ аппараты"
ММ жетекші маман (Е-G-4 санаты).

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына байланысты –
48047 тењгеден 55094 тењгеге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi: Іс ж‰ргізуді
±йымдастыру бойынша нормативті-
єдістемелік материалдарын білу,
ауылдыќ округ єкімініњ ќызметін,
±йымдастыру-ќ±жаттамалыќ ќамта-
масыз ету ќабілеттілігі; μзініњ білік ше-
гінде азаматтарды ќабылдау, жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ єкімге жа-
сайтын μтініштерін, т±лѓалар  μтініш-
терін автоматты μндіріске  енгізілген
бірдей есеп ж‰йесініњ баѓдарламалыќ
ќамтамасыздандыруын ќолдаумен
есепке алу, нотариалдыќ іс-єрекет-
терді жасау жєне азаматтыќ жаѓдай
актілерін тіркеу, жеке т±лѓаларѓа мем-
лекеттік ќызмет кμрсету, аппарат ќыз-
метшілерініњ жеке істері, ењбек кітап-
шасымен ж±мыс істеу, ауылдыќ ок-
руг аппаратыныњ ќ±жаттарын орын-
дау барысына баќылау ж‰ргізу, ха-
лыќтын кμші-ќонын есепке алуды ќам-
тамасыз ету, єкімініњ шешімдері мен
μкімдерініњ жобаларын дайындау;
єкімініњ жанындаѓы т±раќты комис-
сиялар ќызметініњ мєселелері бойын-
ша шет ±йымдар жєне кейбір азамат-
тармен байланыс ж‰ргізу, архивте
саќтау ‰шін ќ±жаттардыњ жылма-жы-
лѓы іріктеуін ж‰ргізу, ауылдыќ округі
єкімініњ тапсырмаларын орындау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќой-
ылатын талаптар: Жоѓары, ортадан
кейінгі,  орта техникалыќ, кєсіптік. Пе-
дагогикалыќ, экономикалыќ, зањгерлік.
Ќазаќстан Республикасыныњ Консти-
туциясын,  "Мемлекеттiк ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас  жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан Рес-
публикасындаѓы жергілікті мемле-
кеттік басќару жєне μзін-μзі басќару
туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалар-
дыњ μтініштерін ќарау тєртібі туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
туралы" Зањдарын, осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды
реттейтiн Ќазаќстан Республикасы-
ныњ нормативтiк ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан-2050" Стратегиясы;
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттiк ќызмет iстерi агенттiгi
Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы № 06-7/32 Б±йрыѓымен бекітіл-
ген Бос мемлекеттiк єкiмшiлiк лауа-
зымѓа орналасуѓа конкурс μткізу жєне
конкурс комиссиясын ќалыптастыру
ќаѓидалары  (б±дан єрі – Ќаѓидалар)
негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1)  Осы ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтiнiш;

2)  3х4 ‰лгiдегi суретпен осы
Ќаѓидаларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес ны-
санда толтырылѓан сауалнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ но-
тариалды куєландырылѓан кμшiр-
мелерi;

4)  ењбек ќызметiн растайтын
ќ±жаттыњ нотариалды куєландырыл-

ѓан кμшiрмесi;
5) Ќазаќстан Республикасы Ден-

саулыќ саќтау министрлiгiнiњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-
ѓымен бекiтiлген (Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Нормативтiк ќ±ќыќтыќ
актiлердiњ тiзiлiмiнде 2010 жылы 21
желтоќсанда № 6697 болып тiркелген)
нысандаѓы денсаулыѓы туралы аныќ-
тама;

6) Ќазаќстан Республикасы азама-
тыныњ жеке куєлiгiнiњ кμшiрмесi;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтiнде
уєкiлеттi органмен белгiленген шектi
мєннен тμмен емес нєтижемен
тестiлеуден μткенi туралы ќолданыс-
таѓы сертификат( немесе нотариал-
ды куєландырылѓан кμшірмесі)

Ќ±жаттар конкурстыњ  μтетіндігі
туралы хабарландыру соњѓы жария-
ланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰н
ішінде "Сарыкμл ауданы єкiмiнiњ
аппараты" мемлекеттiк мекеме-
сiне мына мекенжайѓа: Сарыкμл кенті,
Ленин  кμшесі, 72 ‰й, 25-каб., аныќ-
тама ‰шін телефон 23-0-68,  факс
23-0-68, электрондыќ мекенжайы:
sarykol@kostanay.gov.kz ±сыну
ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзімінде берген ќ±жатта-
ры (ќоса берілген ќ±жаттары кμрсеті-
ле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа са-
лынѓан) конкурстыќ комиссияныњ
ќарауына ќабылданады. Конкурсќа
ќатысу ‰шін ќ±жаттарды электрондыќ
пошта арќылы берген азаматтар
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгімеле-
су басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні
б±рын кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидат-
тар оны кандидаттарды єњгiмелесуге
жiберу туралы хабардар ету к‰нiнен
бастап 5 ж±мыс к‰н iшiнде Сарыкμл
ауданы єкімініњ аппаратында μтеді.

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

Конкурс комиссиясыныњ отыры-
сына байќаушылар ретінде Ќазаќстан
Республикасы Парламентініњ жєне
барлыќ дењгейдегі мєслихат депутат-
тарыныњ, Ќазаќстан Республикасы
зањнамасында белгіленген тєртіпте ак-
кредиттелген б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдарыныњ, басќа да мемлекеттік
органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестік-
тердіњ (‰кіметтік емес ±йымдардыњ),
коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне
саяси партиялардыњ μкілдері, уєкілетті
органныњ ќызметкерлері ќатыса ала-
ды.

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰н ќалѓанѓа дейін кешіктірмей
кадрлар бμлімінде тіркеледі. Тіркелу
‰шін т±лѓалар жеке басын куєланды-
ратын ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымда-
рѓа тиесілілгін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмелерін
±сынады

Азаматтар конкурсќа ќатысу
жμніндегі шыѓыстарын (єњгімелесу
μтетін орынѓа жєне кері жол ж‰рісі,
т±рѓын ‰йлік орын-жайын жалдау,
т±ру, байланыстыњ барлыќ т‰рлерін
пайдалану) μз ќаражаты есебінен
ж‰ргізеді.

Асќа шаќырамыз
Ардаќты ана, асыл жар, мейірман єже Баѓытай Ахметќызы С±лтанѓази-

наныњ д‰ниеден μткеніне 40 к‰н толу асы 19 желтоќсан к‰ні саѓат 12-де
Ќостанайдаѓы Премиум-Палас мейрамханасында беріледі.

Аѓайын-туѓан, дос-жаран, ќ±да-жегжатты сол асќа шаќырамыз.
С±лтанѓазиндер єулеті.
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«Елбасына арнау» 
Айтолқын 
 АЙҚАДАМОВА

Қарабалық аудандық тілдерді оқыту орталығы 
аудандық мәдениет үйінде Қазақстан 
агротехникалық колледжі студенттері мен 
№3 Қарабалық орта мектебі оқушыларының 
қатысуымен ҚР Тұңғыш Президенті күніне орай 
«Елбасына арнау» атты мәнерлеп оқудан байқау 
өткізді.   
Байқаудың негізгі мақсаты – жеткіншек ұрпақты Отаны-

мызды сүюге, Елбасын құрметтеуге тәрбиелей отырып, ел-
жандылық пен намыс, бірлік пен бауырмалдылық сезімдерін 
қалыптастыру болды. Сол сияқты жасөспірімдердің ой-өрісін 
дамытып, дүниетанымын кеңейту, сөздік қорларын молайту 
мен жұрт алдында еркін сөйлеуге баулу да маңызды қасиет. 

Қатысушылар қазақ қаламгерлерінің шығармаларымен 
қатар өз авторлық шығармаларын да көпшілікке ұсынды. 
Қазылар байқау барысында қатысушылардың өлең оқу мә-
нерімен қатар тыңдармандарға жеткізу шеберліктеріне де на-
зар аударды. Байқау қорытындысы бойынша №3 Қарабалық 
орта мектебінің 9-сынып оқушысы Ержанова Гүлдана өзінің 
авторлық шығармасы «Береке, бірлік мекені» атты өлеңін 
оқып жүлделі І-орынға ие болса, осы мектептің 8-сынып 
оқушысы Сақтабергенова Аққу  жүлделі ІІ-орынды иеленіп, 
ІІІ-орынды – Қазақстан агротехникалық колледжінің студенті 
Қонақов Болат жеңіп алды. Әділқазылардың шешімімен қа-
тысушылардың барлығына алғыс жарияланып, жүлделі орын 
алғандарға марапат қағаздары мен сыйлықтар табысталды.

СУРЕТТЕ: жеңімпаз жастар. 

Кенже 
     ҚОНЫСБАЙ

Білекпен емес, біліммен 
санасатын заманда Елбасы-
мыз көрегенділік танытып, 
зияткерлік мектептердің ір-
гесін қалады. Бұл оқу орда-
сы ертеңгі елдің болашағын 
бүгін білім нәрімен сусын-
датып келеді. Дәл осындай 
озық технологияға негіздел-
ген  мектептер Қазақстанның 
әр қаласында бой көтергені 
белгілі. Ел игілігіне айналған 
еңселі  оқу ошақтары  қолда-
нысқа берілгелі алдына биік 
мақсаттар қойды. Аталған  
мектепте шәкірт болу да, 
ұстаздық ету де – үлкен 
жетістікпен пара-пар. 

Қостанай қаласындағы 
зияткерлік мектепте  білімге 
құштар жүздеген шәкірт тәр-
биеленеді. Мұнда облыстың 
әр түкпірінен келген озат 
оқушылар тәлім алып жүр. 
Жас өскінге тағылымға толы  
тәрбие, озық білім беретін 
ұстаздардың да талғамы биік 
болуы шарт. Солай болған-
дықтан мұғалімдер де сынақ 
тапсырады, өйткені, талап 
күшті. Оқу ордасына  тек 
мықты мамандар ғана алы-
нады. Бір сүйсінерлігі сол, 
өскелең  ұрпақты білімге 
бау лып жүрген жас  маман-
дардың қатары көп. 

Солардың бірі – Әулиекөл 

ауданының тумасы Мөлдір 
Мұстафина. Өзі Тәуелсіздік-
тің құрдасы. Жас ұстаз өнер 
пәнінен сабақ береді. Ұстаз-
дық ету Мөлдірдің бала күні-
нен бергі арманы. Ол На-
зарбаев мектебінде қызмет 
етіп жүргенін зор мақтаныш 
тұтады. Білім ошағында бар-
лық жағдай жасалған. Тіпті, 
Лондондағы Кэмбридж уни-
верситетінің үлгісінде дәріс 
оқылады. Мұның  оқушының   
жан-жақты білім алуына  
ықпалы зор. Қазақы салт-
дәстүр де қаперде ұсталған. 
Дәстүр мен жаңашылдық 
тоғысы ұштасып жатыр.  

– Елбасының өзі:  «Бола-
шақ – жастар қолында» де-
ген жоқ па.  Ал, болашақты 
тәрбиелеу – ұстаздардың қо-
лында. Сол себепті, тыным-
сыз еңбек етуге тырысамын. 
Тәуелсіздік алғанына 24 жыл 
толып отырған жас мемлекет-
тің өркендеуіне бар үлесімді 
қосқым келеді. Ел Президенті 
болашағымыздың жарқын 
болуы үшін осындай мектеп 
ашып, барлық жағдай жасап 
берді. Тіпті, Оңтүстік Афри-
ка және Филиппин сияқты 
шет мемлекеттерден келген 
білікті ұстаздар білім беріп 
жүр. Бұл – елдің дамуына 
қосылған үлкен үлес. Біздің 
де білікті болуымыз міндет-
ті. Мемлекет болашағы үшін 
тамшыдай үлес қоса алсаң, 

бұдан асқан бақыт жоқ!, – 
дейді М.Мұстафина.

Елбасының атындағы зи-
яткерлік мектеп алда келе 
жатқан Тұңғыш Президент 
күніне ерекше дайындалу 
үстінде. Өнер пәнінің оқы-
тушысы Мөлдір Мұстафина 
соның бел ортасында жүр.  
Ол 1 желтоқсан күні тойла-
натын мереке қарсаңында 
оқушылар арасында сурет 
байқауын өткізбек. Прези-
дент, отансүйгіштік тақыры-
бында суреттер салғызып, 
жеткіншектердің  шеберлігін 
шыңдау парызым деп біледі.

Тұңғыш Президент мек-
тебі оқушыларға көп мүм-
кіндік сыйлап, елдегі білім 
деңгейін көтеруге, жарқын 
болашақ қалыптастыруға 
ден қоюымен ерекшеленеді. 
Зияткерлік білім ошағының 
шәкірттері оқу ордасын тә-
мамдап шыққаннан соң  шет 
елдерге барып, білімдерін 
тереңдетеді. Сөйтіп, төрткүл 
дүниенің түпкір-түпкіріне ба-
рып, халқымыздың асыл қа-
сиетін насихаттамақ.       

СУРЕТТЕ: жас ұстаз 
Мөлдір Мұстафина шәкірт-
терімен бірге.    

Суретті түсірген Бағдат 
Ахметбеков.

1 ЖЕЛТОҚСАН – ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ КҮНІ

Назарбаев 
зияткерлік мектебі

– дәстүр мен жаңашылдық ұштасқан 
келісті орта

&&

Газет аптасына  үш рет шығады.  
Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат 
министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куәлiгi 
берiлген. 
Газет “Қостанай таңының” компьютер орталығында терiлiп, 
беттелдi. Офсеттiк басылым. “Костанайский Дом печати” 
ЖШС баспаханасы. Мекенжайы: Майлин көшесі, 2/3.
Бағасы келiсiм бойынша.
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