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ЖЕДЕЛ СҰХБАТ
Тағы бір жыл онлайн оқып бітірдік. Оқушы
қандай білім алды? Уатсаппен оқыған баланың
басына бірдеңе қонды ма? Бұл, әрине, бүгінгі
күннің өте ауыр һәм өзекті сауалы. Осы
сұрақтарды ұлттық білім саласындағы «Білім
инвест» қауымдастығының вице-президенті
Күләнда Уәлиханқызына қойдық.

Күләнда УӘЛИХАНҚЫЗЫ:

БІЗДЕ БІЛІМДІ
ЖАНЫМЕН ТҮСІНЕТІН
МАМАН ЖОҚ

Jas qazaq газеті бұдан
бұрын да жазды. Еліміздің
теріскейі мен шығысындағы,
орталығындағы кейбір
ауылдардан жұрт
жаппай көшіп, мектептер
жабылып қалған. Әсіресе,
Солтүстік Қазақстан,
Шығыс Қазақстан, Ақмола
облыстарында мұндай
жағдай көп. Бұл жолы
Қарағанды облысындағы
Айғыржал ауылының
мектебі жабылудың азақ алдында тұр. Шет
ауданының шеткері
пұшпағындағы елді мекенде
23 оқушы ғана қалыпты.

Бұған дейін де ауыл тұрғындарының
қалаға, аудан орталықтарына к'шуіне
байланысты Маясар Жапақов атындағы
мектеп 9 жылдық болып қысқарған.
Халық саны жылдан-жылға кеміп, енді
білім ошағы 4 жылдық болып қалуы
мүмкін. Былай қарасаңыз, мектептің
материалдық-техникалық базасы тәптәуір. Ұстаздық құрамы да негізінен
толық. 14 сынып, спорт залы мен
кітапхана, шағын балалар орталығы бар.
3р сыныпта бір-екі оқушының қалғаны
болмаса, білім деңгейі де жаман емес.
Шет аудандық білім б'лімінің
басшысы Елдос Жарылғапұлына
хабарластық. Jas qazaq газетіне берген
сұхбатында ол: «Бұған дейін б'лінген
бюджетке қарап, халықты шулатпай,
мектепті жаппай ұстап келдік», –
дейді. Бірақ бұдан ары 9 жылдықты

қысқартпай ұстап отыруға еш мүмкіндік
жоқ. Оның үстіне, білім ошағын
қысқарту туралы үкіметтің қаулысы
шыққан.
Жергілікті шенеуніктердің
айтуынша, ендігі мақсат 4 жылдық
бастауыш сыныпты алып қалу. Ал
жоғары сынып оқушылары 15 шақырым
жердегі Iспен ауылына қатынап оқиды.
Оған арнайы к'лік б'лінетін к'рінеді.
Алайда аядай ауылдың бірнеше сыныбы
жабылса, бұған дейін сабақ беріп келген
мұғалімдер не істейді? Олар да мектебі
бар ауыл іздеп кете ме? Ұстаздар к'шсе,
жүздей ғана тұрғыны бар ауылда не
береке қалады? Оның үстіне, ауыл
жұртының біразы осы мектепте әртүрлі
жұмыста екен. Мектеп жабылса, ауыл
тозады.
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17 мамыр Халықаралық
гомофобияға, биофобияға,
трансфобияға қарсы күн (IDAHOBIT)
ретінде атап өтіледі. Осы шараға
орай, 16 мамырдың кешінде АҚШ-тың
Қазақстандағы елшілігі ғимаратында
ЛГБТ туы ілінді. Көпшіліктің пікірін екіге
жарған жалаудың ілінуіне қоғам
белсенділері, намысты жастар
қарсылығын білдірсе, кейбіреулер үшін
көз үйренген көрініс.

Былтырғы карантинде қашықтан қазақ
тілін үйренуді қолға алған АҚШ-тың
Қазақстандағы елшісі Уильям Мозердің
маңайындағылар сол туға қатысты пікір
де айтты. «Біз жыл сайын гомофобияға,
биофобияға, трансфобияға қарсы халықаралық
күнді атап 'теміз», – деді елшілік 'кілдері.
Мозер мырза тек тілді ғана үйренбей, қазақылықтың
қасиетті ұстындарын да бойына қабылдағанда, бәлкім, әлгі
ту ілінбес пе еді?
2004 жылдың 17 мамырында Дүниежүзілік денсаулық
сақтау ұйымы () гомосексуализмді «психикалық
ауытқушылық» деген диагноздан ажыратып, аурулар
тізімінен сызып тастады. Дәл сол күннен бастап жыл

сайын 17 мамыр кең к'лемде аталып келеді. 3лемдік
саясаткерлердің, бұқаралық ақпарат құралдарының, жалпы
к'пшіліктің назарын ЛГБТ 'кілдерін кемсітушілікке назар
аударуға күш салатындар әр жерде бой к'рсетіп, 'здерінің
ұрандары мен оспадар әрекеттерін насихаттауға белсене
кірісті.
( 3)

Jas qazaq: Онлайн оқу басталғалы кейбір «пысық»
оқушылар есеп шығарып беретін бағдарламалардың
к'мегімен вундеркинд болып алыпты. Мұндай қулықтың
соңы неге апарып соғуы мүмкін? Жалпы онлайн оқудың
оқушыға келтірген кесірін таратып айтып беріңізші!..
.ә
: Мен жекеменшік балабақшалар мен
мектептердің инвесторымын. Сол білім орталықтарының
құрылтайшысы болғандықтан, былтыр т'ртінші тоқсанды
онлайн оқып, 2020-2021 жылды толықтай офлайн оқып
жатырмыз. Барлық санитарлық талаптарды сақтадық.
Бірде-бір бала немесе мұғалім ауырған жоқ. Себебі біздің
балабақша мен мектебімізде барлық жағдай жасалған.
Соның пайдасы деп ойлаймын.
Онлайн оқудың қызығы мен шыжығын естіп, к'ріп, біліп
отырмыз. Онлайн деген аты ғана, жұрт жаппай уатсап арқылы
оқыды. Бір баланың ұялы телефонында бірнеше топ бар. Қай
топ қазақ әдебиеті пәні, қайсысы математика? Оқушының
'зі шатасады. Осы саланың маманы ретінде менің миыма
сыймайтыны: 1-сыныптың баласын қалай онлайн оқытуға
болады? 3ліпті таяқ деп білмейтін 6-7 жастағы балаға қалай
онлайн сабақ беруге болады? Осыған жаны ашып отырған
ешкім жоқ. Тіпті кейбір жекеменшік балабақшалар үлкен
топтағы балаларын онлайн оқытып жатыр. Бұл баланы қорлау,
ата-ананы алдау емес пе? Осыған жүрегім қарс айырылады.
Желге ұшқан қайран ақша! Одан да сол қаржыға үйінде
баласын оқытып отырған ата-анаға неге оқулық немесе
оқу құралдарын сатып алып бермеске? Біздікі карантин
талабын сақтап онлайн оқытып жатырмыз деген «галочка»
ғана. Кәсіпкер адам ретінде текке кетіп жатқан мемлекеттің
ақшасына ішім ашиды.
Мысалы, онлайн оқу кезінде музыкадан сабақ беретін
мұғалімдердің үйінде отырып, 250 мың теңге айлық алып
жатқанын білемін. Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі де
солай. Осының бәрі білім және ғылым министрлігінде дұрыс
менеджменттің жоқтығынан.
Онлайнда отырған балалар білім алды деп айта
алмаймын. Керісінше, оқушылардың үлгерімі бұрынғыдан
да т'мендеп кетті. Сіз айтқан вундеркинд балалардың пайда
болып жатқаны тегін емес. Бала ондай бағдарламаны қайдан
біледі? «Мүмкін, мұғалімдері к'рсетіп, сол арқылы оқыңдар»
деп жатқан шығар, кім білсін?
( 3)

ТАҒЗЫМ

ҚАЗАҚ
СПОРТЫНЫҢ
АКАДЕМИГІ
Барлық қажыр-қайратын спортқа
арнады. Отбасынан бұрын
спортты алдыңғы орынға қойды.
Әлемдік аламандарда елдің аты
бәйгеге түсетіндіктен, шәкірттерін
жеңіс тұғырына жеткізу үшін
аянбай тер төкті. Сондықтан да
отбасының, ағайын-туысының
тірлігінен бұрын оның ойлайтыны
қазақтың спорты еді. Жаманатты
да болды. Ал енді еңбегіне сай
лайықты құрмет көрді, жіліктің
майлы басын ұстады деп айта
алмаймын. Бірақ ол сонда
да өзінің мамандығына
адалдық танытып өтті.
(  7-
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Осы аптада Президент ҚасымЖомарт Тоқаев Душанбеге
ресми сапармен барды. Екі елдің
президенттері «Қасри Миллат»
сарайында екіжақты келіссөз
жүргізді.
Жоғары деңгейдегі мемлекетаралық
келіссз басталар алдында Қазақстан
Президентін салтанатты түрде қарсы
алу рәсімі тті. Құрмет қарауылының
бастығы рапорт жасап, екі елдің

құрылымдар аясындағы зара
ықпалдастық мәселелері сз болды.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев
тәжік жеріне келгеннен бастап, зіне
және қазақстандық делегацияға
крсеткен қонақжайлылығы мен құрметі
үшін Эмомали Рахмонға шынайы
ризашылығын білдірді.
– Екіжақты ынтымақтастықты
дамытуға және нығайтуға байланысты
маңызды мәселелер қарастырылатын
болғандықтан, біз осы сапарға зор
мән береміз. Бұл ретте талқылайтын

тәжік кшбасшысына алғыс айтып,
Тәжікстанның осы беделді құрылымға
2018-2020 жылдары табысты трағалық
еткенімен құттықтады.
– Жалпы барлық бағыт бойынша
ынтымақтастықты нығайту үшін мол
мүмкіндігіміз бар. Қазақстан мен
Тәжікстан – бауырлас мемлекеттер. Бұл
артық айтқандық емес, – деді Президент.
Pз кезегінде Эмомали Рахмон
Қасым-Жомарт Тоқаевқа Тәжікстанға
ресми сапармен келгені үшін шынайы
ілтипатын білдірді.
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ДОСТЫҚТЫҢ
ҚАЗЫҒЫ МЫҚТЫ

мемлекеттік әнұрандары орындалды.
Мұнан соң Қасым-Жомарт Тоқаев
Тәжікстанның мемлекеттік туына
құрмет крсетті. Мемлекет басшылары
Құрмет қарауылы сапының алдынан
тіп, бір-біріне ресми делегациялардың
мүшелерін таныстырды. Салтанатты
рәсімнен кейін шағын құрамда кездесу
басталды.
Тараптар қазақ-тәжік стратегиялық
әріптестігінің кең ауқымды мәселелерін
қарастырды. Сондай-ақ саяси диалогты
нығайтуға ерекше кңіл бле отырып,
сауда-экономикалық, инвестициялық
және мәдени-гуманитарлық
ынтымақтастықты арттыру жағдайын
талқылады. Сонымен қатар Орталық
Азиядағы қауіпсіздік пен тұрақтылықты
қамтамасыз ету және халықаралық

Аптаның айтары

мәселе жеткілікті. Былтыр пандемияға
қарамастан, зара сауда-саттық клемі
800 миллион долларға жетті. Бұл саудаэкономикалық саладағы әлеуетіміздің
әлі де мол екенін крсетеді. Nрине, біз
де з тарапымыздан бірқатар ұсыныс
жасаймыз. Сондай-ақ сіздердің де
ұсыныстарыңызды тыңдауға дайынбыз,
– деді Қазақстан Президенті.
Мемлекет басшысы халықаралық
күн тәртібіндегі мәселелерге де
тоқталып, екі елдің БҰҰ, ШЫҰ,
ЕҚЫҰ аясындағы зара табысты
ынтымақтастығын атап тті. Сонымен
қатар Президент Қазақстанның
Азиядағы зара іс-қимыл және
сенім шаралары жніндегі кеңестегі
бастамаларына тұрақты түрде
қолдау крсетіп келе жатқаны үшін

– Тәжік-қазақ қатынастары бүгінде
ынтымақтастықтың барлық саласы
бойынша қарқынды дамып келеді.
Қазақстан – Тәжікстанның жетекші
сауда-экономикалық серіктестерінің
ішінде екінші орында. Рухани,
мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық
және қауіпсіздікті қамтамасыз ету
саласындағы ықпалдастық нығайып
келеді. Елдеріміздің ТМД, ШЫҰ,
ҰҚШҰ және АPСШК аясындағы
ынтымақтастығы табысты дамуда, – деді
Тәжікстан Президенті.
Эмомали Рахмон екі ел арасындағы
кпжақты қатынастардың барлық
саласы бойынша ынтымақтасты одан әрі
нығайтуға дайын екенін айтты.

 

Аптаның алаңы
Ақылбек КҮРІШБАЕВ,
Сенат депутаты:

Роман БАРАБАНОВ,
көлік саласының
маманы:
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Болатқажығапар
БАЙБОЛ,
көлік
жүргізушісі:

«Автобус
жолағымен
жүруге
рұқсат беруді
қолдаймын.
Өйткені
Алматыдағы
Тимирязев
көшесімен жүру
үшін сағаттап
уақыт кетеді. Ал
автобус жолағы
бос тұрады.
Бұл өзгеріс
жүргізушілерге
тиімді болады.
Кептеліс те азаюы
мүмкін».

«Менің ойымша, бұл
түзету кептелістен көз
ашпайтын қаланың
қозғалысын одан
әрі қиындатады.
Автобуспен қатынайтын
тұрғындар бұрынғы
кедергілерге қайта
тап болады. Жедел
жәрдем мен өрт
сөндірушілер де
діттеген жеріне жете
алмай қалады.
Жоба іске қосылған
алғашқы айларда
дүрбелең басталады.
Өзгеріс енгізу оңай. Бірақ оның
пайдасынан зияны көп болатыны
сөзсіз».

Т

Фахриддин ҚАРАТЕВ,
Мәжіліс депутаты

Жыл сайын Ресейдегі sport-express.ru сайты
Құрлықтық хоккей лигасында ойнайтын
хоккейшілердің жалақысына зерттеу жүргізіп, млшерін
жариялап отырады. Күні кеше жылына 40 миллион
рубльден жоғары еңбекақы алатын спортшылардың
тізімін жариялады. Ұзын-ырғасы 95 хоккейші жылына
40 миллион рубльден (200     )
жоғары нәпақа табады екен. Міне, сол тізімнің кшін
ресейлік Дмитрий Яшкин бастап тұр. Ол жылына 115
миллион рубль табыс табады. Екінші орында жылдық
табысы Ресей рубліне шаққанда 100 миллион болатын
канадалық Даррен Диц тұр. Даррен Диц - Нұр-Сұлтан
қаласындағы «Барыс» хоккей клубының капитаны. 2017
жылдан бері Қазақстанда тұрады, хоккейден ұлттық
құраманың да қорғаушысы.
Осы Даррен Дицтің жылдық табысы - 579 миллион
теңге. Қағыс естіген жоқсыз: 579 миллион теңге. Айға
шақсақ, 48 миллион 250 мың теңге шығады.
Аралас жекпе-жекте бағын сынап жүрген Қуат
Хамитов әлеуметтік желіде Дицтің жылына жинайтын
«дүниесіне» қатысты ашына айтыпты. Жанына
батқандықтан да айтады ғой. Халықтың ырыс,
несібесінен блінетін қыруар қаржының жекелеген
спортшыға жалақы есебінде жазылуы жанына батпағанда
қайтеді? Басқа спорт түрлеріне блінетін қаражаттың
мардымсыздығы з алдына блек әңгіме. Дәл осы Қуат
Хамитов пұшпағын илеп жүрген аралас жекпе-жек
спортындағы абадан жігіттердің жетістікке жету жолында
мемлекет қазынасынан кк тиын да блінбейді. Атымтайжомарт азаматтардың кең жүректілігі мен меценаттардың
мырзалығымен олар түрлі жарысқа шығуға әзірлік
ткізеді. Шетелде оқу-жаттығу жиындарына қатысу үшін
де демеуші іздейді. Кпшіліктің сұранысына ие аралас
жекпе-жектен турнир ткізудің машақаты мен мехнатын
білгіңіз келсе, промоутерлік компаниялар мен кәсіби
спорт клубтарының жетекшілерін тыңдаңыз. Еліміздің
ірі мегаполистерінде ғана емес, облыс орталықтарында
да халықаралық турнир ткіземін дегеніңше, зегің
үзіліп кете жаздайды. Басты қолбайлау – қаражат.
Даррен Дицтердің аузынан ақ май ағызатын мемлекеттік
мекемелер мұндай спорт түріне келгенде тарылып сала
береді.
Ай сайын 48 миллион 250 мың теңге жалақы
алатын Даррен Диц «Барыстың» капитаны ретінде
қандай биікке шықты? Алғанын ақтай алып жүр ме?
Биылғы нәтижесін саралап крелік. Құрлықтық хоккей
лигасында «Барыс» ала-құла нәтижемен қою шаңның
ортасында келеді.
21 мамырда Латвияның астанасы Ригада хоккейден
әлем чемпионаты басталады. Жоғарғы дивизиондағы үздік
14 құрама мен бірінші дивизионнан әлем чемпионатына
қатысу құқығына ие болған Қазақстан және Беларусь
хоккей құрамалары да додаға түседі. Миллионер Даррен
Диц те бас бапкер Юрий Михайлистің тізімінде жүр. «В»
тобында әлем чемпионатының сайысына қатысатын
еліміздің хоккей құрамасына Дицтің қаншалықты кмегі
тиетінін уақыт крсетер.
Халықтың алым-салығынан жырып алып, сырттан
келетін келімсек спортшыларға жалақыны жақсылап
беруде біздің алдымызға түсетіндер некен-саяқ шығар.
«Ұлттық спортымыз, тл неріміз» деп шіренгенде
алты қарыс айыл бауымызды үзіп жібере жаздаймыз.
Сол ұлттық нерімізді насихаттап, дәріптеп жүрген
ккпаршылардың жалақысы кейбір клубтарда 30 мың
теңгеден сәл асады.
«Барыс» хоккей клубы кәсіби спорттық ұйым
болғандықтан да мемлекет қазынасы есебінен
қаржыландырылады. Мемлекеттің қаржысы –
халықтың несібесі. Несібеңіздің сырттан келетін
легионерлерге осындай жолдармен шүлен таратқандай
блінетінін біле жүріңіз.
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«ЕЛІМІЗДЕ
ҚИЫРШЫҚ ТАС,
ҚҰМ, САЗ БЕН
ҚАРА ТОПЫРАҚТЫ
ЗАҢСЫЗ
ӨНДІРУДІҢ
КӨПТЕГЕН
ФАКТІЛЕРІ БАР.
АЛ ҚОРШАҒАН
ОРТАҒА КЕЛТІРІЛГЕН ЗАЛАЛДЫҢ
ЖАЛПЫ СОМАСЫ МИЛЛИАРДТАҒАН
ТЕҢГЕНІ ҚҰРАЙДЫ. БҰДАН БАСҚА,
ЛАСТАНҒАН АУАНЫҢ САЛДАРЫНАН
ХАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫНЫҢ НАШАРЛАУЫ,
СОНДАЙ-АҚ ЗАҢСЫЗ ӘРЕКЕТТЕРДІҢ
САЛДАРЫНАН ИНФРАҚҰРЫЛЫМНЫҢ
БҰЗЫЛУЫ – АЛАҢДАТАРЛЫҚ ЖАҒДАЙ.
ОСЫ ОРАЙДА, КАРЬЕР ЖҰМЫСЫНЫҢ
ЖАЙ-КҮЙІНЕ, ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ЖӘНЕ
ЗАҢДЫЛЫҒЫНА ТҮГЕНДЕУ ЖҮРГІЗУ,
КАРЬЕР ЖҰМЫСЫН ЗАҢНАМА
ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕСТЕНДІРУ,
КАРЬЕРГЕ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ
ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРДЫ ӨНДІРУГЕ
ЖЕР БӨЛУ ПРОЦЕСІНІҢ АШЫҚТЫҒЫН
АРТТЫРУДЫ ӨТІНЕМІЗ».

АЙЛЫҚ ТАБЫСЫ –
48 МИЛЛИОН ТЕҢГЕ!

«Табысы күнкөріс
деңгейінен төмен аз
қамтылған отбасылардың
басым бөлігі ауылда
тұрады. Олардың үлесі
қалаға қарағанда 2,5
есе көп. Соңғы екі жылда
ауылдан қалаға 720 мың
адам қоныс аударған.
Біз жүргізген сауалнама ауылдық жердегі
ең басты қиындық – жұмыссыздық екенін
көрсетті. Сауалнамаға қатысқан еңбекке
қабілетті адамдардың 40 пайызы болашақта
қалаға көшуді жоспарлап отыр. Ауылдық
жерлерге әлі де 137 денсаулық, 315 білім
беру нысанын салу керек. Сондай-ақ 78
мектеп үш ауысыммен оқиды, 19 мектеп
апаттық жағдайда. Одан бөлек, 900 дәрігер,
1860 мұғалім жетіспейді. 1200-ден астам елді
мекенде интернет жоқ. Бұл мәселелер әлі де
көп жұмысты, қажырлы еңбекті қажет етеді».

Кесте

ТҰРҒЫНДАРДЫҢ
КОММУНАЛДЫҚ
ҚЫЗМЕТКЕ БЕРЕШЕГІ
БАРЛЫҒЫ – 15,4 МЛРД ТЕҢГЕ

Шымкент
Нұр-Сұлтан
Алматы
Қызылорда облысы
Маңғыстау облысы

3 млрд теңге
2,9 млрд теңге
2,5 млрд теңге
1,2 млрд теңге
1 млрд теңге

Дереккөзі: Индустрия және
инфрақұрылымдық даму министрлігі

Біз жақын
болашақта
оқушылардың
білімін тереңдету
үшін жұмыс
істеуіміз керек.
Отандық
білім жүйесіндегі
кемшіліктің бірі

қажет. Мұғалімдерде тәжірибе
алмасу болу керек. Педагог з
қазанында қайнап, дамымайды.
Алдымен мұғалімнің зі суі
керек. Мұғалімдердің кбі
сырттай оқиды. Бұл енді барып
тұрған қателік. Қазір қала
мектептеріне ғана ақшаны
үйіп-тгу науқан болып

Күләнда УӘЛИХАНҚЫЗЫ:

БІЗДЕ БІЛІМДІ
ЖАНЫМЕН ТҮСІНЕТІН
МАМАН ЖОҚ

– баланы тпелеп оқыта беру.
Оқушының бойындағы тума
талантымен жұмыс істеуді
білмейміз. Біздікі министрлік
белгілеп берген «сызықтан»
шықпау ғана. Мысалы, бір
бала сабақ білмеуі мүмкін.
Бірақ ол болашақта мықты
кәсіпкер болатын шығар. Тағы
бір оқушының сабағы жақсы.
Бірақ спортқа бейім. Алайда
бізге бәрібір. Бала оқыса,
мұғалім оқытса, министрлік
жұмыс істесе болды. Менің
ойымша, ХХІ ғасырдың
баласы мір сүруді мектептен
бастап үйренуі керек. Диплом
үшін оқу – бүгінгі қоғамның
талабы емес. Кез келген оқушы
ата-анасының қалай ақша
тауып, баласын қалай оқытып
жатқанын білгені дұрыс.
Мұндай қарым-қатынас ашық
болуы қажет. Бала ішіп жүрген
тамақтың қалай келетінін,
әр заттың құнын білуі шарт.
Мұның бәрі математика,
мірдің математикасы. Бұл
болашақта әркімнің алдынан
шығатын математика. Бұл
– бір жағы білім, бір жағы –
тәрбие. Біз екі жағынан да
ақсап жатырмыз.
Jas qazaq: Бізде жыл сайын
бірнеше мың студент ITтехнология мамандығын оқып
бітіреді екен. Бірақ солардың
арасынан шыққан мықты
IT-шниктерді естімеппіз. Бір
ғана мысал бұл. Былайша
айтқанша, мектеп бар – білім
жоқ, университет кп – сапа
жоқ. Жалпы еліміздегі білім
сапасының тмендігін қалай
түсіндіресіз?
.ә
: Ең
алдымен, бізде білімді жанымен
түсінетін маман жоқ. Елінің
болашағын ойлайтын маман
тапшы. Бүгінгі мектептерге
білім беру үлгісін згерту
керек. Жас басшы, жаңа идея,
тың кзқарас, згеше ой

Қадірің қашпасын

кетті. Қалалы жерлердің ғана
инфрақұрылымын дамытуға
ақша құйылып жатыр. Ауылда
түк жоқ. Екі сортты адам
жасап жатқан сияқты крінеді
маған. Ауылда әкімнің әйелі
жекеменшік балабақша ашып
қояды. Болды, сонымен
тынады. Ауылды дамытпай,
ауыл мектебін, ауыл баласының
білімін жетілдірмей,
Қазақстанның болашағы
бұлыңғыр.
Халықаралық талап
бойынша мектептер бір
ауысыммен ғана оқуы керек.
Жалғыз Қазақстанда ғана
үш ауысыммен оқиды. Одан
қандай сапа сұрайсыз? 4кімдер
жыл сайын асфальтті қырып
алып, жаңадан жол салып, жол
жиегін ауыстырғанша, мектеп
салмай ма? Пайдасы жоқ ісшараларға миллиондап ақша
шашқанша, мектепті түзесін.
Мектеп салу дегеннен шығады.
Мемлекеттің ақшасына жаны
ашитын адам жоқ қазір, мектеп
сал десе, миллиардтаған ақша
сұрайды. Мен 345 миллион
теңгеге халықаралық талапқа
сай мектеп салдым. Бірақ
соны кріп отырса да, жоғары
жақтағылар крмегендей
кейіп танытады. Университет
оқытушыларының дені «сағат
қуып» кетті. Сағаты кп
болса, жалақысы жоғары.
Оларда біліктілік, тәжірибе
деген атымен жоқ. Биыл мен
университет бітірген 18 қызды
жұмысқа шақырдым. Содан
трт қыз ғана тті. Қазір әлгі
тртеудің біреуі ғана қалды.
Біздің талапқа толымдысы сол
біреуі, қалған 17-сі жарамады.
Басқа емес, мұғалімдердің
талапқа сай болмауы – те
қиын жағдай. Онда біз
миллиардтаған қаржыны бұл
салаға неге құйып жатырмыз?

Дастархан басына, үй иелерінің
ықылас-пейіліне ауысар түрлері жоқ.
Бір кезде әйелдер жағынан бір аққұба
келіншек сзге араласты.
– Байқасам, кбіңіз білімді де
білікті, шеттеріңізден оқыған-тоқыған
азамат сияқтысыздар. Саясат соққанда,
құдды президенттердің қасында жүрген
адамдардай ксіліп отырсыздар.
Экономиканы да шемішкеше шағып,
мұнайдың тамшысына дейін здеріңіз
сатып жүрген жандай сйлейсіздер.
Мықты болсаңыздар, айтыңыздаршы:
балаларымыз қашан мектепке барып
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Шақырылған қонақтардың кбі –
жастар. Бәрінің үйінде бір-екі баладан
мектепке барады. Ортақ тақырып, ортақ
жағдай. Жағдай болғанда да салмағы ауыр,
жауапкершілігі тастай. Содан болар, бәрі
үнсіз. Шарасыздық екені айдан анық...
– Бәріңіз бастарыңыз салбырап, салы
суға кетіп, сағы сынған жандай болып
отырсыздар ғой, – деп тыныштықты үй
иесінің Нұр-Сұлтаннан келген ағасы
бұзды. Жүзіне күлкі үйіріліп тұр.
– Кңілдеріңіз ктерілсін. Бір
әңгіме айтып берейін. Онлайн оқу
деп жатырсыздар ғой. Бізде осыған
байланысты бір қызық жағдай болды. Анау
жүгіріп жүрген үлкен ұлым 6-сыныпта
оқиды, – деп асхана жақта қыздармен
ойнап жүрген қара баланы крсетті.
– Осы уақытқа дейін 4 пен 5-ке
оқып жүрген. Биыл аяқ астынан ұлымыз
вундеркиндқа айналып шыға келмесі бар
ма? Математика мұғалімі қандай қиын
есеп берсе де, бұл 3-4 минуттың ішінде
әлгіні есептеп, шешу жолдарына дейін
жазып, тастай қып жібереді екен, – деп
бір тоқтады. Қасында отырған келіншегі
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шарасын ткізген «Намыс»
жастар қозғалысының
кілдері Алматыдағы АҚШ
консулдығының алдына келді.
АҚШ елшілігі осы әрекеті
үшін қазақ халқынан кешірім
сұрауын талап еткендер
жазған арызын консулдық
кілдеріне тапсырды. Азамат
Жолданбаев, «Намыс» жастар
қозғалысының жетекшісі:
«Жердің иесі қазақ екенін
естерінен шығармауы керек.
АҚШ әлемге демократияның
үлгісін крсеткендей
болғанымен, осындай ерсі
әрекеттері арқылы бүтіндей бір
ұлттың мүддесін таптап отыр.
Қоғамдағы аз топтың сойылын
соғып, солардың сзін сйлеп,
демеу танытуын арандату
әрекеті деп санаймын. Біз келер
ұрпаққа құндылықтарымыз
бен ұлтттық болмысымызды
сақтап, жеткізуге міндеттіміз.
Сол себепті де АҚШ
консулдығынан ЛГБТ
ұйымының әрекеттерін
біздің елімізде насихаттауды
тоқтатуды, елшілік ғимаратын
туды ілгені үшін кешірім
сұрауды, келешекте мұндай
әрекетке бармауды талап
етеміз», – деді.
АҚШ-тың Қазақстандағы
ттенше және кілетті елшісі
Уильям Мозер елімізді
Батыспен елдестірмек
қызметке келгенге дейін
Молдавияда талай жыл
елші болды. Молдавия
1995 жылдан бері бір
жыныстылардың қатынасын
заңмен қорғайтын, кпшілік
ортада ЛГБТ-ны кемсітуге
тыйым салған мемлекет.
Қазақстан Молдавия емес.
Жесірін жылатпаған, жетімін
қаңғытпаған, қасиеті
қанының тазалығымен
таразыланатын елде үй ішінен
үй тігіп, осындай оспадар
істермен іріткі салудың ақыры
жақсылыққа бастамасы анық.
Қазақ қоғамы қабылдай
алмайтын келеңсіз жайдың
орын алуына қарсылықтың
бас ктеруі де содан.
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ауырып жұмысқа бармай қалдым, – деген
вундеркиндтің әкесі мырс-мырс күлсін.
Бұл жолы келіншегі де күлді.
– Балам, апайы берген үй жұмысын
орындап жатқан. Ұлымның сыртынан
қарап сүйсініп: «Менің болашақ Илон
Маскым!» деп емірендім. Сйттім де
ұлыма деген әкелік сезімімді білдіргім
келіп, еңкейіп бетінен сүймек болдым.
Сүйіп жатып планшеттегі қалың есепке
кзім түсіп кетті. Құдай-оу, адамның
миы жетпейтін жыпырлаған қалың
сан, ию-қию бірдеме. «Менің балам
күрделі есептерді де шешетін болған
ба?» деп емешегім езіліп кетсін. Есепті
қалай шығаратынын кргім келді. Бірақ
вундеркиндім мені қасына жолатар емес.
– Папа, ары барыңызшы! Сіз қарап
тұрсаңыз, есеп шығара алмай қаламын, –
деп шыр-пыр болады.
– Неге? – дедім.
– Сол.
– Онда шығарған есептеріңді крсетші!
– Кейін кресіз, – деп, планшетін
құшақтап алыпты. «Ұрының арты қуыс»
деуші еді, мына бала бірдеңе бүлдіріп,

БОЛМАЙ ҚАЛҒАН
ВУНДЕРКИНД
Онлайн оқу мен оқушының қулығы туралы әңгіме

  

БҮГІН ТУЫН ІЛДІ,
ЕРТЕҢ...

Алғашында гомофобия
түсінігін қорғауды қолға
алу мақсатындағы жобаға
трансфобия термині де
қосылды. Одан кейін
жыныстық дискриминацияның
деңгейіне бас ұратындар з
әрекеттерін қорғау жолында
биофобияны қосты.
Бұрындары Батыс
қоғамының кз түрткі
кріністерін кгілдір экраннан
кріп, кірпідей жиырылатын
кңіліміздің бүгінде кзі
үйреніп алды. Қазақстанда
ЛГБТ мүшелері «жыныстық
бағыты мен ерекшелігіне сай
кемсітуге тап боламыз» деп
мұңын шаққанда етегі жасқа
толады.
Биыл 8 наурыз
Халықаралық әйелдер күнінде
Алматыда алабтен шеру
ұйымдастырылды. Кшеге
«4р әйел – жалғызым!»
дегенді желеу етіп, жалауын
ктеріп шыққандар
алшаң басып, Алматының
орталық кшесімен жүріп
тті. Қалалық әкімдіктің
рұқсатымен шерулеткен
феминистердің арасында
әйелдерге крсетілетін
зорлық-зомбылықты тоқтату,
олардың білім алуына, еңбек
етуіне, саяси құқықтары мен
бостандықтарына қол сұқпауды
талап етуді ұранға қосқандары
да болды. Феминистер шеруін
ткізуге рұқсат алу үшін талай
есікті тоздырғандарын айтқан
ұйымдастырушылар лесби,
бисексуал, квир, трансгендер,
жыныстық қызмет крсететін
әйелдердің құқығы аяққа
тапталатынын жеткізді.
Олардың құқығын қорғау
үшін аянып қалмайтындарын
білдірді. Міне, крдіңіз бе,
елімізде ЛГБТ ұйымының
мүшелерінің мақсат-мұраты
қалай қорғалады! Басқа емес,
білдей бір АҚШ елшілігі Қазақ
елін ЛГБТ қауымдастығына
құрмет крсетуге үндеп,
туды ілуінің ар жағында біраз
жайт жатыр. Елшілік екпін
берген соң күшеймегенде
қайтеді бұлар? Осындай
оспадар тірлікке қарсылық

Болған оқиға. Өткен
аптада бір досымыз
ауызашарға шақырды.
Оразаның соңғы күндері.
Бардық. Алыс-жақыннан
аға-бауырлары, әпкеқарындастары келіпті.
Арасында астанадан
келген немерелес ағасы
бар екен. Таныстық. Тамақ
ішіп отырғанда қонақтар әртүрлі
әңгіме айтты. Біреу саясат соқты,
біреу экономиканы, тағы біреуі
халықаралық жаңалықтарды:
қырғыз бен тәжіктің текетіресін,
АҚШ пен Қытайдың, Израил мен
Палестинаның қақтығысы туралы
әртараптан әңгіме өрбісін.

Білім – былық

Жедел сұхбат
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оқиды? Мына атың шкір ковидтен қашан
құтыламыз? – деді.
Дауысында зіл бар. Қасында отырған
күйеуі түрткілеп: «Қойсаңшы, ұят болады
ғой» дейді. Анау сйлеп қалған келіншек
екен, күйеуінің тоқта дегеніне ерегесіп
кетті-ау деймін, сұрақ үстіне сұрақ қояды.
– Былтыр шенеуніктер «интернетпен
99 пайыз қамтамасыз еттік. Онлайн оқуға
барлық ауыл-аймақ дайын» деп, есеп
беріп жатыр еді. Енді биыл «1200 ауылда
интернет жоқ, 2022 жылдың соңына дейін
бәрін қарқ қыламыз» деп соғып отыр.
Кімнің сзіне сенеміз: былтыр алай дейді,
биыл былай дейді. Сіздер не дейсіздер? –
деп бәрімізге қадалды.
Жаңа ғана саясатқа құлаш сермеп
сампылдап, экономика деп езеуреп
отырғандар құлаққа ұрған танадай
тыныштала қалды. Бәрінің жанды жеріне
тиген сияқты. Мектепте ұзақ жыл сабақ
берген зейнеткер ұстаз, трде отырған
апамыз ғана тамағын кенеп, тыныштық
бұзсын.
– Мен қырық жылдан артық мұғалім
болған адаммын. 4ліпті таяқ деп білмейтін
талай оқушыға білім бердім. Менен сабақ
алған балалардың алды ғылым докторы,
арты ауылда қой бағады. Қанша бала
тәрбиелеп шыққанымды есептеп крген
жоқпын. Бірақ сол оқушыларымның
есеп шығара алмайтындары қазір 500600 қойды жаңылмай санайтын шопан.
Адам болмайсың деген талай бала қазір
елге белгілі азаматтар. Бәрі мені кргенде
«Сізді сағындық. Мектепті сағындық»
деп жатады. Мен де оларды сағынамын.
Мектепті, қара тақтаның алдында тұрып,
сабақ берген қимас күндерімді сағынамын.
Ал қазір ше? Қанша жыл мұғалім болсам
да, екі немереме сабақ түсіндіре алмай
отырмын. Былай қарасаң, түк түсінбейтін
балалар емес, мектепке барып оқып
жүргенде үлгерімдері жақсы еді. Бірақ
онлайн оқу басталғалы миына сабақ
кірмейтін болды. Теледидардағы «онлайн
мектепке» қарап бір сағат отырады.
Содан кейін мұғалімдері жіберген жаңа
сабақтарын түсіндіремін. Түсінген сияқты
болады. Жарты сағаттан кейін сұрасаң,
кзі бақырайып отырады. Бұл қалай? –
деп, екі қолын жайды.
Жаңағы сзшең келіншек сйледі:
– Міне, біздің балалар да осындай.
Теледидардан бірдеңе түсінгендей бас
шұлғып отырады. Тапсырманы орындаған
кезде айдан түскендей аңыраяды. Апай,
зіңіз айтыңызшы. Бұл қалай? – деп,
зейнеткер мұғалімнің сұрағын зіне қойды.
Қарт ұстаз: «Fмірлік тәжірибем мен қазіргі
жағдайға байланысты менің түсінгенім
мынадай: бала партада, ұстаздың алдында
отырып, бор иіскеп, кластастарымен бірге
жарысып оқымаса, оған берген сабақ миға
қонбайды. Ешнәрсе сезінбейді. Мұғалімді,
мектепті сезінбеген адамды қанша
қинасаңыз да, түк шықпайды. Мен осыны
түйдім», – деді зейнеткер мұғалім.

қипақтап: «Оны айтып қайтесің? Қоя
салсаңшы!» деп күбірлеп жатыр. Бір
жақсы әңгіменің шетін шығарып алған
соң, отырғандар қойсын ба? «Айтыңыз,
айтыңыз» деп қостай кеттік. Астаналық
қонақ сзін жалғады.
– Бір күні сынып жетекшісі
хабарласып тұр. «Сіздердің балаларыңыз
те зерек, те еңбекқор. Сабақ үлгерімі
те жақсы. Жақсы ғана емес, бұл бала
супер! Бір сзбен айтқанда, ұлдарыңыз
вундеркинд, – деді. «Мүмкін емес» дедім,
аң-таң болып. Келіншегім «мүмкіндігі аз»
деді жағасын тістеп. Оның аяқ астынан
вундеркинд болып кетуіне еш негіз жоқ
екенін ата-анасы ретінде бірінші біз
сеземіз ғой. Бірақ мұғалімдері қоймады.
Мектепке шақырды. Бармасқа болмады,
бардық. Мектеп директоры, оқу блімі
жніндегі орынбасары мен сынып
жетекшісі, математика пәнінің мұғалімі
бар, бәрі қызу қарсы алды. Сйлестік.
Ұзақ-ұзақ мәжілістен кейін баламызды
Назарбаев атындағы зияткерлік мектепке
түсуге дайындайтын болдық. Қуанбаған
жан жоқ. 4рине, алдымен біз қуандық.
Содан кейін ұстаздары да мәз болды.
«Баланың бағын байламаңыздар! Бұл
болғалы тұрған, бүкіл әлемді аузына
қаратқалы тұрған бала!». Директордың осы
сзі құлағымнан әлі кетер емес, – деген үй
иесінің туысқаны келіншегіне жымиып
қарады. Отызды орталаған келіншек екі
беті сәл қызарып, ұялғандай болып отыр.
– Үйге келдік. Баламызбен сйлестік.
«Қандай есеп болса да шеше беремін» деп
отыр. «Назарбаев мектебінде оқисың ба?»
десек, тіпті бркін аспанға атып қуанды.
Баланың қуанышынан артық қандай
бақыт болсын? Шапанымызды сатсақ та,
оқытсақ, оқытайық дегенге келдік. 4йелім
екеуміз ақылдаса келе, алыс-жақындағы
туыстарды шақырып, ақжолтай
жаңалықты айтып, осы үйде баланың
жолына арнап құрбан шалып, әруақтарға
арнап құран оқытатын болдық. Сйтіп
бір-ақ күнде той болды. Карантиннің
кесірінен мейрамханада емес, екі блмелі
шағын пәтерімізде.
Павлодардан әке-шешем бастаған,
аға-бауыр, туыс-туғандарым ағылды.
Қостанайдан қайын жұртым бір автобус
жалдап жетіпті. Алматы, Атырау
арасындағы достарым жетті шашуын
алып. Ресейге кеткен сыныптастарым бар
еді, олар «құтты болсы» айтып телефон
шалды. Баламыз вундеркинд болып
жатқанда, кім қуанбасын?.. Сйтіп екі-үш
бліп шақырған қонақтарымыз баланың
болашағына арнап жақсы тілек айтып,
қазақтан шыққан алғашқы Илон Маск
болсын деп мақтап, ішіп-жеп кетті.
Той сонымен бітті. Біздің батыр
да Назарбаев мектебіне түсемін деп
сыныптастарының бәріне айтып қойыпты.
Апайлары берген есепті үйден шықпай,
кітапханаға бармай, ешкімнен сұрамайақ, кзін жұмып шешіп жүрді. Бір күні

порносайттарға кіріп жүрген
жоқ па екен?» деген суық ой
сап ете қалды. Құшақтап тұрған
планшетін жұлып алып, тексере
бастадым. Қалың есептен басқа
ешнәрсе жоқ. Бірақ әлгі есеп адам
қолымен жазылғандай айдақсайдақ. Бұл қалай? Электронды
жазуға ұқсамайды. Сйтсем...
– Сйтсеңіз не болыпты?..
4ңгіменің майын тамызып айтады
екенсіз... Ертегі тыңдағандай
бәрімізді ұйытып тастадыңыз... –
деп үйдегі қонақтар жан-жақтан
жамырап кетті.
– Сйтсем, балам бір
бағдарламаны жүктеп алыпты.
Бұл не деп ашып қарасам,
mathway деп тұр ағылшынша.
Бағдарламаға қандай есеп
ендірсеңіз, компьютер сізге
бірер секундтың ішінде есептің
шешу жолын, жауабын, бәрін
дайындап береді екен. Баламның
аяқ астынан ерекше дарынды болып
кетуінің сыры сол болып шықты. Оны
біз де, апайлары да байқамапты, – деп
қонағымыз әңгімесін аяқтағандай арқасын
қабырғаға сүйеп отырды.
– Туған-туысты шақырып құрған
мәслихат, ұстаздармен жасаған келелі
кеңестеріңіздің ақыры не болды? – деп,
әлгі сзшең келіншек отқа май құйып
жатыр. Болмай қалған вундеркиндтің
папасы қабағын шытып: «Бәрі бос сз, бос
тірлік болды» деп күрсінді...
***
Тақырыпты зерттеп крдік.
Ғаламторда сабақ үйрететін сайт,
қара есептің қабырғасын қаусатып тұрып
шағатын, физика мен химияның күрделі
теңдеулерін тауып беретін бағдарламалар
ріп жүр. Тіпті әдебиет пен қазақ тілі,
тарих пен жағрафия сияқты пәндерге
де арналған бағдарламалар баршылық
екен. 4лгі болмай қалған вундеркиндті
күйдірген mathway.com-мен таныстық.
Алгебра пәніне арналған бағдарлама
барлық сыныптың есебіне жүріп тұр. Тіпті
ойланып-толғанып жатпайды, қас пен
кздің арасында шешіп тастайды. Одан
кейін znanija.com деген сайтты тауып
алдық. Ол да жүйрік, ағып тұр. Сұраған
есебіңіздің үтір-нүктесіне дейін жазып
береді. Оқушыда кшіре алатын сауат
болса, жеткілікті.
Russian-kenguru.ru деген сайтты
оқушылардан сұрап білдік. Бірақ бұл
кшіруге арналмаған, есі дұрыс сайт екен.
Алматының іргесіндегі Талғар ауданында
оқитын 5-сыныптың оқушысы Ақтанберді
«кенгуруді» пайдаланатынын айтты. Ол:
«Бұл те жақсы сайт. Ішіндегі есептері
те қызықты. Қиын есептер де бар. Бірақ
ойланып, асықпай шығаруға болады.
Біздің оқулықта мұндай жақсы есеп жоқ.
Мен жарты жылдан бері осы сайтты
пайдаланып, оқып жүрмін», – дейді.
Handwrittner.com деген қызық сайтты
кзіміз шалып қалды. Бұл «жалқаудың
асы» екен. Кез келген пәнге пайдалануға
болады. 4сіресе, клемді мәтін жазатын
қазақ әдебиеті, қазақ тілі, тарих,
жағрафия сияқты пәндерге таптырмайтын
«кмекші». Қалай дейсіз бе? Жазатын
мәтінді интернеттен табасыз да,
«конспекті» деген жерге ендіресіз, болды.
Handwrittner сз-сйлемді адам қолымен
жазылғандай, қыңыр-қисық күйінде
шығарып береді. Оқушы оны мұғаліміне
қарай «лақтырады». Оқушы ұзақ мәтінді
жазып әуре болмайды, қолы талмайды.
Жалқау баланың іздегені интернеттен
осылай оп-оңай табыла салады екен.
Біз «баламыз онлайн оқып жүр»
деп мәзбіз. Олар ғаламтордан білім
кшіріп жүр. Онысы кейін білім бола ма,
бойларына тарыдай бірдеңе қона ма – ол
жағы енді белгісіз!
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Шымкент қалалық ішкі
саясат және жастар істері
жөніндегі басқармасының
«Жастар ресурстық
орталығы» КММ-де жүзеге
асып жатқан жобалар
жетерлік. Ол жайында бізге
жастарға қызмет көрсету
бөлімінің басшысы Дәулет-керей
Әзімханов жан-жақты баяндап берді.

«СТУДЕНТТІК ҚҰРЫЛЫС ЖАСАҒЫ»
Жазғы мезгілде студент жастарды уақытын
тиімді пайдалану барысында мамандықтары
бойынша құрылыс нысандарына жұмысқа
орналастыру.
130-дан астам жасты серіктес «Отау
строй», «Ақ ордасы» корпорациясы, «А.Р.Т.
құрылыс», «Сити-строй» және «Атамекен»
корпорацияларына жұмысқа жіберілді.

IT CAMP ЖАС
БАҒДАРЛАМАШЫЛАРДЫ ОҚЫТУ
Жастар мен жас"спірімдердің IT саласына
қызығушылығын арттыру. Жастар арасында
отандық және жергілікті ІТ "німдерін, жаңа
компаниялар мен мамандарды даярлауға
ықпал ету. Кез келген жас ІТ саласы

«ҰЛТТЫҚ ЖОБАЛАР» БАЙҚАУЫ
Жастар ресурстық орталығының
ұйымдастыруымен жастардың стартап
бастамаларын қолдау мақсатында «Ұлттық
жобалар» байқауы ұйымдастырылды.
Жастардың бастамаларын қолдау, әлеуметтік,
білім, экологиялық, стартап жобалар және
инфрақұрылымды жақсартуға бағытталған
жобаларын жүзеге асыру.
Байқау аясында "здерінің әлеуметтік,
білім, экологиялық, стартап жобалар және
инфрақұрылымды жақсартуға бағытталған
бастамаларын жүзеге асыру үшін 500 000 (
 ) теңге к"лемінде шағын грантқа
ие болатын 5 жеңімпаз анықталды. Байқау
жеңімпаздары: Динар Бенсейітов – «Жылыжай
жасау технологиясы»; Дәулет Ниязбек – «EASY»
ақылды мектебі; Толғанай Тоқташ – «Global

«ТАБЫСТЫ START UР:
кәсіп ашуға 8 қадам»
Алға қойылған мақсаттарға жету жолында
орталық жанынан жастар бастамаларын қолдау,
оларға жан-жақты білім беру, кәсіпкерлікке
баулу және "з кәсіптерін ашуға мүмкіндік беру.
«Табысты START UР: кәсіп ашуға 8 қадам»
атты арнайы кәсіпкерлікке оқыту жобасына 40
жас қатысып, сертификатпен марапатталып,
алдағы уақытта байқауларға және шағын гранттар
конкурстарына қатысуға мүмкіндік алды.

«JASTARǴA – KEŃES»
Жоба аясында жас кәсіпкерлермен
мотивациялық кездесу, тренинг
ұйымдастырылуда. Жоба мақсаты –
жастарды Шымкент қаласының беделді,
жас кәсіпкерлерімен таныстыру. Жеткен
жетістіктері, кәсіпке байланысты сұрақтарына
еркін жауап алу. Кәсіппен айналысамын деген
жастардың бизнес идеялары мен стартап

«ЖАСТАРҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
СЕКТОРЫ»
Жастарға «бір терезе» қағидаты бойынша
к"мек алып, мемлекеттік бағдарламаларға
қатысуға бағыттау. Мемлекеттік бағдарламаларға
қатысуға қажетті құжаттамаларды жинауда
кеңес беру және жүзеге асыру бойынша
ақпараттандыру.
Жастардың шығармашылық
потенциалдарын анықтау арқылы, қажеттілігі
мен қызығушылығына сәйкес, бос уақытын
тиімді пайдалану бойынша орталықтың қызмет
түрлерін ұсыну.
Мекеменің жанынан құрылған «Қызмет
к"рсету орталығына» мемлекеттік бағдарламалар
бойынша 2 163 жасқа консультация берілді.
К"мек сұрап келген 529 жасқа egov.kz сайтынан
ЭЦҚ-сін ашумен қатар құжаттарын алуға к"мек
к"рсетілді. Мемлекеттік бағдарламаларға қатысу
үшін құжаттарды рәсімдеуге 224 жасқа к"мек
к"рсетілді.
Сонымен қатар «бір терезе» қағидасы арқылы
мемлекеттік бағдарламалар насихаттау бойынша
Telegram BOT жұмыс жасады. Telegram BOT
бойынша 435 жасқа онлайн ақпарат берілді.

«TO LOOK FOR JOB»
Жастарды тұрақты жұмысқа орналастыру
мақсатында арнайы жұмыс берушілермен
келісілген бос жұмыс орындарын «Жастар
ресурстық орталығы»-ның Instagram
парақшасында жариялау. Мамандығына
сәйкес жұмысшының резюмесін жасауға к"мек
беріп, бос жұмыс орындарына "ткізіп, тұрақты
жұмысқа орналастыру.
Жастарды тұрақты жұмысқа орналастыру
мақсатында арнайы жұмыс берушілермен
келісс"з жүргізу барысында Жастар ресурстық
орталығының Instagram парақшасында 193
бос жұмыс орны жарияланды. Нәтижесінде
(«
 
 »,
«FORTE BANK», «  »    ,
«ADAL MED KZ»      
 , !"   # $,
«%  » #  &  ә  .) 57 жас
тұрақты жұмыспен қамтылды.
«To Look For Job» жобасы арқылы жұмысқа
орналасқан жастардың бейнеролигі Instagram
парақшада жариялануда.

«29 жасқа дейінгі жұмысшы жастарға сатып
алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үй»
бағдарламасы
Жастарды жалдамалы пәтермен қамту
мәселесі Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаевтың халыққа Жолдауында баса айтылды.
2021-2022 жылдары аралығында жастарға
арналған 2000 пәтер жалға берілу жоспарланған.
Тапсырманы орындау мақсатында мемлекет
бюджетінен қаржы б"лініп, қазіргі таңда 3 жылға
созылатын бағдарлама аясында Шымкент қаласы
бойынша 2020 жылы 904 пәтер пайдалануға
берілсе, ағымдағы жылы 300 пәтерге конкурс
жарияланып, тізімі жарияланды.
Жалпы Шымкент қаласында тұрғын үйге
тіркелген жастар саны – 9023 (#  *  
– 1526,   *    – 782).

ЖАСТАРҒА СЕРПІН
БЕРГЕН ЖОБАЛАР
бойынша білім алып, білімдерін жетілдіріп,
жаңа стартап жобалары мен тың идеяларын
ұсына алады. Аталмыш жоба аясында
PYTHON бағдарламасы арқылы жастарға
модельдеу, бағдарламалау, смартфондарға
арналған мобильдік қосымшаларды іске қосу
мен сайт ашу бойынша 200 жасқа ZOOM
платформасы арқылы тәжірибелік сабақтар
ұйымдастырылды.
Жастар ресурстық орталығының
ұйымдастыруымен IT CAMP жас
бағдарламашыларды оқыту жобасы болып "тті.

coffee»-стиліндегі элиталы талқанхана; М"лдір
Т"ленбаева – «Дамуында тежелуі бар балаларға
арналған әдістемелер жасау»; <зиза Құрбан –
«Жеуге жарамды ыдыстар».

«МОБИЛЬДІ ТОП»
«Жастар ресурстық орталығы» жанынан
құрылған жастарға қызмет к"рсету орталығы.
Мобильді топ – Жастарға «бір терезе»
қағидаты бойынша к"мек алып, мемлекеттік
бағдарламаларға қатысуға бағыттау.

«ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫ»
Сонымен қатар мекеменің жанынан
құрылған «Қызмет к"рсету орталығына»
бағдарлама бойынша ақпарат алуға 66 жас
келді. К"мек сұрап келген 28 жасқа egov.kz
сайтынан құжаттарын алуға к"мек к"рсетілді. 22
жастың құжаттарын дайындау үшін ақпараттық
сүйемелдеу жұмыстары ұйымдастырылса, 16
жастың құжаттарын тіркеуге к"мек к"рсетілді.
Жастар ресурстық орталығының
ұйымдастыруымен, «ROBO PARK»
жастарды робототехника саласында
оқыту мектебімен бірлескен «ROBO
TEX – 2021» жастарды робототехника
технологиясына оқыту жобасының
алғашқы сабақтары 13 мамыр күні
болып "тті. Оқытуға ЖОО мен
орта арнаулы оқу орындарының
робототехника технологиясына
қызыққан 18 жас қатысты.

«СТУДЕНТКЕ – ЛАЙФХАК»
Жастар ресурстық орталығы
КММ-нің инстаграм желісінде апта
сайын «СТУДЕНТКЕ ЛАЙФХАК»
айдарының ақпараттары жариялануда.
Корея үкіметінің шетелдіктерге
арналған «Корея үкіметінің
стипендиялық бағдарламасы»,
«Венгрия үкіметінің стипендиялық
жобаларын іске асыруға жан-жақты
қолдау, жастардың бизнестегі
жолын ашып, бағыт-бағдар беруге
бағытталған.
Шымкент қалалық ішкі саясат
және жастар істері ж"ніндегі
басқармасының «Жастар
ресурстық орталығы» КММ-нің
ұйымдастыруымен
«JASTARGA – KENES»
жобасы аясында жас кәсіпкермен
мотивациялық кездесу, тренинг
ұйымдастырылды.
Жоба аясында Шымкент қаласының
мәслихат депутаты, жас кәсіпкер, «World
Class» фитнес клуб, «Медикер мед»
орталығы, «Zangar» сауда орталығы
және «Zangar» шипажайы, «Probusiness»
кәсіпкерлік орталықтарының директоры
Тұран <бжанов мотивациялық тренинг
"ткізді.
Мазмұнды кездесу барысында
жас кәсіпкерлер студенттермен сұхбат құрып,
олардың сұрақтарына жауап беріп, білім
мен ізденістің, еңбек пен талапшылдықтың
арқасында қиындықтарды қалай жеңіп, жетістік
пен табысқа қалай қол жеткізуге болатыны
жайында "з тәжірибелерімен б"лісті. Сонымен
қатар белсенді жастарға «WORLD CLASS»
фитнес-клубына тегін жолдамалар табысталды.
Мотивациялық кездесу барлық санитарлықэпидемиологиялық талаптарды сақтай отырып
жасалынды.

«PROFFESIONAL»
Шымкент қаласындағы ТОП – 25
кәсіпорындармен меморандумға тұру арқылы,
ЖОО және ОАОО бітірушілерін банк жүйесі,
әсемдік салоны, "неркәсіптік кәсіпорындарында
және мемлекеттік мекемелерде тағылымдамадан
"ткізу кемінде 50 пайызын жұмысқа тұрғызуға
ықпал жасау. Алған тәжірибесі бойынша кәсіби
білім мен дағдыларды қалыптастырып тұрақты
жұмысқа орналастыру.
Екі жақты меморандум нәтижесі бойынша
«Отырар ТВ», «Forte Bank», «<лем БТ» және
т.б. кәсіпорындарында 20-дан астам жас
тағылымдамадан "тіп, 4 жас тұрақты жұмысқа
орналасты. Пандемияға байланысты келісс"здер
әзірге тоқтап тұр.

Оқыту 200 жастың қатысуымен қыркүйек пен
қазан айы аралығында болып "тті.
Оқыту сабақтарында "зіндік белсенділігімен
іріктеліп, топ жарған белсенді жастар қаржылай
сыйақымен марапатталды.

«BUSINESS SCHOOL FOR JASTAR»
Жастар ресурстық орталығы КММ-нің
инстаграм желісінде жастардың кәсіпкерлікке
қызығушылығын ояту мақсатында әлемдік
деңгейде дамыған кәсіпкерлердің кітаптарынан
тезистер ұсынылуда.
Джон Эйкаффтың «Баста» кітабы, Джейсон
Фрайдтың «REWORK» кітабы, Генри Фордтың
«Менің "мірім, менің жетістіктерім» кітабы,
Элияху Голдраттың «Мақсат» кітабы, Максим
Ильяховтың «Жаз, қысқарт», Бодо Шефердің
«Қаржы бостандығына жол» атты кітабынан
кеңестер тұрақты түрде жариялануда.
«Жастар ресурстық орталығы» КММ
жанынан құрылған «Мобильді топ» мүшелері
«Қайнар-бұлақ», «jтеміс», «К"мешбұлақ»
шалғай елді мекендерінде және «Тұлпар»,
«Самал», «Авто-Нұр», «Крытый рынок»
базарының 6000-нан аса жастарының
арасында ақпараттық түсіндірме жұмыстары
жүргізіліп, 420 ақпараттық брошюралар
таратылды.

Мемлекеттік бағдарламаларға қатысуға қажетті
құжаттамаларды жинауда кеңес беру және жүзеге
асыру бойынша ақпараттандыру.
Мемлекет тарапынан жасалынған
бағдарламалардың бәрі жастардың білім,
еңбек және жұмыспен қамту, денсаулық
сақтау саласындағы әлеуметтік құқықтарын
қамтамасыз етуге, шығармашылық әлеуетін
дамытуға, жастарды ауқымды әлеуметтендіру
және патриотизм құндылықтарын
қалыптастыру үшін жағдай жасауға
бағытталған, жастар арасында мемлекеттік
бағдарламаларды кеңінен насихаттау, жастар
саясатын кеңінен түсіндіру.
Еңбек және жұмыспен қамту саласында
жастарды жұмысқа орналастыру, қоғамдық
жұмыстарды дамыту және жастарды кәсіптік
даярлық пен біліктілікті жоғарылату
курстарында оқыту арқылы жүзеге асыру.
«Жастар ресурстық орталығы» КММ
жанынан құрылған «Мобильді топ» мүшелері
к"шелерде, шалғайда орналасқан елді
мекендерінде (Ә %  ,   , )*
ә  + &), сонымен қатар «Қайнар-бұлақ»,
«jтеміс», «К"мешбұлақ» елді мекендерінде және
қаламызда орналасқан базарларда 10 000-нан аса
жастарының арасында ақпараттық түсіндірме
жұмыстары жүргізіліп, 5 000 брошюра және 2 000
ақпараттық кітапша таратылды.

бағдарламасы», «<зірбайжан мемлекетінің
оқу гранттары» бағдарламасы, ағылшын
тілін үйренуге арналған ең үздік қосымшалар
бойынша ақпараттары жариялануда.
Жастарды тұрақты жұмысқа орналастыру
мақсатында «TO LOOK FOR JOB» жобасы
арнайы жұмыс берушілермен келісілген
бос жұмыс орындарын «Жастар ресурстық
орталығы» Instagram парақшасында
жариялануда.
Жоба барысында «KAZPLAST» "ндіріс
орталығына тігінші мамандығы бойынша,
М.<уезов атындағы ОҚУ-нің «Студенттерге
қызмет к"рсету орталығына», «Балбота»
балабақшасына, «Балапан №4» балабақшасына
тәрбиеші, «Отбасы банк» АҚ Бизнесті дамыту
б"ліміне мамандар, «Шабыт» академиясына
ағылшын тілі, математика пәні мұғалімі, домбыра
үйірмесінің жетекшісі, хореограф бос жұмыс
орындарының ақпараттары, «Диспетчерлік
қызмет орталығы» КММ-не инспектор бос
жұмыс орны, «Асыл әлем» қоғамдық бірлестігіне
юрист, экономист бос жұмыс орындары,
«Балбота» балабақшасына тәрбиеші, «Күнбағыс»
балабақшасына тәрбиеші және т.б. бос жұмыс
орындарының ақпараттары жариялануда.
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/00
Біз «MOI (МОЙ) страховой брокер» ЖШС-ң ( ә «
») 2020
жылдың 31 желтоқсанындағы қаржылық жағдайы туралы жеке есебінен, пайда
немесе шығын және басқа да жиынтықтық табыс туралы жеке есебінен, %зіндік
капиталдағы %згерістер туралы жеке есебінен және аталған мерзімде аяқталған
жылдағы ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы жеке есебінен, сонымен қатар
жеке қаржылық есепке ескертулерден, оның ішінде есептік саясаттың негізгі
ережелеріне қысқаша шолудан тұратын жеке қаржылық есебіне аудит жүргіздік.
Біздің пікірімізше, ұсынылып отырған жеке қаржылық есеп Халықаралық
қаржылық есеп стандарттарына («») сәйкес Компанияның 2020 жылдың
31 желтоқсанындағы қаржылық жағдайының барлық маңызды аспектілерін, сонымен қатар аталған мерзімде аяқталған жылдағы қаржылық нәтижелерін және
ақшалай қаражаттың қозғалысын нақты к%рсетеді.
/00 & 1'0, ,2034+
Біз Халықаралық аудит стандарттарына () сәйкес аудит %ткіздік. Осы
стандарттарға сәйкес біздің міндеттеріміз %зіміздің тәуелсіз аудиторлардың
есебіндегі «Аудитордың жеке қаржылық есептің аудиті үшін жауапкершілігі»
тарауында келтірілген. Біз бухгалтер үшін халықаралық этика стандарттары бойынша Кеңестің «Кәсіби бухгалтерлердің этика кодексіне» («
 ») және Қазақстан Республикасында жеке қаржылық есептің аудитіне
қолданылатын этикалық талаптарға сәйкес Компанияға қатысты тәуелсіз боламыз және біз осы талаптар мен БХЭСК кодексіне сәйкес басқа да этикалық
міндеттерді орындадық. Біздің пайымдауымызша, алынған аудиторлық дәлелдер
пікір білдіру үшін негіздеме болу үшін жеткілікті және тиісті түрде орындалған.
! $5%*%$ 6 1'0, '%*%$%# 5&6'0*020
Басшылық ХҚЕС-қа сәйкес аталған жеке қаржылық есепті дайындау мен
тиісті түрде ұсыну және алақол әрекеттердің немесе қателердің салдарынан
әдәуір бұрмаланулары жоқ жеке қаржылық есепті дайындау кезінде басшылық
қажетті деп санаған ішкі бақылау жүйесі үшін жауапты болады.
Жеке қаржылық есепті дайындау кезінде басшылық Компанияның %з
қызметін үздіксіз жалғастыру қабілеттілігін бағалау, сәйкесінше жағдайларда
үздіксіз қызметке жататын мәліметтерді жариялау және басшылық Компанияны
таратуға, оның қызметін тоқтатуға ниет білдірген жағдайлардан басқа немесе тарату не қызметін тоқтатудан %зге басқа қандай да бір балама болмағанда, үздіксіз
қызмет ету туралы жорамал жасау негізінде есепті жасау үшін жауап береді.
Корпоративтік басқару үшін жауап беретін тұлғалар Компанияның жеке
қаржылық есебін жасау үшін қадағалауды жүргізуге жауапты.
! $5%*%$ 60# &470 1'0, &474%# 5&6'0*020
Біздің мақсатымыз – жеке қаржылық есепте алақол әрекеттердің немесе
қателердің салдарынан едәуір бұрмаланулар жоқтығына саналы сеніммен к%з
жеткізу және біздің пікіріміз бар аудиторлық есепті шығару. Саналы сенім –
бұл сенімділіктің жоғарғы дәрежесі, бірақ Халықаралық аудит стандарттарына
сәйкес %ткізілген аудит едәуір бұрмалануларды әрдайым анықтайтынына кепіл
емес. Бұрмаланулар алақол әрекеттердің немесе қателердің салдары болып табылады және олар жекелей немесе бірігіп осы жеке қаржылық есептің негізінде
қабылданатын пайдаланушылардың экономикалық шешіміне әсер ете алады
деп болжаланса, едәуір болып саналады.
ХАС сәйкес %ткізілетін аудит шеңберінде біз кәсіби пікір-талқылауды
ұстанамыз және аудиторлық тексеріс барысында кәсіби күмәншілдікті сақтаймыз. Бұдан басқа, біз келесі әрекеттерді орындаймыз:
• алақол әрекеттердің немесе қателердің салдарынан жеке қаржылық
есептің едәуір бұрмалануларын анықтаймыз және бағалаймыз;
осы тәуекелдерге жауап ретінде аудиторлық рәсімдерді жасаймыз
және %ткіземіз; біздің пікірімізді білдіру үшін негіздеме бола алатын
жеткілікті және тиісті болып табылатын аудиторлық дәлелдерді аламыз. Қателердің нәтижесінде едәуір бұрмалануларды таппау тәуекеліне
қарағанда, алақал әрекеттердің салдарынан едәуір бұрламануды таппау тәуекелі жоғары, себебі алақол әрекеттерге с%з байласу, алдау,
деректерді қасақана немесе дұрыс к%рсетпеу немесе ішкі бақылау
жүйесінен тыс әрекеттер жатуы мүмкін;
• Компанияның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы пікірді білдіру
мақсатында емес, сәйкес жағдайларға аудиторлық рәсімдерді жасау
мақсатында аудитпен байланысты ішкі бақылау жүйесіне түсініктеме
аламыз;
• қолданыстағы есептік саясаттың тиісті сипатын және бағалау
к%рсеткіштерінің және басшылықпен дайындалған ақпаратты ашу
дәйектілігін бағалаймыз;
• басшылықпен бухгалтерлік есептің негізінде қызметтің үздіксіздігі туралы жорамалды пайдалану құқықтылығы туралы қорытынды жасаймыз,
ал алынған дәлелдердің негізінде Компанияның %з қызметін үздіксіз
жалғастыру қабілеттілігіне едәуір күмән туындауы мүмкін жағдайлармен
немесе шарттармен байланысты едәуір анықсыздық бар екендігіне
қорытынды жасаймыз. Егер біз едәуір анықсыздықтың бар екендігіне
қорытынды жасасақ, біз тәуелсіз аудиторлардың аудиторлық есебінде
жеке қаржылық есепте жарияланатын ақпаратқа назар аударуымыз керек
немесе осындай ақпаратты жариялау жеткіліксіз болса, сіздің пікіріңізді
түрлендіруіміз керек. Біздің қорытынды тәуелсіз аудиторлардың аудиторлық есеп беру күніне дейін алынған аудиторлық дәлелдерге негізделген.
Дегенмен, болашақ оқиғалар немесе шарттар Компания %зінің қызметін
үздіксіз жалғастыру қабілетін жоғалтуына алып келуі мүмкін;
• жеке қаржылық есепті, оның құрылымын және мазмұнын, оның
ішінде ақпаратты жариялауға бағалау %ткіземіз, сонымен қатар жеке
қаржылық есеп соның құрамындағы операцияларды және оқиғаларды
білдіретіндігіне бағалау %ткіземіз.
• жеке қаржылық есеп туралы пікір білдіру үшін Компанияның жеке
қаржылық ақпаратына қатысты тиісті аудиторлық дәлеллерді аламыз.
Біз жалпы жетекшілік, Компанияны бақылау мен аудит %ткізу үшін жауап береміз. Біз аудиторлық пікірлеріміз үшін толық жауап береміз.
Біз корпоративтік басқаруға жауапты тұлғалармен ақпараттық %зара
әрекеттесуді іске асырамыз, атап айтқанда, аудиттің мерзімі және жоспарланған
к%лемі және аудитордың назарына ілінген маңызды мәселелер, оның ішінде
аудит барысында тапқан ішкі бақылау жүйесінің едәуір кемшіліктері туралы
ақпаратты жеткіземіз.
Біз сондай-ақ корпоративтік басқаруға жауапты тұлғалармен тәуелсіздікке
қатысты барлық тиісті этикалық талаптарды сақтағанымызды және сол
тұлғаларға тәуелсіздікке әсер етуі мүмкін деп қарастырылуы мүмкін барлық
қатынастар мен басқа мәселелерді жеткізгенімізді мәлімдейміз. Аудитор, ал
қажет болған жағдайда - тиісті сақтық шаралары бойынша.
Корпоративтік басқаруға жауапты тұлғалармен мәселелердің ішінен
біз ағымдағы кезеңнің жеке қаржылық есептілігінің аудитінде ең маңызды
болған мәселелерді анықтаймыз, сондықтан аудиттің негізгі мәселелері болып табылады. Біз бұл мәселелерді аудиторлық есеп беруде сипаттаймыз,
егер бұл мәселелерді жария түрде жария етуге заңмен немесе ережелермен тыйым салынбаса немесе %те сирек жағдайларда, біз бұл мәселе біздің
қорытындымызда айтылмауы керек деген қорытындыға келсек, %йткені бұл
ақылға қонымды деп санауға болады. Мұндай ақпараттың жағымсыз салдары
оның коммуникациясының әлеуметтік маңызды пайдасынан асып түседі.
Басқа ақпарат
2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Компанияның жеке
қаржылық есебін «Тәуелсіз аудиторлық компания «Concord» ЖШС аудиторлары ескертусіз растады.
"*6, 842,
&47
«МАК «Russell Bedford А+ Partners» ЖШС
Аудиторлық қызметпен айналысуға
2018 жылдың 1 ақпан № 0000541
мемлекеттік лицензия №16013894,
аудитордың біліктілік куәлігі
2016 жылдың 5 қыркүйек
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
Қаржылық бақылау комитетімен берілген
2021 жыл 25 наурыз
Алматы, Қазақстан Республикасы
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1

2

3

4

Ақшалай құралдар мен ақшалай құралдардың
баламасы

1

1 036

кассадағы қолма-қол ақша
банктер мен жеке банктік операцияларды іске
асыратын ұйымдардағы шоттардағы ақша

1,2

1 036

1 315

Алуға сақтандыру сыйақысы (!"
# $)

6

275 453

145 435

Дебиторлық қарыз

7

14 268

3 338

Комиссиялық сыйақы

8

86 155

19 700

Жайғастырылған салымдар (!"
# $е)

11

345 503

312 581

Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестиция
және субординатты қарыз

15

54 080

7 321

Қорлар

16

1 632

1 625

Материалды емес активтер ( % 
! $" $)

18

4 621

5 379

Негізгі құралдар ( %  !
$" $)

19

112 993

104 428

Келешек кезеңдердегі шығын

21

386

593

Ағымдағы салықтық актив

22

155

14

*%.% 7

25

896 282

601 729

Кредиторлық қарыз

31

1 010,00

2 517

Салық және бюджетке т%ленетін басқа міндетті
т%лемдер бойынша міндеттеме

35

45 017,00

15 381

Кейінге қалдырылған салықтық міндеттеме

36

10 857,00

8 844

Қайта сақтандырушылармен есептесу

38

274 374,00

145 435

Сақтандыру (& !) қызметі
бойынша делдалдармен есептесу

39

12 236,00

10 816

Сақтандыру (& !) шарттары
бойынша т%леуге шоттар

40

Бағалаушы міндеттемелер

41

Міндеттемелер

9 048,00

4 255
196 544

Nзіндік капитал
Жарғылық капитал

44

10 000,00

10 000

Басқа резервтер

50

21 504,00

16 661

Таратылмаған табыс ('* " $")

51

507 767,00

378 524

%ткен жылдар

51,1

336 524,00

326 893

есептік кезең

52,2

171 243,00

51 631

Барлығы капитал

53

539 271,00

405 185

*%.% 67* +, +0,4+*

54

896 282,00

601 729

2021 5%*4%# 1 $#%,4.%
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Сыйақы алумен байланысты табыс

1

Ө, 5%*4%#
%,,
*.,4.%
8$ 3#
1'0, (+ *
  )

4 208

3 612

оның ішінде:

219 343

71 862

-240 266

83 365

Операциялық активтердегі (*",) азаю
7

-32 922

-69 132

Сақтандырушы (& !$) делдалдардан
алуға болатын сақтандыру сыйақысының (*",)
азаюы

11

-130 018

107 822

Басқа дебиторлық қарыздың (*",) азаюы

12

-77 385

45 261

Келешек кезеңдегі шығындардың (*",) азаюы

14

207

-352

Басқа активтердің (*",) азаюы

15

Жайғастырылған салымдардың (*",) азаюы

Операциялық міндеттемелердің (*",) азаюы

-148

-234

129 923

-105 695

Қайта сақтандырушылармен есептесулердің (*",)
азаюы

22

128 939

-110 554

Сақтандырушы (& !) қызмет бойынша
делдалдармен есептесулердің (*",) азаюы

23

1 420

3 423

Басқа кредиторлық қарыздың (ұлғаюы) азаюы

25

-1 507

2 263

Басқа міндеттемелердің (ұлғаюы) азаюы

28

1 071

-827

-110 343

-22 330

13 287

14 632

-123 630

-36 962

-797

Операциялық қызметтен ақшаның ұлғаюы немесе
азаюы
Т%ленген корпоративтік табыс салығы

29

Салық салудан кейін операциялық қызметтен
ақшаның (ұлғаюы) азаюы қорытындысы
Инвестициялық қызметпен байланысты ақшалай
түсімдер мен т%лемдер

Дивидендтерді т%леу

-53 992
38

-797
-36 000

Қаржылық қызметпен байланысты ақшалай түсімдер
және т%лемдер

-42 000

Қаржылық қызметтен ақшаның ұлғаю немесе азаю
қорытындысы

-42 000

-36 000

-279

-1 897

Есептік кезеңнің басындағы ақша мен ақшалай
баламаның қалдығы

41

1 315

3 212

Есептік кезеңнің соңындағы ақша мен ақшалай
баламаның қалдығы

42

1 036

1 315

«MOI (МОЙ) страховой брокер» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі заңды
тұлға – орта кәсіпкерлік субъектісі болып табылады, белгісіз мерзімге құрылды.
Мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама 2017 жылдың 25 сәуірінде Қазақстан
Республикасы Sділет министрлігі Алматы қ. Sділет департаментімен берілді.
Алғашқы тіркеу күні: 08.07.2005 жылы. БСН 050740002486
Заңды тұлғаның орналасуы: 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Медеу ауданы, Назарбаев даңғылы, 248.
Негізгі қызмет түрі сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша брокерлік
қызмет.
Негізгі қызмет түрлерін Серіктестік Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі
берген 08.02.2019 жылғы №2.3.33 сақтандырушы брокер қызметімен айналысуға
құқық беретін лицензияның негізінде іске асырады.
Серіктестіктің қаржылық және %ндірістік қызметі шаруашылық тәуелсіздік
негізінде іске асырылады.
Серіктестіктің %зіндік балансы, банктегі шоттары, эмблемасы бар, құрылымды
анықтайды, штатты жинақтайды.
Серіктестік Қазақстан Республикасының бюджетке және бюджеттен тыс
қорларына салық т%леуші ретінде Алматы қ. Медеу ауданы бойынша есепте тұр.
Серіктестіктің қатысушылары Сақтандырушы брокер менеджментінің
б%лігі болатын жеке тұлғалар, Қазақстан Республикасының азаматтары
және Англия мен Уэльс заңнамасына сәйкес тіркелген «GEORGE YARD
INVESTMENT LIMITED» жауапкершілігі шектеулі компания болып табылады.
Сақтандырушы брокердің жарғылық капитал к%лемі 10 000 000 (  ** )
теңге және толығымен т%ленген.

корреспонденттік және ағымдағы шоттар
бойынша

1,1

жайғастырылған салымдар бойынша

1,2

4 208

3 612

2

422 798

350 209

2,1

422 798

350 209

5

70 452

3 957

5%*%$ ө*020
&2**0 *,
2020 жылы Компанияның активтері 896282 мың теңгені құрады.
01.01.21 ж. «Ақша және ақшалай балама» 1036 мың теңгені құрады.
«Сақтандырушылар мен қайта сақтандырушылардан алуға сақтандыру
сыйақысы» бабы бойынша 01.01.21ж. 275453 мың теңгені құрады. Дебиторлық
қарыз 14268 мың теңге, оның ішінде есеп беретін тұлғалардың қысқа мерзімдік
қарызы 375 мың теңге, берілген аванс 13893 мың теңге. Алуға комиссиялық
сыйақылар 86155 мың теңге құрайды. 01.01.21 жылы жайғастырылған Салымдар
балансының бабы 345503 мың теңгені құрайды, пайдалануға шектеу жоқ. Жедел
салымдар «БанкЦентрКредит» АҚ ашылған, оның ішінде негізгі салым сомасы 344841 мың теңге, сыйақы сомасы 662 мың теңге. Басқа заңды тұлғалардың
капиталына салынған инвестициялар 54 080 мың теңгені құрайды. Компания
балансында жыл сонында тауарлық-материалдық қорлардың жалпы сомасы
1632 мың теңге. Компанияның материалдық емес активтері 4621 мың теңге.
Негізгі құралдардың баланстық құны 112993 мың теңге, оның ішінде жер телімі
120 мың теңге, кеңсе б%лмелері 104422 мың теңге, басқа негізгі құралдар 8451
мың теңге. Келешектегі шығындар 386 мың теңге, ағымдағы салықтық актив
155 мың теңге.
01.01.21 ж. компанияның міндеттері 357011 мың теңге құрайды. Олардың
қысқа мерзімдік қарызына жабдықтаушылар мен мердігерлердің қарызы
кіреді және 1010 мың теңге құрайды. Салық және басқа да міндетті бюджеттік
т%лемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме 45017 мың теңгені
құрайды. Кейінге қалдырылған салықтық міндеттеме 10857 мың теңге. Қайта
сақтындырушылармен есептеулер 274374 мың теңге. Сақтандыру (&
!) қызметі бойынша делдалдармен есептесу 12236 мың теңгені
құрайды. Бағалаушы міндеттерге есептелген міндеттер бойынша т%ленбеген сомалар кіреді, оның ішінде т%леу мерзімі келмеген пайдаланылмаған демалыстар бойынша қарыз және ол 9048 мың теңгені құрайды. Компанияның басқа
да міндеттері еңбекақыны, ФГСВ т%леу бойынша қызметкерлерге қарызымен
келтірілген және 4469 мың теңге құрайды.
Жарғылық капиталдың к%лемі 10 000 мың теңге.
Қайта бағалау нәтижелеріне негізгі құралдарды қайта бағалауға резерв кіреді
және 21504 мың теңге.
Таратылмаған пайда ('* " $") 507767 мың теңге, оның ішінде
алдағы жылдарда 336524 мың теңге, есептік кезең пайдасы 171243 мың теңге.

Комиссиялық сыйақы
оның ішінде:
сақтандыру брокерінің қызметі бойынша
комиссиялық сыйақы түріндегі табыс
шетел валютасын қайта бағалаудан (нетто)
табыс
Басқа да табыс

10

23 720

10 482

% $%%,4%%

11

521 178

368 260

Комиссиялық шығындар

13

26 454

18 064

13,3

26 454

18 064

16

250 617

271 621

еңбекақы мен іссапарларға шығындар

16,1

199 808

201 026

амортизациялық есептеулер мен тозу

16,2

4 539

6 350

корпоративтік табыс салығынан басқа
бюджетке т%ленетін салықтар мен басқа да
міндетті т%лемдерді т%леу бойынша шығын

16,3

20 335

19 481

Операциялық жалға алу бойынша шығындар

оның ішінде:
сақтандыру брокерінің қызметі бойынша
комиссиялық сыйақы т%леу бойынша
Операциялық шығындар
оның ішінде:

16,4

554

1 147

Басқа шығындар

18

28 868

13 557

"%.%,44%# *%.%

19

305 939

303 242

Корпоративтік табыс салығын т%леуге дейін
таза табыс (шығын)

20

215 239

65 018

Корпоративтік табыс салығы

21

43 996

13 387

Корпоративтік табыс салығын т%леуден кейін
таза табыс (шығын)

22

171 243

51 631

Қызметті тоқтатудан табыс (шығын)

23

H3# 0'0,420 3 % ('%.%,)

24

171 243

51 631

(  )

$
3

%*+.,
64 ('%.%,)

*%.%

3'%*%$
1*0

4

5

6

13 656

362 893

386 549

386 549

0

0

386 549

386 549

3 005

3 005

13 656

362 893

7

*%.%
67*
8

51 631

51 631

51 631

Дивидендтер
16 661

-36 000

-36 000

-36 000

378 524

386 549

386 549

0

0

405 185

405 185

4 843

4 843

Есептік саясаттағы %згерістер мен қателерді түзеу
16 661

378 524

4 843

Кезең ішіндегі пайда ($")

171 243

171 243

171 243

Кезең ішіндегі барлық пайда ($")

171 243

171 243

171 243

Дивидендтер

-42 000

-42 000

-42 000

507 767

539 271

539 271

$&'% 47
 &2*

494

!*6% ө*0+0

51 631

10 000

-435

“MOI ( )  ” !"-#
2021 5%*4%# 01 $#%,4.% 5%*4%$ $5%*%$ 0, 10,40+ 

51 631

60 3#,0# ,%,4.% *L4

6

Операциялық активтер мен міндеттемелерді
%згерткенге дейін операциялық табыс ($")

Есептік кезең үшін ақшаның таза ұлғаю немесе азаю
қорытындысы

оның ішінде:

51 631

Негізгі құралдарды қайта бағалау

ақшалай емес баптарға басқа да түзетулер

-46 759

4 469,00

3 005

10 000

6 350

33

Кезең ішіндегі пайда ($")

Есептік кезеңнің басындағы қайта есептелген сальдо

4 539

Инвестициялық қызметтен ақшаның ұлғаю немесе
азаю қорытындысы

357 011,00

3

10 000

6 844

1

Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар

Кезең ішіндегі барлық пайда ($")
60 3#,0# %,4.% *L4

4 104

амортизациялық есептеулер мен тозу

9 296

43

4
65 018

-7 233

42
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  )

215 239
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Барлығы міндеттемелер

2

Негізгі құралдарды қайта бағалау

3

Негізгі құралдарды және материалдық емес активтерді
сатып алу

Басқа міндеттемелер

30
67*

10 000

2

Ақшалай емес операциялық баптарға түзетулер:

1,1

Есептік саясаттағы %згерістер мен қателерді түзеу
Алдынғы есептік кезеңнің басындағы қайта есептелген сальдо

1

1 315

оның ішінде:

!.%*%$
67*
10 000

6%# &%
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*.,4.%
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Салық салудан табыс ($")

160 8%+,%# 67*%

1

(  )

Активтер

2021 5%*4%# 1 $#%,4.%
«MOI ( )  » !"
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Сыйақы алумен байланысты табыс 4208 мың теңге, оның ішінде
жайғастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі табыс 4208 мың теңге.
Серіктестіктің негізгі қызмет түрлері сақтандыру және қайта сақтандыру
бойынша брокерлік қызмет. Брокерлік комиссиялық сыйақы түріндегі табыс
422798 мың теңгені құрады.
Шетел валютасын қайта бағалаудан ( ) табыс ($") 70452 мың теңге.
Басқа да табыстар 23720 мың теңге, оның ішінде шетел валютасын сатып
алу-сату бойынша шығындар 23520 мың теңге, басқа да табыстар 200 мың теңге.
сақтандыру брокерінің қызметі бойынша комиссиялық сыйақы т%леу бойынша шығындар 26454 мың теңгені құрады.
Операциялық шығындар 250617 мың теңге.
Басқа да шығындар 28868 мың теңге, оның ішінде шетел валютасын сатып
алу-сату бойынша шығындар 28825 мың теңге, басқа да шығындар 43 мың теңге.
Негізгі қызметтен корпоративтік кіріс салығы 43996 мың теңге
$',%# $3.*%% &*% 6
Серіктестік ақшаның қозғалысы туралы есеп үшін жанама әдісті пайдаланады. «Ақшаның қозғалысы туралы есеп» ХҚЕС (IAS) 7 регламенттеледі және
есептік мерзімдегі ақшалай қаражаттың ағынын білдіреді де, келесідей жіктейді:
• операциялық қызмет – компания қызметінен түсетін негізгі пайда
• инвестициялық қызмет – ақшалай баламаға жатпайтын ұзақ мерзімді
активтерді және басқа да инвестицияларды сатып алу және сату;
• қаржы қызметі – %зіндік капиталдағы к%лем мен құрамға, компанияның
қарыз алған құралдарына %згерістерді әкелетін қызмет.
Ө30,40 67*4.% ө320 &*% 6
Nзіндік капиталдағы %згерістер туралы есеп беру кезеңіндегі таза активтердің
%згеруін к%рсетеді. Nзіндік капиталдағы %згерістер Серіктестіктің қызмет етуі
нәтижесінде пайда болған басқа шығындар мен табыстардың қорытынды сомасын к%рсетеді.
2020 жылға арналған қаржылық қызметтің нәтижелері бойынша Серіктестік
171243 мың теңге к%лемінде кіріс алды. Жинақталған пайда 507 767 мың теңгені
құрады.
Дивидендтер т%леу ж%ніндегі жалпы жиналыстың 2020 жылғы 15 сәуірдегі
хаттамасына сәйкес, Серіктестік 2019 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған
жылға 42000 мың теңге м%лшерінде дивидендтер жариялады және т%леді.
$&'% 47
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Бірлік

Бүгінде Жетісу өңірінде
105 ұлт пен этнос өкілі
бейбіт қатар өмір
сүруде. Өңіріміздің
өркендеуі мен дамуы,
экономикалық әлеуетінің
артуы, қаржылық
мүмкіндіктерінің
кеңеюіне қосар үлесі артып
келеді. Олар өмірдің барлық
саласында еңбек етіп, өздерінің
ақыл-парасаты, адал еңбегі
арқылы жеткен табыстарымен
аймақтың алға басуына, елдің
әл-ауқатының өсуіне бір кісідей
еңбектенуде. Бірі мемлекеттік
қызметте құлшына еңбек етсе,
енді бірі білім, денсаулық, спорт,
құқық қорғау,
кәсіпкерлік,
бизнес, тағы да
басқа салада
салмақты жолын
қалыптастырып
үлгерді. Әсіресе,
Тәуелсіздіктің 30
жылында жеткен
жетістігіміз көп.
Сол ұлы жолдағы
игілікті істердің
басында этностар
арасындағы
татулық пен
келісімінің
атқарған рөлі
зор. Осыған орай,
аймағымыздағы
бірқатар этнос
өкілдерімен
сұхбаттасып, ойпікірін білген едік.

деген құрмет, мұқтаж жандар мен
жағдайы тмен адамдарға жанашырлық,
қоғамдық мүдделердің жеке мүдделерден
басымдығы, патриотизм және Қазақстан
тағдыры үшін азаматтық жауапкершілік
қазақстандықтардың басты бағыты бола
білді.
Осындай ізгі құндылықтар ортақ
шаңырақ астындағы жұмыстарымды
үйлесімді жүйелеп, алға ілгерілеуге серпін
берді. Осы бірліктен айрылмасақ, әлемдегі
достық пен келісімі тең түскен келісті ел
бола береміз.
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– Қилы кезеңдерде тарихи үдерістер
салдарынан қазақ жеріне сан алуан
ұлт кілдерінің қоныстануы біздің
тағдырымызды сол этностармен
ортақтастырды. Соған сай ұлтаралық және
дінаралық әралуандығымыз қалыптасты.
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– Қазақстан Халқы ассамблеясында
этнос кілдерінің құндылықтарын
құрметтеуге барынша басымдық берілген.
Мен де соның игілігін кріп келемін.
«Кркем ой» облыстық байқауы және «Мен
қазақша сйлеймін» атты республикалық
байқаудың 2 мәрте жеңімпазы атандым.
Осындай жетістікке жетуіме еліміздегі
этнос кілдеріне бағытталған түрлі
саяси шешімдер жол ашты деп білемін.
Сондықтан барлық қазақ халқына және
зіме жігер берген, бағымды ашқан барлық
адамдарға алғысымыз шексіз.
Осы ретте мен елімізде жыл сайын
дәстүрлі түрде тетін Алғыс айту күнінің
маңыздылығы туралы ойымды білдіре кеткім
келеді. Алғыс айту күні – халқымыздың
дәстүріне айналған мейірімділік және
жанашырлық секілді асыл қасиеттерін
күллі әлемге паш ететін күн. Бұл күні саяси
қуғын-сүргін жылдарында жер аударылып,
сағым қуған сайын далаға жеткен кптеген
халықтардың крген азабын жеңілдетуге,
тартқан қорлығын сейілтуге үлес қосқан
қазақ халқына алғыс айтылып, бүгінде
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1995 жылдың наурызында дүниежүзіне
үлгі болып отырған, ұлтаралық татулық
пен тұрақтылықтың феномені – Қазақстан
Халқы ассамблеясы құрылды. Бұл – ешбір
мемлекетте болмаған саяси салмағы басым
құрылым. Қазақстанның саяси жүйесінде
маңызды тұтқа болып табылатын Ассамблея
бүгінгі таңда барлық этностың мүддесін ортақ
қазақстандық мүддеге айналдыруды, ұлттық
ерекшелігіне қарамастан, барлық азаматтың
құқығы мен еркіндігін сақтауды қамтамасыз
ететін қоғамдық институт ретінде толығымен
қалыптасты. Тіпті бұл институт этносаралық
мәселелерді шешудің әлемдік тәжірибесіне
де еніп кетті.
Иә, бүгінде әрбір ұлтқа салт-дәстүрін
жаңғыртуға, мәдениеті мен әдебиетін дамытуға,
тілінің жетілуіне шексіз қамқорлық крсетілуде.
Осының бәрі Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың
қоғамдағы азаматтық ынтымақтастық пен
ішкі саяси тұрақтылықты сақтау стратегиясын
дұрыс таңдап, ұлтаралық қатынасты реттеудің
тиімді тетіктерін жасай білуінің арқасы. Бүгінгі
Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың да
ұстанғаны осы саясат – ешкім ешкімді кемсітіп,
жолына кесе-клденең тұрып жатқан жоқ.
Қалағанымызға қол жеткізіп жатырмыз.
Түрлі ұлт кілдерін таныстырған, табыстырған –
Қапшағай! Алматы облысының іргелі, німі молайып,
кәсібі рге домалап келе жатқан шуақты қала
қаншама жастың қуанышы мен махаббатына куә.
Осындай ауызбірлігі жарасым тапқан, шаңырағының
берекесі кірген бақытты жандардың бірі – Маргарита
Нам мен Максим Ортымбаев.
Бүгінде айрандай ұйып отырған отбасының
екеуі де аралас ұлттың перзенттері. Екі баланың
анасы Маргаританың әкесі кәріс, шешесі орыс, ал
отағасының анасы украин, әкесі қазақ. Ең қызығы,
олардың ата-аналары да, здері де Қапшағайда
танысып, үйлі-баранды болып, тату-тәтті мір
кешуде.
Қазіргі уақытта ата-енесі Теміртау қаласында
тұрып жатқанымен, айдынды Қапшағайға жиі келіп
жүреді екен. Бұл жер қай-қайсысына да ұнайтын,
жағымды орынның бірі. Шағын ңірдің жылдан-
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– Қазақстан сияқты үлкен отбасында 130дан астам этнос кілі береке-бірлікте тіршілік
етеді. Сол қатарда орыс, збек, украин,
неміс, кәріс, ұйғыр, қырғыз, еврей, армян,
грузин және басқалары з ұлтының тілі мен
ділін, мәдениеті мен нерін ркендетуге мол
мүмкіндік алғаны анық. Бәріміз ел аумағында
тату-тәтті, ынтымақтасып мір сүріп
жатырмыз. Қазақстан осы елде мір сүріп,
еңбек еткісі келетіндердің ешқайсысын шет
қақпайды. Қайта бауырына тартып, барын
береді. Оны ткен тарихымызды саралап
отырып-ақ толық білуге болады.
(лемде осындай ортақ шаңырақ астында
этнос кілдері бейбітшілік пен келісімде
мір сүретін елдер кп емес. Тәуелсіздік
жылдарында Қазақстан бейбіт мір сүру,
достық, түсіністік және келісім салтанатына
бірге қадам басудың үлгісін крсетті. Мен
орыс ұлтының кілімін. Бүкіл саналы
мірімді Қазақстанда, атап айтқанда, Сарқан
қаласында ткіздім. Менің бүкіл отбасым,
ата-анам, балаларым жанымда тұрады. +з
елімді, туған лкемді те жақсы кремін.
Қазақ халқына жылы қарым-қатынасы үшін
алғысымды білдіремін. Соның арқасында
елімізде түрлі халықтардың, мәдениеттер мен
рухани дәстүрлердің бейбіт және үйлесімді
мір сүруінің бірегей үлгісі жасалғанына
қуанамын. Ол менің з жұмысымда нәтижеге
жетуге жебеп келеді.
+здеріңіз білесіздер, Қазақстанда
жүргізіліп жатқан мемлекеттік саясаттың
басты бағыты, ең алдымен, ел азаматтарының
сұраныстары мен қажеттіліктерін қамтамасыз
ету. Кптеген мемлекеттік бағдарламалар
халықты әлеуметтік қолдауға бағытталған.
30 жыл бойы қазақстандықтар тарихи
дамуда таң қаларлық серпіліс жасап, қуатты,
серпінді, заманауи мемлекет құру жолында
бірлесе еңбек етіп келді. Мұның бәрі
бірліктің, ынтымақтың және рух-жігердің
арқасында жүзеге асты.
Бүгінде біздің мемлекетімізде жаһандану
мен әлемдік кеңістікке кірігудің белсенді
процестері жүріп жатыр. Пандемия
қазіргі қоғамның кптеген проблемасын
шиеленістірді. Десе де, еліміздегі тұрақты
дамудың даңғыл жолы, әсіресе, аға буынға

Басып-жаншып, отарлау саясатынан
туындаған сын-тегеуріндерді еңсере отырып,
сан ұлт кілдерінің панасына айналған
мемлекет құраушы қазақ ұлтының мәмілегер
мінезінің арқасында біз бүгінде біртұтас
Қазақстан халқына айналып отырмыз.
Айталық, аймағымыздағы зге ұлттар
мен ұлыстар тұрғысынан алғанда, кбірек
қоныстанған татарлардың Жетісу жеріне
келуінің тарихы ұзақ. Олар кезіндегі Ақ
патшаның қысымы, әскерге алып, соғысқа
салуы, дінге қысымы салдарынан қашып,
осы лкеге тұрақтап қалған. Сонымен қатар
біздің меценат, қазақ даласына алғашқы білім
шырағын жаққан байлар Қазаннан, Уфадан,
Орынбордан, тағы да басқа жерлердегі
оқыған, кзі ашық, діни сауатты татар
азаматтарын шақырып, осы лкеде мектеп
ашып, мешіт салып, бала тәрбиелеу ісі мен
баспа ісін дамытуды да жолға қойды. Олар
да кейін тұрақтап қалды. Мысалы, ткен
ғасырдың алғашқы жартысында Жетісу
жерінде ашылған алғашқы білім ордасы
Мамания мектебіндегі оқытушылардың
басым блігі татар ұлтының кілдері екендігі
белгілі. Сондықтан Тәуелсіздігімізді баянды
ету жолында қоғамдық келісімді сақтай
отырып, ілгерілеу, озық елдердің алдыңғы
қатарына ену – басты мұратымыз.
Қазақстан Халқы ассамблеясының
ұлттар арасындағы ынтымақ пен татулықты
сақтаудағы табысын кргеннен кейін біраз
елдер бізден үлгі алып, Ассамблея жұмысын
кейіннен қолға ала бастады. Расында, біз
этнос кілдері үшін кп дүние жасадық. Десе
де, оларда бұл қолдауды жанымен сезініп,
еліміздегі барлық мәдени шаралармен қатар
қиын күндер болғанда кмегін де аяп қалған
жоқ.
Бүгінде Ассамблея этносаралық
келісімді, қоғамдағы толеранттылықты
және халық бірлігін одан әрі нығайту үшін
қолайлы жағдай жасауға септігін тигізеді.
Сонымен қатар ҚХА мемлекеттік органдарға
экстремизм мен радикализм кріністеріне
қарсы әрекет етуге, азаматтардың демократия
нормаларына негізделген саяси-құқықтық
мәдениетін қалыптастыруға кмек береді.
Ассамблея этномәдени бірлестіктердің күш
біріктіруін қамтамасыз етеді, этномәдени
орталықтардың, Қазақстан халқының
ұлттық мәдениеті, тілдері мен дәстүрлерінің
ркендеуін, сақталуын және дамуын
жеделдетеді.
– #   4 ө   
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Алматы облысында тату-тәтті тіршілік кешіп
жатқан 100-ден астам этнос кілдерінің
кең-байтақ еліміздегі бейбітшілік пен
тыныштыққа шүкір етуі жақсы сзбен
дәріптеледі.
Алғыс айту күнін атап тудің мақсаты
айқын. Елбасының достық, татулық,
толеранттылық, сыйластық, тзімділік
қағидаларының негізінде Алғыс айту
мерекесін жас ұрпаққа түсіндіре білуіміз
керек. Қазақ халқының этнографиясын,
тарихын, мәдениетін, шаруашылығы мен
дәстүр-салтын, ел бірлігін насихаттаудың
кілті, меніңше, мемлекеттік тілді
білуде жатыр. Біз кейінгі ұрпаққа осы
құндылықтарды ұғындырғанымыз абзал.
+зің тұрып жатқан еліңнің әдетін, ғұрпын,
салтын, тілін біліп, жан дүниесін ұғу – әрбір
қазақстандықтың борышы.
–  4 ә   
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– Қашанда берекелі елден бақ кетпейді.
+з мірімде сен ана ұлтсың, мен мынадай
адаммын деген сияқты бірін-бірі бліп,
алалап қарауды крген де, кездестірген
де жоқпын. Қуаныштысы, елімізде әр
ұлттың тілін, мәдениетін, салт-дәстүрін
сақтауға, оны дамытуға, зара берекебірлікте мір сүруге барлық жағдай
жасалған. Қай саланы алсақ та, осылай.
Бизнес саласында тіпті де ынтымақтаса
жұмыс істеу дәстүрі қалыптасқан. Ал
ңірімізде этностардың мәдениеті мен
нерін, ркениетін рлету үшін облыстық
Қазақстан Халқы ассамблеясының атқарып
жатқан жұмысы ерен. Кейде олардың да
шараларына қатысып, зімнің үлесімді
қосып тұрамын. «Береке кеткен жерде бақ
тұрмайды» дегендей, осы берекеміз кетпесе,
алар асуымыз кп болады. +мір тым қысқа,
алайда осы қысқа мірде соңымыздан ерген
жастарға үлгі болатын, олардың кңілдері
жарасып мір сүруіне мүмкіндік беретін,
бар ынта-ықыласымен елдің келешегін
кемелдендіретін неге қалыптастырып
кетсек, соның зі үлкен табыс. Мен осыны
жиі ойлаймын. (рі сондай болатынына да
сенімдімін.

жылға әр саласы қанатын кеңге жайып дамып
отырғандықтан, мұнда мір сүру де ыңғайлы, жайлы
екенін жасырмады үшіншісін күтіп жүрген ана.
Осындай кп ұлтты бір шаңырақ астына жинаған
отбасы ислам және христиан діндерін, кәріс
мәдениеті мен салт-дәстүрін ұстанады. Маргаританың
сзіне қарағанда, жолдасы екеуі бірнеше мәдениетті
және дінді бойларына сіңіріп скен. Еліміздің ортақ
мейрамдарын, оның ішінде, наурыз, жаңа жыл, басқа
да дәстүрлі мерекелерді үлкен дайындықпен қарсы
алады. Мұнда барлық әдеп-ғұрыпқа сай сан алуан
тағамдар дайындалып, ақ дастархан жайылады. Дәл
осы дастархан басында баршасы жиналып, үлкендер
батасын беріп, әр мерекені қызықты ткізетіндерін
айтады.
(детте Қазақстан халқының бірлігі күні еліміздің
«Достық» деген киелі бесігінде тербелген барлық
этностың ұлттық мәдени орталықтары ән айтып, би
билеп, жалпыхалықтық мейрамда дәстүр мен салтқа
толы түрлі крініс крсетіп, арқа-жарқа болып,
тойлатып жатушы едік. Түрлі спорттық жарыстар
ұйымдастырылатын. Былтырдан бері елімізді ғана
емес, әлемді «бір тарының қауызына сыйғызып»,
әлекке салып қойған мына пандемияның кесірінен
кең клемде той тойлай алмайтынымыз анық.
Бірақ ең алдымен халықтың амандығы, денсаулығы
маңызды. Бас аман, бауыр бүтін болса, әлі талай той
тойлап үлгереміз. Сондықтан бәріміз бірігіп, ниет
қосып, карантин талаптарына бей-жай қарамай,
сақтық шараларын қатаң сақтайық. Бірлігі бекем елге
еш жамандық жуымайды.
Бүгінде жарасымды жұптың қала орталығында
«Кидди бутик» атты балалар дүкені бар. Осы
отбасылық кәсіпті болашақта қызы Софья мен ұлы
Эмирхан ары қарай дңгелетіп әкететіндеріне сенімді.
Ынтымағы келіскен шаңырақ иелері туған жері –
Қапшағайдың ркендеуіне атсалысып, қала әлеуетінің
дамуына барынша з үлес қосып келеді.
Бір үлкен кісі келінін сынамақшы болып, жанына
шақырып алып: «Келін, бізден береке кетіп барады,
не істейміз?» деп сұрапты. Сонда ақылды келіні: «Ата,
оны уайым қылмаңыз, береке кетсе де, ынтымақбірлігіміз кетпесін» деген екен. Сол айтпақшы,
осынау ұлан-ғайыр елді мекен еткен халықтың
ынтымағы кетпесін, бірлігінен ажырамасын.
8  
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№20 (852) 21 мамыр 2021 жыл
Керей Қойшыбек.
Көзінің тірісінде «самбоның
академигі» атанған аңыз
адамның да өмірден
өткеніне бір айдың жүзі болды. Тек
самбоның ғана деп шектеуге болмас,
Қойшыбековтің көрегендігі қазақ
спортының академигі деп айтуға әбден
татиды. 18 жыл самбодан Қазақстан
ұлттық құрамасының бас бапкері болып,
1992 жылдан 2010 жылға дейін көптеген
талантты жастың томағасын сыпырды.
Ерболат Байбатыров 4 дүркін, Асхат
Шахаров 3 мәрте самбо күресінен әлем
чемпионы атанды. Қойшыбеков бас
бапкер болып тұрғанда қыз-жігіттер әлем
чемпионаттарынан 10 алтын, 50-ге тарта
күміс, қола медаль қанжығалап қайтты.
Білікті бапкер 10 жыл жастар құрамасын
да жаттықтырды.

Тағзым

қол жеткізетінін зі дәлелдеген бапкер. Шәкірттері
де түрлі сылтау айтып, жаттығу жиындарынан
қалмас үшін туыс-туғанның тойына барудан бас
тартып, «туғанына жақпаған» жаттықтырушы
есесіне, қазақ спортының қоржынын толайым
табысқа толтырды.
Қойшыбековтің қанатының астында болған
балуандар, бапкердің шарапатын крген
спортшылар біледі, тіпті әлі күнге жыр ғып айтады.
Керей аға кабинетінде тау-тау болып үйіліп жататын
кітап, газет, журналды оқып қана қоймайды,
керегін қойын дәптеріне түртіп алады. Рухани

КЕШ КЕЛГЕН АТАҚ
1947 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы
Ақсуат ауданы Алғабас ауылында мірге келген
Керейдің де бала күнгі арманы балуан атану
еді. Бірақ ауылда күрес үйірмесінің жоқтығы
алысқанды алып ұрып, жұлысқанды жығып
кете беретін шымыр баланың бойындағы бұла
күшін балуандық нерге жұмсауына қолбайлау
болды. 1965 жылы мектепті бітірген 18 жастағы
бозбала Семейге тартады. Жолы болмай,
оқуға түсе алмайды. Бір жыл жалданып жұмыс
істейді. Қап-қап ұнды арқалап тасып, тапқантаянғанын ауылына жібереді. Жұмыстан кейін

барын беруге даяр тұратын
сұңғыла бапкер 74 жасына
қараған шағында мірден
озды. Артында шпейтін ізі,
лмейтін негелі ісі қалды.
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ОЛ САМБОНЫ ЖАН-ТӘНІМЕН
ҚҰРМЕТТЕДІ
– Керей Қойшыбеков мыңнан бір
туатын талантты адам. Ақкңіл, аңғал адам
еді. Жастау кезімізде Семейдің әуежайында
кездесіп қалдық. Үстінде кәстм, ал
аяғында күрескенде киетін «борцовка».
Асығып жүріп, туфлиін киюді ұмытып
кеткен ғой.
Мен жасым жетпістен асқанда ғана
отбасым бар екенін біліп жатырмын.
Оған дейін спорттың соңында жүріп, үй
бетін крмедік. Керей де сондай болды.
Барлық қажыр-қайратын спортқа арнады.
Отбасынан бұрын спортты алдыңғы
орынға қойды. Dлемдік аламандарда елдің
аты бәйгеге түсетіндіктен, шәкірттерін
жеңіс тұғырына жеткізу үшін аянбай
тер ткті. Сондықтан да отбасының,
ағайын-туысының тірлігінен бұрын
оның ойлайтыны қазақтың спорты еді.
Жаманатты да болды. Ал енді еңбегіне сай
лайықты құрмет крді, жіліктің майлы
басын ұстады деп айта алмаймын. Бірақ
ол сонда да зінің мамандығына адалдық
танытып тті. «Зоовет» институтта
бапкер болып жұмыс істегенде қаншама
талантты шәкірттерді түлетті. Осы оқу
ордасында жұмыс істеп жүріп үйлі болды.
Еңбегі адал, таза азамат еді. Қарақан
басының қамы үшін емес, қара орман
жұртының жайын ойлап аттан түспеген
жан Керей Қойшыбеков еді. Мұндай
з ісіне шексіз адалдық танытатын
тұлғалар, кінішке қарай, сиреп барады.
Біз «лгеннен соң құр жылауды» (Қапез
Байғабылұлы) жақсы білетін адамдармыз
ғой. Тірісінде бағалай алмаймыз,
құрметімізді де аяп қаламыз. Ал кзі кеткен соң
«керемет еді» деп мақтауын асырамыз.

ҚАЗАҚ СПОРТЫНЫҢ
АКАДЕМИГІ
күрес залына барып Марат Имашевтың қоластында
самбо күресінің тереңіне бойлайды. 3 жыл әскер
қатарында болғанда Керей осы Имашев бапкерден
үйренген күрес нерін шыңдап, балуандығымен
дараланады.
Жалпы Керейдің оқуға тапсыруда жолы бірден
болмаған жан. Мектепті бітірген соң Семейдегі
сәтсіздігі 1969 жылы Алматыға келгенде де алдынан
шықты. Қазақ дене шынықтыру институтына
тапсырып, түсе алмайды. Алматыға келген соң
Керей Қойшыбеков тағы сол жалданып жұмыс
істеп, мір сүреді. Барайын десе, бауырына баса
қоятын сүйеу болары да жоқ жігіт әуелі Алласына,
одан кейін зіне сенеді. Мәскеу кріп келген Асқар
Асубаев ныспылы бапкерді жағалайды. 22 жасқа
шыққан, тебіндеген түбіт мұрты қоюлана бастаған
жігітті алғашында сыралғы бапкер қомсынады.
«Жасы келіп қалғанын» алға тартады. Бірақ
Керейдің керегіне жетпей тоқтамайтын талабы
арқасында зін дәлелдеді. Осылайша ұстаз бен
шәкірт арасына алтын кпір орнайды. Асубаев
бапкердің баптаған балуаны жарыстардан да олжалы
оралады. 1972 жылы оқуға түскен соң да самбо
күресімен шұғылдануды мықтап қолға алады. 1975
жылы Бүкілодақтық турнирдің финалында сүрініп,
күміс медаль алғаны үшін спорт шебері нормативіне
болады. Сол кезде Керейдің жасы 28-ге шыққан
еді. Институтты бітірген соң, білікті бапкерді
зоотехниктер мен мал дәрігерлерін даярлайтын
институт бапкерлікке шақырады. Кпшіліктің
аузында «зоовет институт» атанып кеткен оқу
ордасындағы қызметке қылау түсірмей, абыроймен
атқарады. Студенттері түрлі турнирлерден мәртебесі
биіктеп оралады. Алты жылдың ішінде «зоовет»
студенттерінің атағы алаштан асып, Кеңес
одағына жайылады. Бапкердің біліктілігін
байқаған спорт басшылары Қазақстанның
жасспірімдер мен жастар құрамасының
аға жаттықтырушысы деген мансапты
ұсынады. Жалындаған рендердің томағасын
сыпырып, қияға да, қырға да салып шыңдап,
қазақ спортының қарлығаштарын сіріп
шығарады.
Керей ағаның самбодан ұлттық
құраманың бас бапкері тізгінін ұстаған
кезеңі елең-алаң шақпен тұспа-тұс келеді.
Жауырыны жарты әлемді алып жатқан
КСРО дейтін алып империяның құлап,
бұрынғы одақтас республикалар з алдына
дербес отауын тігіп, тәуелсіздігін жариялаған
шақ болатын. Экономикалық әлеуеті әлжуаз
елдердің қай саласы болмасын, бас ктере
алмайтын лара кезеңде Қойшыбековке
ұлттық құраманың тізгіні үлкен сеніммен
тапсырылды.
Керей аға бір естелігінде былай
дейді: «Самбо күресі олимпиадалық
спорт түрі саналмайтындықтан, қаржы
бліп, қамқорлық таныту тым мардымсыз
еді. Тоқсаныншы жылдардың басында Азия
чемпионаты Моңғолияда тті. Оған дейін де қандай
жарыс болмасын, спортшылардың жол шығын,
жатын орны, ішер асына қажетті қаражатты
әркімнің есігін қағып, етегіне еңкейіп, жалынып
жүріп жинайтынбыз. Азияға жүрерде де қаншама
кеңсенің емен есігін қағып, қалталылардың
қас-қабағын бағып, қаражат тауып аттандық.
Ақшамызды үнемдеу үшін Ресейдің Иркутск
қаласына дейін пойызбен, одан ары Ұлан-Батырға
салдырлаған ескі автобуспен жеттік. Қыс айы, күн
түтеп тұр, ұлыған боран қонышыңнан кіргенде
сүйегіңді қарып жібереді. Осындай қиындығы
мол ауырлықты арқалап жеткен шәкірттерім Азия
чемпионатынан орасан олжамен оралды. Ақшамыз
жеткілікті, жағдайымыз жақсы болса, ұшақпен
ұшып бармаймыз ба сондай додаларға. Ал біз жоқты
жона жүріп, елдің құрметі артуы үшін аянғанымыз
жоқ».
Батыр Бауыржан Момышұлының «Тәртіпке
бағынған құл болмайды» деген қағидасын Керей
Қойшыбеков бұлжытпай орындаған адам. Бас
бапкер болған жылдары алдындағы шәкірттері
түрлі сылтауды айтып, тойға да, торқаға да сұрана
бергенде Қойшыбеков бапкер жібермейді екен.
Bзі де сол ұстанымынан айнымас үшін, ағайынтуыстың кптеген жақсылығына қатыспай, оқужаттығу жиындарынан қол үзбеген. Спортшыларға
жаттығу жиындарынан қалмау керектігін баса
айтып, тойға бармаудың үлгісін зі крсетіп,
уақытты қатты қадірлеген. Қызық қуып, думанды
қалаған бапкердің биікке шығып, спортшының
саңлақ атанбайтынын баса назарда ұстаған адам.
Спортқа тек жан-тәніңмен берілгенде ғана нәтижеге

баюды тек зі үшін ғана ойламайды. Шәкірттерін
де бір уақ кітап кеміруге үгіттейді. Тіпті қылтыңсылтыңға барғандарын бір шыбықпен айдап
алады. Содан кейін де әйгілі бапкердің талабынан
аяқтарын тартып басатын балуандар кітап оқу
акциясына белсене қатысады. Жалпы бүгін де ондай
қадамға баратын бапкерлер некен-саяқ, некен-саяқ
дейміз-ау, тіпті жоқтың қасы. Керей Қойшыбеков
самбо күресінен ұлттық құраманың бас бапкері
қызметін атқарғанда, құрамадағы қыз-жігіттерді
зі бастап Мұхтар Dуезов атындағы академиялық
драма театрға келетін. Тіпті құрамадағы кзі кк,
шашы сары орыс ұлтының, неміс, кәрістің балалары
қазақша түсінбейміз деп шегіншектегеніне қарамай,
нерде тілге блінбейтінін, жүрекпен қабылдасаң,
қандай қойылымды болсын түсінетінін айтып, Dкем
театрға кіргізіп жіберетін. Келе-келе, спортшылар
үшін театрға барып, рухани тазарып қайту қалыпты
жәйтке айналды.
«Самбо күресі жазғы олимпиадалық ойындар
санатына қосылады» деген үміттің сәулесі әлі де
снген жоқ. Бірақ бірнеше жылдан бері ктеріліп
келе жатқан мәселенің түйіні шешілер емес.
Олимпиадалық спорт түріне кірмегендіктен де,
самбоға мемлекет тарапынан блінетін қаражат та,
басқа да құрмет-қошемет те кңіл кншітпейтіні
белгілі. Бала күнінен жанына серік еткен самбо
күресіне деген ақ адал кңілі шығар, Керей ағаға
дзюдо күресінен бапкерлік мансапты ұсынғандар,
тіпті шетелдің құрамасын даярлауға да ұсыныстар
түскен кезінде. Панаманың спорт басшылары
қазақтың бапкеріне құда түсіп, қыруар қаржының
да млшерін айтып, дзюдодан ұлттық құрамасын
баптауға шақырды. Барған жоқ. «Алматы

қаласындағы спорт мектебінің біріне директор
болыңыз» деді. Келісім бермеді. Самбоны шексіз
құрметтегендіктен де шығар, осы саланың илеуін
мір бойы шиырлағаны.

60 ЖАСТА ӘЛЕМ ЧЕМПИОНЫ АТАНДЫ
Керей Қойшыбеков зейнеткерлікке шыққан соң
да күрес күртешесін шешкен жоқ. Тіпті мірінің
соңына дейін кілем үстінде жүрді. Дзюдодан қыздар
құрамасын баптады. Ақыл-кеңесін сұрап келетін
қаншама бапкердің бұйымтайын бұлжытпай
орындады. Білгенін үйретті.
2006 жылы самбодан ардагерлер арасында әлем
чемпионаты Bзбекстанның бас қаласында тті.
Ташкент тріне тселген кілем үстінде Қойшыбеков
ойқастады дейсің. Финалда ресейлік Виктор
Африкановтан басым түсіп, әлем чемпионы атанды.
Осылайша зінің асқаралы 60 жасына аяқ басқанда
зіне ерекше сый жасады. Дзюдо күресінен спорт
ардагерлері арасында ткен әлем чемпионатында
Керей Қойшыбеков әлемдік доданың алтынын
олжалады. 75 жасқа дейінгілер арасында белдескен
балуан 66 жасында Қазақстанға алтын медальмен
оралды. Одан кейін де Германия елі әлемнің
ардагер балуандарын жинап, ғаламдық жарысын
ұйымдастырғанда Керей аға күміс медальге қол
жеткізді. Жетпістен асқан соң да күресуге күші де
жетіп, бәйге тілеп зар күйінде жүрді. Бірақ қаражат
қолбайлау болып шеттеп шыға алған жоқ.
Адамның жаны қартаймайтынын дәлелдеп
ткен жан болса, ол – Керей Қойшыбеков.
Жетпістен асқанына қарамастан, спортты серік етті,
жүгірді, жаттығудан қол үзген жоқ. Жас бапкерлерге
шеберлік сағатын ткізді. Dйтеуір, бойындағы
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ҚАТАЛДЫҒЫМЕН
ҚАЙРАЙ ТҮСУШІ ЕДІ
Керей аға, бізді тек жаттықтырып қана қойған
жоқ, мір сүрудің мәдениетіне тәрбиеледі. Керек
десеңіз, тамақты қалай ішу әдебін де біз Керей
ағайдан үйрендік. Bзінің алдындағы буынның
жазған оқу-әдістемелік кітаптарын оқып, зіне
қажеттісін түртіп алатын. Соны іс жүзінде
қолданып, шәкірттеріне үйрететін. Алдына келген
спортшыны атағына, мансабына, нәтижесіне
қарап бағаламайды. Ол үшін сен он дүркін
әлем чемпионы болсаң да бәрібір, қатардағы
спортшысың. Тәртіпке тым қатал еді. Мысалы,
жаттығу кешкі сағат бесте басталатын болса, беске
10 минут қалғанда сапқа тұрғызады да, бес минут
негелі әңгіме айтып, беске бес минут қалғанда
жаттығуды бастап кететін. Бір күндік жаттығуы
ертеңінде тетін әзірлікте қайталанбайды. Содан
кейін де адам жалықпайды, крсем екен, білсем
екен, ертең қандай жақсы әдісті үйренеміз деген
ынта тартып тұратын.
Ұлттық құраманың оқу-жаттығу жиыны тетін
кезде сұрану деген болмайтын. Ауырып қалсаң ғана
жаттығудан қалу кешірімді. Ал енді тойға баратын
едім, досымның үйленуі, ағамның елу жасы,
нағашымның күміс тойы деген сылтау жүрмейді.
Bйткені Керей аға зі
жаттығу жиындарында
бір күн де қалған емес,
қаншама туысы той
жасады, барған жоқ. Бізді
бастап жаттығу залында
жүрді. Бір қызықты
айтайын. 2008 жылы
інімнің үйлену тойы болды.
Дәл сол кезде біз Оралда
әлем чемпионатына
дайындық жүргіздік. Той
облыс орталығынан 270
шақырым шеткері Тайпақ
деген ауылда теді. Туған
інімнің тойы, бармасаң,
бауырым қапа болады.
Ағайдан жағдайымды
айтып сұрандым, жібермей
қойды. Есесіне, Ресейдің
Санкт-Петербург
қаласында 52 келі салмақта
әлем чемпионатының
алтын медалін олжаладым.
2009 жылы қарындасымның тойы тетін болды.
Қас қылғандай осы жылы Грекияның Салоники
қаласында тетін әлем чемпионатына дайындық
жүрді. Тағы да ағайдан сұрандым. Жібермеді.
Ағайынның кпе-ренішін ойласам, ішімді от қарып
түсердей болады. Пенделікпен іштей ағайыма
ренжідім. «Бір-ақ күнге ғана барамын да қайтамын»
деп кпемді айттым. «Ерболат, мен сені жақсы
түсінемін, бірге туған бауырдың жақсылығы екенін
де білемін. Сен тойға барасың, кптен крмеген
ағайын-туыстың алқалауына түсесің, құрметін
кресің, содан соң босайсың. Ал алдымызда әлем
чемпионаты деген жоталы жарыс тұрғанда, бізге
айылымызды сынық сүйем де босатуға болмайды.
Жаттығу кезінде сәл жібісең, біттім дей бер, қанша
жерден талантты болсаң да, күшің кеміп сала
береді. Ұйқың бұзылған соң режим де құриды.
Одан кейін жеңіске деген жігерің жасиды. Мен
сондықтан да сені тойға жібермеймін» деп шорт
кесті. Креген бапкер еді ғой, Керей ағай. Сол
жылы мен екінші мәрте әлем чемпионатының
алтын медалін олжалап қайттым. Кім біледі, егер
сол кезде той тойлап, қызық қуып жүргенде, мұндай
шыңға шыға алар ма едім. Керей ағайдың осындай
темірдей қатал тәртібімен тәрбиелегені арқасында
біз осындай биікке жеттік деп есептеймін. Оқужаттығу жиындарында ағайдың қатал тәртібіне
шыдағандары ғана жетістікке жетті. Ал шыдамы
жетпегендері орта жолдан жырылып қала беретін.
Біртуар азамат, әттең, дейміз, арамызда жүре
тұрғанда, бапкерлік білігін үйреніп қалар ма едік.
«Қолда барда алтынның қадірі жоқ» дейді қазекем.
Соған тағы бір мәрте кзім жетті.
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Жекпе-жек

САЙРАН САЛАР
КҮН ҚАЙДА!
Ертең АҚШ-тың Лас-Вегас
қаласында өтетін әлемге әйгілі
UFC-дің кезекті турниріне бір
емес, екі бірдей қазақ баласы
қатысады.

Қытайдың Күнес ауданында туған
Сайран Нұрданбекұлы АҚШ-тағы
әлемдік промоушнмен келісімшарт
жасасып, алғашқы айқасын ткізеді.
Сайран аралас жекпе-жекте 25 айқас
ткізіп, оның 19-ында жеңіске жетіп,
6 рет ұтылған. UFC президенті Дана
Уайттың кзіне түскен Сайран ММА
спортымен кәсіби түрде 2016 жылдан
бері шұғылданады. Былтыр әлемдік
пандемияға қарамастан, Қытайда
алты мәрте айқасып, барлығында
айқын басымдықпен жеңіске жетті.
Сайран UFC октагонында
австралиялық Джошуа Кулибаомен
жекпе-жекке түседі. Кулибао
бұл аламанның «дәмін татып
крген» спортшы. Алғашқысында
американдық спортшы Джалин
Тернерден нокаутпен ұтылды,
екінші айқасында канадалық Чарльз
Джурдинмен тең түсті. Енді үшінші
жекпе-жегінде жеңбесе, Дана Уайт
келісімшарт мерзімін ұзартпайды.
Кулибао әлемдік лигада қалу үшін
аянып қалмасы анық. 2014 жылы
Қытайдағы этникалық қазақ Жұмабек
Тұрсын UFC-де үш жекпе-жекке
келісімшарт жасасып, үшеуінде де
ұтылған болатын. Жұмабектің жолын
жалғап, додаға қосылған Сайранның
мұхиттың арғы жағындағы октагонда
«ойран» салар сәті ертең. Тұрсынның
сойы жіберген есені қайтару
Нұрданбектің ұлына аманат болып
отыр. Алла жолын оңғарсын дейміз.
Ресейде туған қазақ Дамир
Исмағұлов та осы күні UFC тріндегі
тртінші айқасын ткізеді. DAR
Team Pro командасының кілі Дамир
бразилиялық Рафаэль Алвеске қарсы
тұрады.
Жалпы осы уақытқа дейін
UFC-мен келісімшарт жасасқан
жерлестеріміз Мария Агапова,
Шавкат Рахмонов, Жалғас
Жұмағұлов, Сергей Морозов алғашқы
жекпе-жектерін ткізді. Арман
Оспанов, Арман Dшімов келісімшарт
алғанымен, әлі айқасқа түскен жоқ.

Бокс

БЕЛДІ
БОКСШЫЛАР
БАР
Осы аптада Біріккен Араб
Әмірлігінің Дубай қаласында
бокстан Азия чемпионаты
жалауын желбіретті.

Ұлттық құраманың бас бапкері
Ғалым Кенжебаев 49 келі салмақта
Даниял Сәбитке сенім артыпты.
18 жастағы боксшы ересектер
қатарына енді ткеніне қарамастан,
құрлық аламанына қатысу құрметіне
ие болып отыр. 52 келіде Сәкен
Бибосынов, 56 келіде Сабырхан
Махмұд, 60 келіде Серік Теміржанов,
64-те Зәкір Сафиуллин, 69 келіде
Абылайхан Жүсіпов, 75 келіде
Dбілхан Аманқұл, 81-де Бекзад
Нұрдәулетов, 91-де Василий Левит,
аса ауыр салмақта Қамшыбек
Қоңқабаев Азия чемпионатында
жұдырықтасады. Токио жазғы
Олимпиадасының алдындағы сынақ
сайысы болғандықтан, бапкерлер
ұлттық құрама мүшелерінің әлеуетін
Дубайдағы додада сынап крмек.
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БІРЛІГІ
ЖАРАСҚАН

Алматы
облысындағы
ең саны аз
ұлттың бірі –
армян ұлты. Соған
қарамастан, «Армян
этномәдени орталығы»
облыстағы халықтар достығын
дамытуға өз үлесін қосып келеді.
Біз орталықтың жетекшісі, «Армян
қоғамдық бірлестігінің» төрайымы
Кнарик Гаспарянмен сұхбаттасып,
армян этномәдени бірлестігінің
тыныс-тіршілігімен таныстық.

ҮштKбе, Қарабұлақ, Қаскелеңде 2-3
отбасынан бар. Армян ұлты Kкілінің
басым бKлігі Алматы қаласында тұрады.
Дегенмен біз облыстағы татулық пен
достықты нығайтуға Kз үлесімізді қосып
келеміз. Облыс шеңберінде Kтетін
мәдени шараның барлығына қатысып,
қайырымдылық акциясын да жиі
ұйымдастырамыз.
Jas qazaq: зіңіз еліміздің ұлтаралық
татулықты дамытуға арналған саясатына
қандай баға берер едіңіз?
./1&: Қазақстан кKп ұлтты ел
екенін баршамыз білеміз. Ал осы кKп
ұлттың бір аспанның астында татутәтті Kмір сүруіне Қазақстан Халқы
ассамблеясының рKлі маңызды.
Еліміз барлық ұлт Kкілдерін бір арнаға
тоғыстырып, олардың мәдениетіне
сыйластықпен қарауды үйретті. Uрі
қарай дамуына мүмкіндік берді. Uр
ұлттың мәдениеті, салты мен дәстүрі,
ұлттық тағамы, ұстанымдары мен
қағидалары бар. Ал ассамблея бірбіріміздің мәдениетімізді, тілімізді
құрметтеуге, салт-дәстүрімізді білуге
жол ашты. Одан бKлек, бір-біріміздің
мәдениетімізді сыйлауға мүмкіндік
берді.

әлеуметтік шындық, сKз бен істің
үйлесімділігі сияқты принциптерді жүзеге
асыру жолын іздестіру. Ұлттық мақтаныш
пен ұлтжандылықтың мағынасын дұрыс
бағалау – Kзара түсіністік пен халықтар
бірлігін нығайтуға үлкен үлес қосады.
Қазақстанның даму, Kсу, Kркендеу
жолындағы басым бағыттарының бірі
– ұлттық келісім, ұлтаралық қарымқатынас мәдениетінің жоғары деңгейі
екені даусыз. Сондықтан елімізде
жүргізіліп отырған саясатты ең жоғары
деп бағалаймын. Мемлекетіміздің бұл
салада бағыты айқын, жолы ашық.
Jas qazaq: Қазақстан Халқы
ассамблеясының ең үлкен жетістігі деп
нені атар едіңіз?
./1&: Ассамблеяның бүгінгі
күнге жеткізген ең үлкен жетістігі деп
бейбіт аспан астында Kмір сүруімізді
айтар едім. Менің түсінігімде бейбіт аспан
– ең биік құндылық. Бейбіт күнімізді
бағалайық. Осы бейбіт аспанның астында
еңбек етіп, бала-шағамызды Kсіріп, басқа
ұлттармен тату-тәтті Kмір сүру – үлкен
бақыт. Қазір әлемде түрлі қақтығыстар
орын алып жатыр. Тіпті кейбір елде соғыс
оты да тұтануы мүмкін. Осыған қарап,
Kз еліміздегі тыныштыққа шүкір деймін.

Кнарик ГАСПАРЯН
ГАСПАРЯН::

Jas qazaq: Кнарик Ерджоникқызы,
«Армян қоғамдық бірлестігі» облыстағы
халықтар достығын нығайтуға қандай
үлес қосып жатыр?
./1&: Халықтар арасындағы
достықты нығайту үшін барлық
этномәдени орталықтар бір-бірімізбен
жақын араласамыз. Арменияда Таулы
Қарабақ қақтығысы орын алғанда,
біздің елдегі жағдай тыныш болды. Екі
халықтың диаспорасы жағдайды түсініп,
Қазақстандағы татулық, бейбітшілік
бәрінен де маңызды екенін түйсінді.
Татулық – біз үшін ең бағалы ұғым.

зге Kңірлермен салыстырғанда,
Алматы облысында армян ұлтының
Kкілдері аз. Талдықорған қаласында
қазір 4 отбасы тұрады. Облыс бойынша

БЕЙБІТ КҮНДІ
БАҒАЛАЙЫҚ!
Ұлттық мәдени орталықтардың негізгі
мақсаты – салт-дәстүр, әдет-ғұрып,
Kнер мен мәдениетті қалыптастыра
отырып, кейінгі ұрпаққа Kнегесі мол
тәрбие беру. Қазіргі уақыттағы ең басты

мәселе – бірлік пен ұлтаралық келісім,
халықтар достығы, ынтымақтастық пен
бауырластықты нығайту. Экономикада
орын алып жатқан дағдарысты жою,

Тұрақтылық, тыныштық, татулық – біздің
мемлекетіміздің басты ұстанымы. Оны
еліміздегі әрбір этнос Kкілі түсінеді. Біз
бейбіт елде тіршілік ететін бақытты елміз.
Сол бақытты бағалай білу керек. Осындай
киелі шаңырақта Kмір сүріп
жатқан әрбір жан алтын уақытын
тектен-текке емес, Тәуелсіздіктің
сақталуы жолында жұмсағаны
абзал. Аспанымыздың ашық
болып, бір ананың баласындай
күн кешуімізді – Ассамблеяның
ең жоғарғы жетістігі деп айтар
едім.
Jas qazaq: Бірлестіктің алдағы
жоспарымен бKліссеңіз?
./1&: Біздің
орталықтың да басты мақсаты
– тілімізді, салт-дәстүрімізді
насихаттау. Біздің мәдени
орталық Талдықорғандағы
мүмкіндігі шектеулі балалар
мен жетімдер үйіне барып,
қайырымдылық акциясын
ұйымдастырды. Қаламыздағы кKзі
нашар кKретін балаларға арналған
мектеп интернатымен де тығыз
байланыстамыз. Қайырымдылық
шаралары алдағы уақытта да
жалғасын табады.
Jas qazaq: Uңгімеңізге рахмет!
'1" ()#,
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Сүйментамыр

Биіктігі
2 метрге
жуық. Тамыры
ірі, жуан, сырт
жағынан қарағанда сары,
іш жағынан қарағанда ақ
түсті. Тамырын жылдам
кескенде, сап-сары сKлі
шығады. Сабағы жұмыр,
іші қуыс, жоғарғы жағында
жайыла Kседі. Жапырағы теріс
қаратып қойған жұмыртқа
тәрізді, қалың жасыл түсті.
Қауырсын сияқты екі жерінен
тілімделген, жоғарғылары да
қауырсын тәрізді, шеттері ірі.
Ұстап қарағанда жапырағы
қолға салқындау сезіледі. Бұл
жапырақ құрамындағы эфир
майларына байланысты.
Гүлдері ашық сары түсті, шатыр тәрізденіп тұрады. Маусымшілде айларында гүлдейді.
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Байкен КБЕЕВ –
Ақмола және Солтүстік Қазақстан
облыстары (8 778 910 45 34)

Мәриям АЙТБАЙ –
Шымкент қаласы
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Шығарушы:
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Баян ЖАНҰЗАҚОВА – Атырау облысы
(8 702 426 69 05)
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компьютер орталығының жетекшісі
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Қажет АНДАС – Алматы облысы
(8 747 706 13 82)

  ( жауапты хатшы

'1" ()# –  
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Халық медицинасында несеп айдайтын,
қақырық түсіретін,
ауырған жерлерді
тыныштандыратын дәрі
ретінде пайдаланылады.
Бүйрек, жүрек, асқазан,
ішек, Kкпе, шемен
ауруларын емдеу
үшін де қолданылады.
Сонымен қатар жүйке
ауруларын емдеуге,
ішек құрттарын
түсіруге, іш желдегенде
қолданады.
Құрамында эфир
майлары, шайыр
заттар, қант, крахмал,
илік заттар бар. Дәрі
үшін оның тамырын
жинайды.

Ернұр КЕНЖЕБАЙ – шолушы
Ұлдай САРИЕВА – Батыс Қазақстан облысы
(8 705 150 48 30)

« 
Директордың
орынбасары
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МЕРЕЙ

Биыл ел Тәуелсіздігінің 30
жылдығы 30 күн тойланады.
Жыл басынан бері түрлі ісшараның соңы «Ұлы дала елі
– Тәуелсіздіктің 30 негізі» атты 30
күнді шарамен қорытындыланбақ.

Т әу ел сі зд ік
т а ғы л ы м ы

Мәдениет және спорт министрі Ақтоты
Райымқұлованың айтуынша, сол 30 күн аясында
мәдениет ұйымдарының күндері басталады. Күн сайын
Kнердің барлық жанрындағы жаңа туындылардың
тұсаукесері Kтеді. Оған дейін де ел аумағында түрлі
шаралар ұйымдастыру жоспарланған. Мәселен,
маусым-қыркүйек айларында Алматы қаласында
«Ұлы дала мұрасы» жәрмеңкесін Kткізу кKзделген.
Сондай-ақ Алматыда «Kok bazar Fest», АқтKбе
облысында «КKшпенділер мұрасы», Шығыс Қазақстанда
BUQTYRMA FEST және Ақмола облысында «Burabike»
сияқты әр Kңірге тән фестивальдер Kткізу жоспарланды.
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КӨҢІЛ АЙТУ

ӨНЕГЕЛІ ҰСТАЗ ЕДІ...
негелі ұстаз, еңбек сіңірген мұғалім Раиса
Рақымжанқызы ЖыланкKзова 69 жасқа қараған шағында
Kмірден Kтті.
Танымал педагог Раиса Рақымжанқызы Kскелең
ұрпақтың тәрбиесі мен біліміне зор үлес қосқан еліміздің
ұлағатты ұстаздарының бірі еді.
Ол 1952 жылы 10 сәуірде дүниеге келген. Алғашқы
еңбек жолын ұстаздық саладан бастап, Алматы
облысының Жамбыл ауданына қарасты Қарақыстақ
ауылындағы Сүйінбай атындағы орта мектепте ұзақ
жылдар бойы мұғалім болған. Одан кейін Алматы
қаласындағы балаларды оңалту орталығында меңгеруші
болып жұмыс істеді. Зейнетке шыққан соң да Нұр-Сұлтан
қаласында ұстаздық қызмет етті.
Раиса Рақымжанқызының ерең еңбегі еленіп,
мемлекеттік наградалармен марапатталған білікті педагог.
Екі қыз, бір ұл тәрбиелеп артына білім мен ғылымның,
қазақы тәрбиенің паш еткен Аяулы ана.
Білікті педагогтың тәлім-тәрбиесі мен үлгіKнегесін кKрген мыңдаған шәкірттерінің есінде оның
ұстаз ретіндегі ұлы бейнесі мәңгі қалатыны ақиқат.
Раиса Рақымжанқызы бүкіл саналы ғұмырын шәкірт
тәрбиелеуге арнап, жас мұғалімдерге ұстаз бола білді.
Қазақстанның педагогика саласына Kлшеусіз үлес қосты.
Қаншама шәкірт тәрбиелеп, қаншама жас буынға үлгіKнеге кKрсетті. Ардагер ұстаздың асыл бейнесі, жарқын
дидары ұрпақтары мен шәкірттерінің жадында мәңгі
сақталады.
Jas qazaq газетінің ұжымы Ақпарат және
қоғамдық даму министрі Аида Балаеваның аяулы анасы
Раиса Рахымжанқызының қайтыс болуына байланысты
туған-туыстары мен жақындарына қайғырып кKңіл
айтады.
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Телефондар: 8(727) 272-43-39; 272-43-25
Бухгалтерия: тел.факс: 8(727) 272-46-22 (жарнама бKлiмi)
Газет «Дәуір» ЖШС РПИК
(Алматы қаласы, Қалдаяқов кKшесі, 17-үй)
тел: (727) 273-12-04, 273-12-54
Тапсырыс – №2261;
Бағасы келiсiм бойынша

Апталық таралым – 5000 дана
Газет Қазақстанның барлық аймақтарында таралады,
сондай-ақ «AirAstana» əуежолының ұшақтарында бар.
Газет 2004 жылы 14 желтоқсанда тiркелген.
2020 жылдың 19 ақпанында ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрлiгi

Кезекшi редактор
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Ақпарат комитетінде қайта есепке тұрып, № KZ23VPY00020470 куәлiгін алды.
Мақала авторының пiкiрi редакция кKзқарасын бiлдiрмейді.
Жарнама мәтініне тапсырыс беруші жауапты.
Газетте жарияланған материалдар мен суреттердi сiлтемесiз кKшiрiп басуға болмайды.

