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Қазақстан Республикасының әкім-
шілік рәсімдік-процестік Кодексі 2021
жылдың 1 шілдесінен қолданысқа
еңгізілді. Осы Кодекстің 18-тарауында
процестік мәжбүрлеу шаралары
белгіленген. Яғни, процестік мәжбүр-
леу шараларына-ескерту, сот оты-
рысы залынан шығарып жіберу,
ақшалай өндіріп алу жатады. Оның
ішінде ескерту және сот отырысы
залынан шығарып жіберупроцестік
мәжбүрлеу шараларын қолдану сот
отырысының хаттамасына енгізіледі,
ал ақшалай өндіріп алумәжбүрлеу
шараларын қолдану туралы ұйғарым
шығарады.
Таңдап алынған процестік мәжбүр-

леу шарасы нәтижелер бермеген
жағдайда, процестік мәжбүрлеудің
өзге шарасын қолдануға жол беріледі.
Процестік мәжбүрлеу шаралары қай-
талап қолданылуы мүмкін, бұл адам-
ды осы Кодексте белгіленген тиісті
міндеттерді орындаудан босатпайды.
Егер сот отырысы тәртібін бұзушы-

ның әрекеттерінде қылмыстық құқық
бұзушылық белгілері болса, сот мате-
риалдарды сотқа дейінгі тергеп-тек-
серуді бастау туралы мәселені шешу
үшін прокурорға жібереді.
Сот отырысының залында тәртіп

бұзушы адамға төрағалық етуші ес-
керту жариялауға құқылы. Сонымен
бірге, қайталанған жағдайда, тәртіп
бұзушы адамға неғұрлым қатаң мәж-
бүрлеу шарасын қолдануы мүмкін
екендігін түсіндіріледі.
Әкімшілік процеске қатысатын адам

өзіне жасалған ескерту жариялан-
ғаннан кейін сот отырысының залын-
да тәртіп бұзған жағдайда, төрағалық
етуші оны әкімшілік істі қараудың
барлық кезеңінде немесе оның бір

бөлігінде шығарып жіберуге құқылы.
Ал басқа да қатысушылар сот оты-

рысында тәртіп бұзған жағдайда ал-
дын ала ауызша ескерту жариялан-
бастан шығарылып жіберілуі мүмкін.
Ақшалай өндіріп алу жеке тұлғаға,

лауазымды адамға, заңды тұлғаға не
оның өкіліне он айлық есептік көрсет-
кіштен бастап бір жүз айлық есептік
көрсеткішке дейінгі мөлшерде қолда-
нылады. Ол жөнінде  ұйғарым шыға-
рылады және көшірмесі ақшалай өн-
діріп алу қолданылатын адамға табыс
етіледі.
Ақшалай өндіріп алуды қолдану

туралы мәселе сот отырысында қара-
лады, ол жөнінде алдын ала мәжбүр-
леу шарасы қолданылатын адамға
хабарланады.
Сот процестік құқықтарды теріс

пайдаланатын немесе процестік мін-
деттерді орындамайтын тұлғаға, оның
ішінде сот белгілеген мерзімді дәлел-
сіз себептермен бұза отырып дәлел-
дер ұсынылған, тапсырмалар орын-
далған жағдайларда, егер бұл әкім-
шілік істі қараудың созылуына алып
келсе, әрбір әрекет (әрекетсіздік) үшін
он айлық есептік көрсеткіш мөлше-
рінде ақшалай өндіріп алуды қолда-
нуға құқылы.
Соттың талабын, сұрау салуын

орындамағаны, әкімшілік іске қатысу-
шы адамның сотқа келмегені, сотқа
уақтылы хабарламағаны, кері қайта-
рып алуды уақтылы бермегені, сот
отырысында төрағалық етушінің өкім-
деріне бағынбағаны, сотта белгілен-
ген қағидаларды бұзғаны, сондай-ақ
сотты және (немесе) судьяны құрмет-
темегені туралы анық куәландыратын
өзге де әрекеттер (әрекетсіздік) үшін
сот жиырма айлық есептік көрсеткішке

дейінгі мөлшерде ақшалай өндіріп
алуды қолдана алады.
Осы талаптарды орындамаған кез-

де сот тұлғаға он айлық есептік көр-
сеткішке ұлғайтылған мөлшерде қай-
тадан ақшалай өндіріп алуды қол-
дануға құқылы.
Соттың шешімін, соттың тараптар-

дың татуласу, медиация немесе дау-
ды партисипативтік рәсім тәртібімен
реттеу туралы келісімін бекіту туралы
ұйғарымын орындамағаны үшін сот
осы сот актісінде ол бір айдан аспай-
тын мерзім ішінде орындалуға жата-
тын мерзімді көрсете отырып, жауап-
керге елу айлық есептік көрсеткіш
мөлшерінде ақшалай өндіріп алуды
қолданады.
Ақшалай өндіріп алуды төлеу,

ұйғарым табыс етілген күннен бастап,
бес жұмыс күні ішінде жүзеге асыры-
лады және ол республикалық бюджет-
тің кірісіне өндіріп алынады.
Ақшалай өндіріп алу қолданылған

тұлға оны төлеуден босату немесе
ақшалай өндіріп алу мөлшерін азайту
туралы өтініш хатпен сотқа жүгінуге
құқылы. Бұл арыз сот отырысында
арыз иесін шақырта отырып қара-
лады. Ақшалай өндіріп алуды қолдан-
ған жағдайда, сот оның орындалуын
екі айға дейінгі мерзімге бөліп төлеуге
немесе кейінге қалдыруға құқылы.
Ақшалай өндіріп алу туралы ұйға-

рымға шағым жасау процестік мәж-
бүрлеу шараларының орындалуын
тоқтатпайды. Ақшалай өндіріп алуды
қолдануға жекеше шағым өндіріп алу
орындалғаннан кейін берілуге
жатады.

С.ТАНИМОВА,
Ойыл аудандық сотының

төрағасы.

Туған өлкесінің дамуына үлес қосып жүрген азаматтарды қолдау
негізінде «Жомарт жүрек» республикалық сыйлығын табыстау шарасы
бастауын алды.

«Жомарт жүрек» - маңызды қоғамдық бастамаларды көтеріп, түрлі
салалардағы жобаларды нәтижелі атқарған азаматтар мен ұжымдардың
марапаты.
Биылғы жылы дәстүр бойынша ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің

қолдауымен ағымдағы жылдың 25-29 қазан аралығында «Жомарт жүрек»
республикалық сыйлығын табыстау үшін жеңімпаздарды анықтау
мақсатында онлайн дауыс беру өз бастауын алады.
Аталған шараға өңірімізден номинациялар бойынша 5 үміткер

ұсынылды.
Осыған орай, жерлестерімізге қолдау білдіріп,  25-29 қазан аралығында

https://ruh.kz/ сайтында онлайн дауыс беруге ат салысайық.
1. «Жыл тұлғасы» номинациясы бойынша үміткер -  Уразгалиев Бакыткали

Мураткалиевич (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы);
2. «Жылдың үздік ұйымы» номинациясы бойынша үміткер - «SHANIRAQ

Aqtobe» қайырымдылық қоры (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы);
3. «Жыл меценаты» номинациясы бойынша үміткер - Жолдасов Алдамберген

Жолдасович (Ақтөбе облысы, Қобда ауданы);
4.  «Жылдың үздік қамқоршысы» номинациясы бойынша үміткер -

Жолмұратов Орынбай (Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы);
5. «Туған өлке» номинациясы бойынша үміткер - Бекмағамбетов Жұмабай

Жақсылықұлы (Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы).

Мониторинг топ мүшелерін күтіп
алған аудан басшысы Асқар
Қазыбаев аудан көлемінде отбасы,
әйелдер және балаларға көрсетіліп
жатқан  әлеуметтік қолдау мәселелері
төңірегінде мағлұмат беріп өтті.
Тарқатып айтсақ, алдымен Ә. Дер-
бісалин атындағы орта мектепте
болған мониторинг топ ондағы іс-
қағаздарынан бастап, тазалыққа

дейін зер салып қарады. Мониторинг
барысында әдістемелік нұсқамалар
бере отырып, кейбір назар аударатын
кемшін тұстарды да атап өтті.
Ә.Дербісалин мектебі жанындағы
интернатта тамақтардың сақталу
тәртібіне ескертулер жасады. Одан
кейін, Ш.Берсиев атындағы орта
мектебі, Құрман орта мектебі жанын-
дағы интернаттарға арнайы барып,

балалардың жай-күйін білді. Яғни, ата-
аналарынан жырақ жүріп, білім алып
жатқан балаларға интернаттардың
қалай қызмет көрсетіп жатқандарына
куә болды. Аталған мектеп жанындағы
интернаттарда тамақ пен дәрінің
мерзімі өтіп кеткен кембағал тұстары-
мыз кездесіп жатты. Мұндай жайтқа
тап болған «Балалардың құқықтарын
қорғау қоры» ҚҚ сарапшысы Мансия
Исказина Ойыл аудандық білім
бөлімінің басшысына тамақ пен дәрі-
нің мерзімі секілді қосымша өзекті
мәселелерді тез арада түзетуге тап-
сырма берді. Бұл мүлде жұмыс жүр-
меген дегендік емес. Жұмыс жасалған
жерде сын да болады, мақтау-мадақ
та болады. Демек, «Cын түзелмей, мін

түзелмейді». Әрі қарай жалғасақ,
балалардың құқын қорғауға баса мән
берген мониторингтік топ құрамы кеш-
тің кіргеніне қарамастан іңір қараң-
ғысында Ш.Бекмұхамбетова атын-
дағы мектеп-гимназиясы жанындағы
интернатта болды. Ондағы жағдаят-
тарға көңілі толған Мансия Аяпберген-
қызы «үздік» деп бағалап, облыстық
білім басқармасы басшысының орын-
басары Нұргүл Бертілеуоваға атал-
мыш интернаттың іс- тәжірибесін
облыс көлемінде таратуға ұсыныс
берді.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл-Саралжын-Қаратал-

Көптоғай-Ойыл.

БАЛА ҚҰҚЫҒЫ БАСТЫ НАЗАРДА

Аудан әкімінің төрағалығымен өткен
ведомствоаралық комиссия қызме-
тінің негізгі міндеті құқық бұзушылық
профилактикасы субъектілерінің қыз-
метін үйлестіру, құқық бұзушылық
профилактикасы субъектілері қызме-
тінің тиімділігін бағалау, адамның
және азаматтың құқықтары мен заңды
мүдделерін қорғау және қалпына
келтіру, құқық бұзушылық жасауға
итермелейтін себептер мен жағдай-
ларды анықтау және жою жөнінде
шаралар қолдану, құқық бұзушылық
профилактикасы субъектілері басшы-
ларының және лауазымды адамдары-
ның жүргізген жұмыстары туралы
есептерін тыңдау және олардың

қызметін жетілдіру бойынша ұсыныс-
тар әзірлеу болды. Комиссия отыры-
сында бекітілген жоспарға сәйкес
«Аудан бойынша бас бостандығынан
айыру түріндегі жазаларын өтеп
шыққан адамдарды және бұрын қай-
талап қылмыс жасағандарды жұмыс-
пен қамту бойынша атқарылып жа-
тырған жұмыстар туралы» Ойыл ау-
дандық жұмыспен қамту және әлеу-
меттік бағдарламалар бөлімінің бас-
шысы Б.Иманғалиевтың, Ойыл
аудандық жергілікті полиция қызме-
тінің бастығы А.Көкебаевтың, Ақтөбе
облысы бойынша қылмыстық атқару
жүйесі департаментінің Ойыл аудан-
дық пробация қызметінің аға инспек-

ӨТКЕН АПТАДА АУДАН
ӘКІМДІГІНІҢ ҮЛКЕН
ЗАЛЫНДА ОНЛАЙН
ФОРМАТТА ДИПЛОММЕН
АУЫЛҒА БАҒДАРЛАМАСЫ,
БІЛІМ БЕРУ, СПОРТ ЖӘНЕ
ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК
ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ
МЕМЛЕКЕТТІК
ҚЫЗМЕТТЕРДІ КӨРСЕТУ
МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР
ЖӘРМЕҢКЕСІ ӨТКІЗІЛДІ.
Жәрмеңкені өткізудің негізігі

мақсаты - мемлекеттік органдар-
мен көрсетілетін қызметтердің
түрлері мен олардың алу тәртібі
туралы ақпаратты халық арасын-
да кері байланысты орната оты-
рып, кеңінен насихаттау.
Жәрмеңкеге аудандық эконо-

мика және бюджеттік жоспарлау
бөлімінің бас маманы С.Нұғы-
манов, аудандық жұмыспен қамту
және әлеуметтік бағдарламалар
бөлімінің бас маманы Г.Ермагам-
бетова, Ақтөбе облысы білім бас-
қармасы Ойыл ауданының білім
бөлімінің сектор меңгерушісі Г.
Жеткергенқызы және аудандық
дене шынықтыру және спорт
бөлімінің бас маманы Т.Тумышов
қатынасып, тұрғындар тарапынан
қойылған сұрақтарға қолданыс-
тағы заңнамаға сәйкес жауаптар
берді.

ЖЕРЛЕСТЕРІМІЗГЕ ДАУЫС БЕРЕЙІК!

Ақтөбе қаласында өткен Қазақстан Республикасына Еңбек сіңірген
жаттықтырушы, Құрметті спорт қайраткері, Ойыл ауданының құрметті азаматы,
жерлесіміз Қабидолла Нұршинді еске алуға арналған тоғызқұмалақтан
жасөспірімдер мен қыздар арасындағы ашық турнирге Ойыл балалар-
жасөспірімдер спорт мектебінен команда жасақталып, арнайы қатынасып келді.
Аталған облыстық ашық турнирге 100-ден астам жасөспірім қатысқан. Нәтижесінде
тоғызқұмалақтан Спорт шеберлігіне үміткер,  Ойыл балалар-жасөспірімдер спорт
мектебінің тәрбиеленушісі, Ә.Дербісалин атындағы Саралжын орта мектебінің 6
сынып оқушысы Аяжан Сағынтайқызы турнирдің жеңімпазы атанды. Осылайша
жерлесіміздің атындағы жүлдеге қол созып, жүзден дара шыққан Аяжан
тоғызқұмалақ бойынша аудан спортының мәртебесін көтеріп, тың серпін берді.
Аяжан Сағынтайқызы 2019 жылы Повладарда өткен Республикалық чемпионаттан
3 орын алып, тоғызқұмалақтан спорт шеберлігіне үміткер атанған. Бірінші сыныптан
бастап тоғызқұмалақ үйірмесіне қатысқан оның аудандық, облыстық жарыстардан
алған жүлделері жетерлік. Оның ұлттық ойын түрінен тұғырдан көрінуіне тәрбиелеп,
үйреткен ұстазы, яғни жаттықтырушысы Нұрлан Ихсановтың еңбегі бір бөлек әңгіме.
Сондықтан болар Аяжан тоғызқұмалақ ойынына баулып, шапшаң, әрі шебер ойнап,
жүйрік есептеуге үйреткен жаттықтырушысына алғысы шексіз. Ендеше бізде
тоғызқұмалақтан облысымыздың чемпионы Аяжанның әлем чемпионы атануына
тілектеспіз!

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ.

торы А.Саликтың баяндамалары және
«Кәмелеттік жасқа толмағандар
арасында қылмыс жасалуына жол
бермеу бойынша жүргізілген жұмыс-
тар туралы» Ақтөбе облысының білім
басқармасы Ойыл ауданының білім
бөлімінің басшысы С.Меруенов пен
Ойыл аудандық жергілікті полиция
қызметінің бастығы А.Көкебаевтың
баяндамалары тыңдалды. Отырыс
қорытындысы бойынша құқық бұзу-
шылық профилактикасы субъек-
тілеріне «2021-2022 жылдарға Ойыл
ауданында құқық бұзушылықтардың
алдын-алу бойынша іс-шаралар»
жоспарының тармақтарын уақтылы,
сапалы орындау және құқықтық сана
мен құқықтық мәдениетті қалып-
тастыруға бағытталған шаралар
кешенін әлеуметтік желі арқылы
сүйемелдеу тапсырылды.

КОМИССИЯ ҚҰҚЫҚБҰЗУДЫҢ АЛДЫН-АЛУДЫ КӨЗДЕЙДІ

МӘЖБҮРЛЕУ ШАРАЛАРЫ ТУРАЛЫ

ӨТКЕН АПТАДА АУДАН ӘКІМДІГІ ЖАНЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚ
БҰЗУШЫЛЫҚ ПРОФИЛАКТИКАСЫ ЖӨНІНДЕГІ ВЕДОСТВОАРАЛЫҚ
КОМИССИЯНЫҢ КЕЗЕКТІ ОТЫРЫС БОЛЫП ӨТТІ.

ЖУЫРДА «БАЛАЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ ҚОРЫ» ҚҚ
САРАПШЫСЫ МАНСИЯ ИСКАЗИНА БАСТАҒАН «NUR OTAN» ПАРТИЯСЫ
ЖАНЫНДАҒЫ ОТБАСЫ, ӘЙЕЛДЕР МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ БАЛАЛАРДЫҢ
ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ
КЕҢЕСТІҢ ЖҰМЫС ТОБЫ ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ БІРҚАТАР БІЛІМ БЕРУ
МЕКЕМЕЛЕРІН АРАЛАП, БАЛАЛАРДЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОЛДАУ, ОЛАРДЫҢ
ҚҰҚЫҚТАРЫНЫҢ ҚОРҒАЛУЫ, МЕКТЕП ЖАНЫНДАҒЫ ИНТЕРНАТТАРДА
ТҰРУ ЖАҒДАЙЛАРЫНА МОНИТОРИНГ ӨТКІЗДІ.

АЯЖАН ЖҮЗДЕН ДАРА ШЫҚТЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР ЖӘРМЕҢКЕСІ
ЖАСТАРҒА АҒА БУЫННЫҢ АЙТАРЫ БАР!
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Абиев
Гекий

1920 Гзулбда,
Актюбинская
область

Актюб обл 06.10.1941 Саксон

Абиев
Таймурхан

1902 Шатар,
Актюбинская
область

Актюбин
область

13.10.1942 Саксон

Абишев
Ниаби

1894 Жутун,
Актюбинская
область,
Казахстан

Актюб обл 11.12.1942 Саксон

Абишев
Шиншала

1893 Актюбинская
область

Актюбин
область

13.05.1944 Саксон

Ажбагамбетов
Саламбей
Ажбагамбет

1902 Актюбинск Актюб обл 16.08.1943 Саксон

Айманов
Абугали
Айман

1896 Актюбинская
область

Актюб обл 25.01.1943 Саксон

Акпанов
Квоныш
Айдауш

1903 Актюбинская
область

Актюб обл 09.02.1944 Саксон

Алданов
Шосимбай
Алдан

1911 Актюбинская
область

Актюб обл 19.05.1943 Саксон

Алдиберген
Нери

Алдиберген

1909 Актюбинская
область

Актюб обл 15.11.1942 Саксон

Алиев
Касангали

1919 Актюбинск Актюб обл 17.10.1941 Саксон

Алинов
Бахи

16.10.1917 Карагаске,
Актюбинская
область

Актюб обл 22.12.1941 Саксон

Алниязов
Муган
Алнияз

1900 Актюбинская
область

Актюб обл 27.09.1944 Саксон

Альменов
Абель

1900 Актюбинская
область

Актюб обл 11.07.1944 Саксон

Амамбаев
Куншу

Аман-Бай

1902 Актюбинская
область

Актюб обл 21.10.1944 Саксон

Аманов
Тюлюген

1901 Актюбинская
область,
Казахстан

Актюб обл 24.11.1943 Саксон

Аманов
Юлугул
Аман

1901 Актюбинская
область

Актюб обл 24.11.1943 Саксон

Антспаев
Ваис

1898 Актюбинск Актюб обл 01.04.1944 Саксон

Арменов
Абель  

1919 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Арстанов
Мукит
Арстан

1920 Актюбинская
область

Актюб обл 31.08.1943 Саксон

Асанов
Соковой

1903 Актюбинск Актюб обл 22.06.1943 Саксон

Ахтаев
Курмантай
Ахтай

1910 Актюбинская
область

Актюб обл 19.01.1944 Саксон

Ашикбаев
Херчетай

1901 Актюбинская
область

Актюб обл 18.01.1943 Саксон

Аяпов
Джасий

1918 Копа,
Актюбинская
область

Актюб обл 17.09.1941 Саксон

Базанов
Исмаил  

1904 Кумды,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Байдилов
Курмамбей
Байдил

01.04.1906 Аул 1,
Актюбинская
область,
Казахстан

Актюб обл Саксон23.12.1942

Байдышев
Захар
Байдуш

02.02.1917 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон19.10.1942

Баймуратов
Кульжан
Баймурат

13.02.1920 Актюбинск Актюб обл Саксон16.09.1942

Байниязов
Нурман

1896 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон26.04.1943

Байтугелов
Нургали
Байтугел

01.03.1916 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон31.05.1942

Балгасин
Захан

1905 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон20.12.1942

Балимбетов
Жувандык

10.05.1922 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон11.06.1943

Балсейтов
Каир

1903 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон05.11.1943

Барашев
Палхаш

1914 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон20.10.1941

Басан
Исмагул  

20.01.1904 Актюбинск Актюб обл Саксон

Басан
Эммануил

20.01.1904 Актюбинск,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Баспаков
Койшебай
Баспако

1897 Мяло,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Бахратдинов
Ниса

Бахратдин

1922 Батбакульск,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Баянов
Шагипар
Тучуш

10.06.1919 Аул 16, район
Челкар,

Актюбинская
область

Актюб обл Саксон18.06.1942

Бегимбаев
Толеген
Акшояр

20.11.1918 Актюбинск Актюб обл Саксон02.04.1944

Бегинбаев
Юршан
Бегинбей

1908 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Безенов
Кошемрад

1915 Район Челкар,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Бейдулетов
Абиш  

05.03.1906 Джурун,
Актюбинская
область,
Казахстан

Актюб обл Саксон03.01.1943

Бейминов
Исмаил
Токпай

1906 Аргыс,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон10.05.1944

Бейсенгалиев
Хайраш

Бейсенгали

1896 Орташа,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон02.05.1944

Бекетов
Курмангали

Бекет

1901 Актюбинская
обл.

Актюб обл Саксон20.11.1941

Бекмагембетов
Уквас
Шолай

1895 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон04.12.1942

Белизов
Примагамбет

1892 Район Актюби-
нск, Казахстан

Актюб обл Саксон24.06.1944

1. Қордың жақын жердегі бөлім-
шелерінің  мекенжайларын қалай
білуге болады?
Жақын арадағы «БЖЗҚ» АҚ бөлім-

шелерінің мекенжайлары туралы
ақпаратты Қордың ресми сайтынан,
сондай-ақ, кез келген смартфонға
немесе планшетке жүктеп, ENPF ұялы
қосымшасы арқылы білуге болады.
Сіз, сондай-ақ, +7 777 000 1418 нөмірі
бойынша Whats Aрр қызметін пайда-
лана аласыз және Қор маманынан
бөлімшелердің мекенжайын ғана
емес, өзіңізді қызықтыратын барлық
ақпаратты ала аласыз. Ең дәстүрлі
тәсіл - 1418 бірыңғай нөмірі бойынша
байланыс орталығына қоңырау шалу,
онда Қор операторлары Сізге
«БЖЗҚ»»АҚ-ның жақын жердегі
бөлімшесін қалай табуға болатынын
айтып береді.

2. БЖЗҚ-ның мобильді қосым-
шасын қалай жүктеп, тіркелуге
болады?

ENPF мобильді қосымшасын
Android және IOS базасындағы кез
келген смартфонға немесе планшетке
тегін жүктеп алуға болады.
Қосымшаның Жеке кабинетінде

авторлану үшін электрондық цифр-
лық қолтаңба (ЭЦҚ) немесе логин
(ЖСН) мен пароль пайдаланылады.
Бірақлогин мен парольді, егер өз
жинақтарыңыз туралы деректерді
«нтернет-хабарландыру» тәсілі
арқылы алуды алдын ала таңдап
алған болсаңыз ғана пайдалануға
болады. Бұл таңдауды да осы жерде,
мобильді қосымшада немесе enpf.kz
сайтында ЭЦҚ көмегімен жасауға
болады. Егер ЭЦҚ болмаса, онда бір
рет Қор офистерінің біріне немесе
тұратын жеріңізде ол болмаған
жағдайда «Қазпошта» АҚ-ның 300
бөлімшесінің біріне барып, тиісті
келісімге қол қоюға тура келеді.
Мобильді қосымшадағы барлық

ақпарат 2 тілде: қазақ және орыс
тілдерінде ұсынылған.Қосымшаның
көмегімен жеке зейнетақы шотының
бар екендігі туралы анықтаманы,
ЖЗШ-дан үзінді көшірме алуға, сізді
қызықтыратын мәселе бойынша
өтініш жіберуге, мобильді кеңсенің
шығуына немесе кері қоңырауға
тапсырыс беруге, өз деректемеле-
ріңізге өзгерістер және (немесе)
толықтырулар енгізуге, зейнетақы
калькуляторының көмегімен болашақ
зейнетақының болжамды мөлшерін
есептеуге болады. Сондай-ақ, шоттың
жай-күйін бақылауға, зейнетақы
жүйесіндегі барлық өзгерістер туралы
білуге, БЖЗҚ-ның жақын жердегі
кеңсесінің орналасқан жерін көруге,
тіпті байланыс орталығына қоңырау
шалуға болады.
Бұдан басқа, осы қосымша арқылы

БЖЗҚ-ның әрбір салымшысы зейнет-
ақы жинақтарының бір бөлігін тұрғын
үй жағдайын жақсарту немесе емде-
луге не инвестициялық портфельді
басқарушы компанияларға аударуға
пайдалану құқығын жүзеге асыру үшін
жеке зейнетақы шотындағы қаража-
тының жеткіліктіекендігін біле алады.

3. Қайтыс болған туысын жерлеу-
ге және жинақтауға арналған біржол-
ғы төлемді қалай алуға болады?
Алушы, сондай-ақ, БЖЗҚ-да зей-

нетақы жинақтары бар және зейнет
жасына(ерлер 63 жасқа толғанда,
әйелдер 2021 жылы 60 жасқа толған-
да, олардың жасы 2027 жылы 63
жасқа толғанға дейін жыл сайын 6
айға артып отырады) толмаған адам
қайтыс болған жағдайда, оның
отбасына не жерлеуді жүзеге асырған
адамға БЖЗҚ республикалық бюджет
туралы заңда тиісті қаржы жылына
белгіленген айлық есептік көрсет-
кіштің 52,4 еселенген (2021 жылғы
АЕК – 2 917 теңге), бірақ жеке
зейнетақы шотындағы (ЖЗШ) қара-
жаттан артық емесмөлшері шегінде
жерлеуге арналған біржолғы төлем
жасайды.
Егер жерлеуге арналған біржолғы

төлем жүзеге асырылғаннан кейін
алушының ЖЗШ-сындағы зейнетақы
жинақтарының қалдығы тиісті қаржы
жылына арналған республикалық
бюджет туралы заңда белгіленген ең
төмен зейнетақы мөлшерінен аспай-
тын соманы құраса, бұл қалдық жер-
леуге арналған төлем ретінде төле-
неді.
Егер осы төлемнен кейін жеке зей-

нетақы шотында жинақтар қалса,
олар Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тәртіппен
мұраға қалдырылады.
Алушы қайтыс болған  жағдайда

БЖЗҚ-дан (жерлеуге/мұрагерлерге)
зейнетақы төлемдерін алуға және
мұраға қалдырылған зейнетақы жи-
нақтарын БЖЗҚ-да ресімдеуге арнал-
ған құжаттар тізбесімен Қордың
enpf.kz ресми сайтында танысуға
болады

 «Салық және бюджетке төленетін
басқа да міндетті төлемдер туралы»
Қазақстан Республикасы Кодексінің
326-бабының ережелеріне сәйкес
БЖЗҚ жүзеге асыратын зейнетақы
төлемдері салық салынуға жататын
зейнетақы төлемдері түріндегі
табысқа жатады.
БЖЗҚ-дан төленетін зейнетақы

төлемдеріне салық салу кезінде жеке
табыс салығын ұстап қалу тәртібі
туралы толық ақпарат Қордың сай-
тында «Алушыларға» - «Зейнетақы
төлемдеріне салық салу тәртібі»
бөлімінде жарияланған.

4. Қандай электрондық қызмет-
тер бар? Індетке байланысты тағы
бір рет жүзбе-жүз хабарласқым
келмейді.
Мысалы, көрсетілетін қызметтердің

сапасын арттыру, алушыларға ыңғай-
лы болу және уақыттарын үнемдеу
мақсатында Қор БЖЗҚ-да кемінде бес
жыл жатқан, ерікті зейнетақы жар-
налары есебінен қалыптасқан және
оларға есептелген инвестициялық
табыс есебінен зейнетақы төлемдерін
БЖЗҚ-ның корпоративтік сайтындағы

жеке кабинет арқылы қашықтықтан
тағайындау туралы өтініш беру
мүмкіндігін іске асырды.
Осылайша, enpf.kz сайтындағы

жеке кабинетте зейнетақы төлемдерін
тағайындау туралы өтініш беру қыз-
меті БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары:

- міндетті зейнетақы жарналары
және (немесе) міндетті кәсіптік зей-
нетақы жарналары есебінен: мерзім-
сіз уақытқа 1 немесе 2 топтағы
мүгедектігі бар адамдарға;

- ЕЗЖ есебінен:
50 жасқа толған адамдарға;
мүгедектігі бар адамдарға;
ЕЗЖ сомасы және оларға есептел-

ген инвестициялық табыс шегінде
зейнетақы жинақтары БЖЗҚ-да кемін-
де бес жыл болған алушыларға
ұсынылады.
Өтініш беру үшін алушылардың

электрондық цифрлық қолтаңбасы
болуы қажет. «БЖЗҚ» АҚ-да тіркелген
төлем алуға өтініштің орындалу
мәртебесін enpf.kz сайтында да
«Электрондық сервистер» бөліміндегі
«Менің төлемдерге/аударымдарға
өтініштерім» қызметінің көмегімен
қадағалауға болады.
Өтініш беру үшін ЭЦҚ-ны пайда-

лана отырып, Жеке кабинетте автор-
лану, содан кейін «Қызметтер» бөлі-
мінде «Зейнетақы төлемдерін та-
ғайындау туралы өтініш беру» қыз-
метін таңдау, одан әрі тиісті құжат-
тарды ЭЦҚ-мен толтыру және қол қою
қажет.
БЖЗҚ өтінішін өңдеу мәртебесін

сайттағы жеке кабинеттің «Қызмет-
тер» бөліміндегі «Менің төлемдерге /
аударымдарға өтініштерім» қызметі
арқылы оңай қадағалауға болады.
Салымшы сайтта болжамды зей-

нетақы калькуляторын пайдалана
отырып, болашақ зейнетақы төлем-
дерін өз бетінше есептей алады. Ол
Қазақстанның көпдеңгейлі зейнетақы
жүйесі шеңберіндегі зейнетақының
барлық құрамдауыштарын қамтиды:
мемлекеттік базалық зейнетақы және
жасына байланысты зейнетақы
(немесе ортақ), сондай-ақ, міндетті
зейнетақы жарналары, міндетті
кәсіптік зейнетақы жарналары және
ерікті зейнетақы жарналары есебінен
қалыптастырылған зейнетақы.
Ол үшін «Болжамды калькулятор-

дағы» барлық жолдарды толтыру
қажет: туған күні, жынысы, еңбек өтілі,
жинақтар сомасы және т. б. Егер сіз
enpf.kz сайтындағы жеке кабинетте
тіркелген болсаңыз, калькулятордағы
өрістер автоматты түрде толтыры-
лады және болашақ зейнетақыны
есептеу екі-үш рет басу арқылы
жүзеге асырылады.
Сондай-ақ, Жеке кабинеттегі

«Зейнетақы калькуляторында» жеткі-
ліктілік шегінен асатын және тұрғын үй
жағдайларын жақсартуға және
емделуге арналған біржолғы зейнет-
ақы төлемдері түрінде алуға қолже-
тімді сома немесе инвестициялық
портфельді басқаратын компания-
ларға аударым туралы ақпарат
қолжетімді.
Шоттың жай-күйін қадағалауға,

зейнетақы жүйесінің барлық жаңалық-
тары туралы білуге, зейнетақы
жарналарының түскені туралы push-
хабарлама алуға және т.б. көптеген
қызметтерді біз жоғарыда атап өткен
БЖЗҚ-ның мобильді қосымшасынан
да алуға болады. Қор көрсететін
қызметтердің көпшілігін www.egov.kz
электрондық үкімет сайтынан да
электрондық цифрлық қолтаңбаны
(ЭЦҚ) не бір реттік парольді пайда-
лану арқылы алуға да болады. ЭЦҚ-
ны электрондық үкімет порталынан
онлайн арқылы алуға болады.
Әлеуметтік желілерді пайдалану-

шылар үшін «Одноклассники»,
«Facebook», «В контакте», «Twitter»
және «Instagram» сияқты танымал
платформаларда БЖЗҚ-ның парақ-
шалары әрдайым белсенді түрде
қызмет етеді, онда сіздер өздеріңізді
қызықтыратын сұрақтарды қоя
аласыздар.

5. Жақында маған 2 топ мүгедек-
тігі белгіленді, Мен өзімнің зейнет-
ақы жинақтарымды мерзімінен бұрын
ала аламын ба?
ҚР «Қазақстан Республикасында

зейнетақымен қамсыздандыру тура-
лы» Заңға сәйкес БЖЗҚ-дан зей-
нетақы төлемдерін алу құқығы белгілі
бір жағдайларда, оның ішінде 1 және
2-топтардағы мүгедектігі мерзімсіз
болып белгіленген жағдайда да
туындайды. БЖЗҚ алушыларға
зейнетақы төлемдерін Қазақстан
Республикасының Үкіметі белгілеген
тәртіппен жүзеге асыруға міндетті.
Аталған тәртіп, оның ішінде БЖЗҚ-дан
белгіленген кесте бойынша зейнетақы
төлемдерінің жылдық сомасының
мөлшерін есептеу Бірыңғай жинақтау-
шы зейнетақы қорынан төленетін
міндетті зейнетақы жарналары, мін-
детті кәсіптік зейнетақы жарналары
есебінен қалыптастырылған зейнет-
ақы жинақтарынан зейнетақы төлем-
дерін жүзеге асыру қағидасымен және
Үкіметтің 02.10.2013 жылғы № 1042
қаулысымен бекітілген Зейнетақы
төлемдерінің мөлшерін есептеуді
жүзеге асыру әдістемесімен айқын-
далған. Осылайша, егер 2-топтағы
мүгедектік сізге мерзімсіз уақытқа
белгіленген болса,  БЖЗҚ-дан белгі-
ленген кесте бойынша немесе егер
сіздің зейнетақы жинақтарыңыздың
жалпы мөлшері  ең төменгі зейнет-
ақының 12 еселенген мөлшерінен аз
болса, зейнетақы төлемдерін бір рет
біржола ала аласыз. Ағымдағы жылы
бұл сома 519 264 теңгеге тең. Егер
жинақтар жеткілікті болса, онда
зейнетақы төлемдері олар таусыл-
ғанға дейін жүргізіледі. Бұл ретте кез
келген жастағы мүгедектігі бар
алушылар үшін БЖЗҚ-дан төленетін
ең төменгі зейнетақы төлемі ең
төменгі күнкөріс деңгейінің 70%
немесе ағымдағы жылы 24 012
теңгеден кем болмайды.

5 СҰРАҚҚА ЖАУАП
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Бердыбаев
Жумагу

Бердыбай

14.09.1917 Аул-7, район
Байганинский,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Бибетов
Сейчан

1902 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон18.03.1944

Бигелев
Норс Бигел

1896 Актюбинск Актюб обл Саксон09.11.1944

Бигель
Каркамбай

27.09.1919 Район
Табынский,
Актюбинская
область,
Казахстан

Актюб обл Саксон22.02.1942

Бизинов
Седжан
Саим

17.09.1922 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон16.06.1942

Бисенов
Кажигали
Бисен

1902 Алагуза,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон28.01.1944

Бисенов
Коблаш
Бисен

1920 Актюбинск Актюб обл Саксон29.05.1943

Бисимбаев
Кукус

1905 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон25.01.1944

Бланта
Абдулла
Блант

1902 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон16.05.1943

Боктвай
Мирзабег
Боктвай

1902 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон05.07.1943

Боромбаев
Ковей

Боромбай

1900 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон09.10.1942

Бубасаров
Джурумбай
Бубасар

1892 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон04.09.1943

Бузобаев
Осмал
Бузобай

1896 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон04.09.1943

Букарбаев
Смакан

1891 Новогаз,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон19.01.1943

Булганбаев
Джедельбай
Булганбай

17.07.1923 Кизил-Кошун,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон14.04.1944

Булеков
Шария

1924 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон06.04.1943

Булукбаев
Ташгали

1902 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Буранкулов
Мухаммед
Буранкул

1914 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон28.05.1943

Бурубаев
Сумомел  

25.05.1899 Аул 1,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Буханов
Осган
Бухан

1892 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон21.01.1943

Готенов
Мукуй

1905 Шолхор,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон04.06.1943

Яманбалин
Ярмакас

Яманбалин

1905 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Юлдаваев
Бумаймай
Юлдаваев

1895 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон12.12.1942

Юсупов
Абылхаир
Юсуп

1894 Тайсуган,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон08.08.1944

Эсмагамбетов
Сдилей

Эсмагамбет

1905 Актюбинская
обл.

Актюб обл Саксон19.04.1943

Джаколиков
Ташик

1901 Актюбинская
обл.

Актюб обл Саксон03.10.1943

Джаксыгалиев
Жалыбай

30.12.1916 Актюбинская
обл.

Актюб обл Саксон

Джалдугулов
Утежан

Джалдугул

1895 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон06.09.1944

Джалимбетов
Жумабек
Джалимбет

1901 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон28.01.1943

Джамбеисов
Пегала

Джамбеис

1901 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон05.01.1943

Джанабергенов
Дюнуш

Джаваберген

1906 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон09.06.1943

Джангазиев
Мухамбет

1914 Актюбинская
область,

Актюб обл Саксон26.06.1942

Джармагомед
Сагамбай

1901 Бископа,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон10.01.1943

Дженаев
Туркенбай

1922 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон17.09.1942

Джумабаев
Мулдаш

1895 Тритон,
Актюбинская
область,

Актюб обл Саксон18.11.1942

Джумаев
Хосай
Джумай

1915 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон22.04.1942

Джумартов
Молдаж
Джумарт

1904 Хобда,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон20.01.1945

Джумашев
Нуркасим
Ирсхан

15.06.1919 Аул 19, район
Уил, Актюбин-
ская область

Актюб обл Саксон

Диканбаев
Айса

Турсунбай

12.12.1918 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон22.05.1942

Донинбаев
Михан

Донинбай

1890 Аул-27,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон04.08.1943

Досман
Корша

1914 Район
Карабутак,
Актюбинская
область,
Казахстан

Актюб обл Саксон13.01.1943

Евдилди
Нурдунда

1903 Актюбинск Актюб обл Саксон08.11.1942

Еделуп
Ксенджала
Марман

10.05.1898 Актюбинская
обл.

Актюб обл Саксон08.04.1943

Едельбаев
Заркул

1896 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон12.12.1942

Едельбаев
Саркуль

1896 Бугоцай,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон12.12.1942

Елеуп
Архимбей

1912 Тасыкульск,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон25.07.1942

1. Как можно узнать ближайшие
адреса отделений Фонда?
Информацию о ближайших адресах

отделений АО «ЕНПФ» можно узнать
на официальном сайте Фонда, а также
через мобильное приложение ENPF,
установив его на любой смартфон или
планшет. Вы также можете вос-
пользоваться сервисом What’sАрpпо
номеру +7 777 000 1418 и узнать от
специалиста Фонда не только адреса
отделений, но и всю интересующую
Вас информацию.И самый, пожалуй,
традиционный способ - сделать
звонок в колл-центр по единому
номеру 1418, где вежливые опера-
торы всегда подскажут Вам, как найти
ближайшее отделение АО «ЕНПФ».

2. Как скачать и зарегистриро-
ваться в мобильном приложении
ЕНПФ?
Мобильное приложение ENPF мож-

но бесплатно скачать на любой смарт-
фон или планшет как на базе Android,
так и IOS.
Для авторизации в Личном каби-

нете приложения используется элек-
тронная цифровая подпись (ЭЦП) или
логин (ваш ИИН) и пароль. Но логин
и пароль можно использовать, если
заранее был выбран способ получе-
ния данных о своих накоплениях -
«интернет -информирование» .
Сделать этот выбор можно опять же
с помощью ЭЦП здесь же, в мобиль-
ном приложении или на сайте enpf.kz.
Если ЭЦП нет, то придется один раз
посетить один из офисов Фонда, либо
при его отсутствии в вашем месте
проживания, одно из 300 отделений
АО «Казпочта» и подписать соответс-
твующее соглашение.
Вся информация в мобильном при-

ложении представлена на 2 языках:
казахском и русском.
С помощью приложения можно

получить справку о наличии индиви-
дуального пенсионного счета, полу-
чить выписку с ИПС, направить обра-
щение с интересующим вопросом,
заказать выезд Мобильного офиса
или обратный звонок, внести изме-
нения и (или) дополнения в свои
реквизиты, рассчитать прогнози-
руемый размер будущей пенсии с
помощью Пенсионного калькулятора.
Также через него можно отслеживать
текущее состояние своего пенсион-
ного счета, узнавать обо всех изме-
нениях в пенсионной системе, пос-
мотреть расположение ближайшего
офиса ЕНПФ и даже позвонить в
контакт-центр.
Кроме того, через данное прило-

жение каждый вкладчик ЕНПФ может
узнать, достаточно ли у него средств
на индивидуальном пенсионном
счете, чтобы реализовать свое право
на использование части пенсионных
накоплений на улучшение жилья или
лечение либо для перевода компа-
ниям, управляющим инвестицион-
ным портфелем.

3. Как получить единовременную
выплату на погребение и накопления
умершего родственника?
В случае смерти получателя, а

также лица, имеющего пенсионные
накопления в ЕНПФ и не достигшего
пенсионного возраста (мужчины по
достижении 63 лет, женщины по
достижении 60 лет в 2021 году с
увеличением возраста на 0,5 лет
каждый год до 63 лет в 2027 году), его
семье либо лицу, осуществившему
погребение, ЕНПФ выплачивается
единовременная выплата на погребе-
ние в пределах размера 52,4-кратного
месячного расчетного показателя,
установленного на соответствующий
финансовый год законом о респуб-
ликанском бюджете (в 2021 году МРП
составляет 2 917 тенге), но не более
имеющихся на индивидуальном пен-
сионном счете (ИПС) средств.
Если остаток пенсионных накоп-

лений на ИПС получателя после
осуществления единовременной
выплаты на погребение составит сум-
му, не превышающую размер мини-
мальной пенсии, установленной зако-
ном о республиканском бюджете на
соответствующий финансовый год,
данный остаток выплачивается как
выплата на погребение.
Если после этой выплаты на инди-

видуальном пенсионном счете оста-
лись накопления, они наследуются в
порядке, установленном законода-
тельством Республики Казахстан.
С перечнем документов для полу-

чения пенсионных выплат из ЕНПФ в
случае смерти получателя (на погре-
бение/наследникам) и оформления в
ЕНПФ наследуемых пенсионных
накоплений можно ознакомиться на
официальном сайте Фонда enpf.kz
В соответствии с положениями

статьи 326 Кодекса Республики
Казахстан «О налогах и других обя-
зательных платежах в бюджет»
пенсионные выплаты, осуществля-
емые ЕНПФ, относятся к доходу в
виде пенсионных выплат, подлежа-
щих налогообложению.
Подробная информация о порядке

удержания индивидуального подоход-
ного налога при налогообложении
пенсионных выплат из ЕНПФ разме-
щена так же на сайте Фонда в раз-
деле: «Получателям» - «Порядок
налогообложения пенсионных вып-
лат».

4. Какие электронные сервисы
существуют? Не хотелось бы лиш-
ний раз контактировать в связи с
пандемией.
Более 90% всех услуг ЕНПФ сейчас

оказываются в электронном формате.
К примеру, зарегистрировавшись в
Личном кабинете на сайте enpf.kz,
можно получить целый ряд услуг,
следить за текущими показателями по
пенсионным активам, дополнять
реквизиты договоров и многое другое.
Таким образом в личном кабинете

на сайте enpf.kz услуга по подаче
заявлений о назначении пенсионных
выплат предоставляется получате-

лям, имеющим в ЕНПФ пенсионные
накопления:

- за счет обязательных пенсионных
взносов и (или) обязательных профес-
сиональных пенсионных взносов:
лицам, имеющим инвалидность 1 или
2 группы бессрочно;

- за счет ДПВ:
лицам, достигшим 50-летнего

возраста;
лицам, имеющим инвалидность;
лицам, имеющим пенсионные

накопления в пределах сумм ДПВ и
начисленного на них инвестиционного
дохода, находящихся в ЕНПФ не
менее пяти лет.
Для подачи заявления получателям

необходимо иметь электронную циф-
ровую подпись.  Отслеживать статус
исполнения зарегистрированного в
АО «ЕНПФ» заявления на выплату
можно также на сайте enpf.kz с
помощью услуги «Мои заявления на
выплаты/переводы» в разделе
«Электронные сервисы».
Для того, чтобы подать заявление,

необходимо авторизоваться в Личном
кабинете с использованием ЭЦП,
затем в разделе «Услуги» выбрать
услугу «Подача заявления о назна-
чении пенсионных выплат», далее
заполнить и подписать соответс-
твующие документы ЭЦП.
Статус обработки заявления ЕНПФ

легко можно отследить с помощью
услуги «Мои заявления на выплаты /
переводы» в разделе «Услуги»
личного кабинета здесь же на сайте.
Вкладчик на сайте может самос-

тоятельно рассчитать свои будущие
пенсионные выплаты, восполь-
зовавшись Прогнозным пенсионным
калькулятором на нашем сайте. Он
охватывает все компоненты пенсии в
рамках многоуровневой пенсионной
системы Казахстана: государствен-
ную базовую пенсию и пенсию по
возрасту (или солидарную), а также
пенсию, сформированную за счет
обязательных пенсионных взносов,
обязательных профессиональных
пенсионных взносов и добровольных
пенсионных взносов)».
Для этого в «Прогнозном кальку-

ляторе» необходимо заполнить все
поля: дату рождения, пол, трудовой
стаж, сумму накоплений и т.д. Если
вы зарегистрированы в Личном каби-
нете на сайте enpf.kz, то поля в каль-
куляторе заполняются автоматичес-
ки и расчёт будущей пенсии осуществ-
ляется за два-три клика.
Также в «Пенсионном калькуля-

торе» в Личном кабинете доступна
информация о сумме, превышающей
порог достаточности и доступной к
изъятию в виде единовременных
пенсионных выплат на улучшение
жилищных условий и лечение или
перевода в компании, управляющие
инвестиционным портфелем.
Отследить состояние счета, узнать

обо всех новостях пенсионной сис-
темы, получать push-уведомления о
поступлении пенсионных взносов и
многое другое можнои в мобильном
приложении ЕНПФ, о котором мы пи-
сали выше. Большинство услуг,
оказываемых Фондом, можно полу-
чить и на сайте электронного прави-
тельства www.egov.kz с использова-
нием электронной цифровой подписи
(ЭЦП) либо одноразового пароля.
Получить ЭЦП, можно также онлайн
на портале электронного прави-
тельства.
Для пользователей соцсетей всег-

да активны странички ЕНПФ на таких
популярных платформах, как «Одно-
классники», «Facebook», «В контак-
те», «Twitter» и «Instagram», гдевы
также можете задать интересующие
Вас вопросы.

5. Недавно мне установили инва-
лидность 2 группы, могу ли я досроч-
но получить свои пенсионные нако-
пления?
Согласно закону «О пенсионном

обеспечении в Республике Казах-
стан» право на получение пенсионных
выплат из ЕНПФ наступает при
определенных условиях, в том числе
и в случае установления инвалиднос-
ти 1 и 2 групп бессрочно. ЕНПФ обя-
зан осуществлять пенсионные вып-
латы получателям в порядке, уста-
новленном Правительством Респуб-
лики Казахстан. Указанный порядок,
в том числе расчет размера годовой
суммы пенсионных выплат по уста-
новленному графику из ЕНПФ, опре-
делены Правилом осуществления
пенсионных выплат из пенсионных
накоплений, сформированных за счет
обязательных пенсионных взносов,
обязательных профессиональных
пенсионных взносов из единого
накопительного пенсионного фонда,
и методики осуществления расчета
размера пенсионных выплат, утверж-
денном постановлением Правитель-
ства от 02.10.2013 года за № 1042.
Таким образом, если инвалидность 2
группы установлена Вам бессрочно,
Вы можете получать пенсионные
выплаты из ЕНПФ по установленному
графику либо единовременно, если
общий размер Ваших пенсионных
накоплений составит менее 12
минимальных пенсий, в текущем году
это 519 264 тенге. Если накоплений
достаточно, то пенсионные выплаты
производятся до их исчерпания. При
этом минимальная пенсионная вып-
лата из ЕНПФ для получателей с
инвалидностью любого возраста не
может быть менее 70% от прожи-
точного минимума или 24 012 тенге в
текущем году.
Подать заявление можно онлайн на

сайте фонда enpf.kz. Днем обращения
за пенсионной выплатой для данной
категории получателей считается
дата приема либо поступления
документов в ЕНПФ, после чего ЕНПФ
в течение десяти рабочих дней
переводит суммы пенсионных выплат
на Ваш банковский счет.

ОТВЕТЫ НА 5 ВОПРОСОВ
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Ельшибаев
Абдугали
Тукуш

15.02.1918 Бирчугул,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Ержанов
Карпек
Бикиш

1901 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон20.10.1943

Ермагамбет
Кимербай
Ермагамбет

1902 Карабулак,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон11.07.1944

Ермахамбет
Кимербай
Ермахамбет

1902 Карабулак,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон11.07.1944

Ершанов
Нагмет
Ершан

1903 Актюбинская
обл.

Актюб обл Саксон19.12.1943

Есмагамбет
Кадир

01.07.1896 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон03.08.1943

Жайбугениев
Джанал
Кизилвай

1915 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон31.08.1942

Жаксабаев
Сильбай

07.04.1916 Аул 12, район
Степной,

Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Жалдубаев
Кинчигалей
Чулдубай

1899 Кубасай, район
Уил,

Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Жалкулаев
Бамухамед
Жалкубай

1891 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон06.01.1944

Жанабиргинов
Дусумбай
Жанабиргин

1901 Аул 16,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон20.12.1942

Жапин
Кутмура
Жапин

1905 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон06.05.1943

Жоноцов
Зрит

1897 Куктувай,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон17.11.1941

Жуватов
Земагамбет

1909 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон14.11.1942

Жульмурзин
Сендака

1892 Актюбинск Актюб обл Саксон26.09.1942

Жуспаев
Макаш
Маржат

1902 Иргиз,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон10.08.1943

Зейлов
Жангирей
Ушабай

1891 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон25.12.1942

Зуюпль
Акий

1895 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон18.04.1944

Избанов
Сатай
Избан

1905 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон29.11.1943

Илеузим
Анкс
Котуар

1899 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон17.11.1942

Илусаинов
Керий

12.01.1906 Бегалин,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон16.07.1943

Иманалиев
Картан  

04.06.1917Утисейск, район
Хобдинский,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон19.10.1941

Имелали
Каршига
Имелал

1893 Актюбинская
обл.

Актюб обл Саксон18.11.1942

Исаев Ахед
Уршан

1913 Джана-Кунс,
район Челкар,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон01.11.1941

Исмуратов
Кали

Амургали

15.01.1920 Актюбинск Актюб обл Саксон17.08.1942

Ишмухаммед
Утиш

Калдыбай

1893 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон02.01.1943

Иштаев
Тулеберген
Иштай

25.12.1917 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон23.10.1942

Мамедов
Садик
Ахмед

1920 Ак-Тюбе Актюб обл Саксон18.04.1943

Медимбай
Карча

Медимбай

1921 Актюбинск Актюб обл Саксон31.05.1943

Менелиев
Сайдан  

1917 Мадеколс,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон28.09.1941

Мимбаев
Туриш  

05.06.1908 Тумалькуль,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон09.08.1944

Минбаев
Туриш
Минбай

1908 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон09.08.1944

Молбаев
Нуртан

1897 Сеидовка,
Актюбинская
область,
Казахстан

Актюб обл Саксон25.09.1942

Молбаев
НуртМолбаев

Ш. ан

1915 Елтай,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон22.10.1941

Муканов
Альданжар

1892 Купа
(Актюбинская
область)

Актюб обл Саксон18.12.1942

Мукаш
Абдрахман
Мукаш

1906 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Мукашев
Али Мукаш

05.09.1916 Аул 35
(Актюбинская
область)

Актюб обл Саксон03.05.1942

Мукашев
Кошкинвай
Мукаш

1896 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон12.10.1942

Мукашов
Касим

1915 Алга, район
Ключевой,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Мукашов
Касим

Кадырбек

02.05.1915 Алга, район
Ключевой,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Муртазин
Шайжан  

15.09.1896 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон20.02.1944

Мусуралиев
Имбет

Джубанас

25.11.1911 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон12.10.1942

Ғаріп қалалық кітапханадан кітап
қарап жүргенде арғы сөреден бір
сұлуды көрді. Әлгі сұлуды көргенде
іздеп жүрген кітабында ұмытып кетті.
Шаң басқан кітаптардың арасынан
аңдып-сығалап сұлу қызға көзі түсіп
қарай берді. Сәлден кейін ол қыз алар
кітабын алып кітапханадан шығып
кетті. Ғаріп болса кітапханашыдан әлгі
сұлудың байланыс нөмерін сұрады.
Жүйкесі жұқарған кітапханашы; -Не,
сен кітапханаға кітап алуға келдіңбе,
әлде қыз қарауға келдіңбе? Жоқ
нөмері менде – деді де өз шаруасын
соға берді.

?Ғаріп көрген сұлуды ойынан
шығарар емес. Жатса, тұрса құдды бір
көз алдында тұрғандай. Аспан мен
жерге қарап «Арамызда дәл осындай
суық екен»-деп қоя берді. Ғаріп ол
қызды іздеумен жүргенде ел
қызметіне аттанып кетті. Сөйтіп бір
жыл уақытты құм сағаттай өткізіп елге
оралды. Елге оралып біраз
күндерден кейін кітапханадағы көрген
сұлуын қайтадан іздеуге шықты. Әрі
іздеп , бері іздеп таба алмады.
Әлеуметтік желіні сан қопарды. Амал
не таба алмады? Бір күні болмасын,
бір күні табылар деген ниетпен жүрді.
Осы бір сөзді Ғаріптің аузына бұ құдай
салып қолғандай. Ғаріптің студент
кезінен араласып келе жатырған
Нарғыз деген досы болатұғын.
Жатақханада бәлен жыл бір қабатта
тұрды. Екеуіде бір манадықта оқитын.
Екеуіде өз кезеңдерінде сен тұр, мен
атайын еді. Бірде Ғаріп Нарғыздың
жеке парақшасына кіріп , суреттерін
ақтарып отырады. Сөйтіп оты-
рып суреттердің арасынан әлгі сұлу-
дың бейнесін көріп қалып Нарғыздың
жеке парақшасына шығып;

- Сәлем, Нарғыз қалайсың? Мына
қыз кім – деп сұрақты төтесінен бір
қойды.

- Сәлем, Шүкір. Құрдасым – деп
Нарғыз жауап қатты.
Ғаріп  «Нарғызда толық мәлімет

бермеді», -деп бір күсрісініп алды.
Біраз күндер өткеннен кейін Ғаріп
Нарғызға қайтадан ұялы телефонмен
хат жазды.

- Нарғыз, сәлем. Сенде бір қызметім
бар.

- Сәлем, қызметің болса айта ғой
досым. Көмек тесуге әзірмін.

- Ол, сондай сүйкімді. Ибалы,
салиқалы. Ана мен баба тәрбиесін
көрген салмақты қыз екендігі түрінен
көрініп тұр. Сүмбіл шашты. Басқа-
сын айтпағанда ол қыз мына Ғаріптей
ақынның жүрегінен шабытты дүр
сілкіндірді. Сен осы қыз туралы
мәлімет тауып бере аласыңба?

- Ғаріп сенің осылай жұмбақтап
сөйлейтінің барғой... Ал енді бұны
қайдан тауамын. Бәлки Қызылорда-
ның қыздары емеспе?

- Жоқ. Жалғыз Қызылорданың
қыздарының осындай теңеуге сай
келеме? Ол даналардың данасы,
кітапхана оның мекені көрінеді.
Ұлылардың ортасында жүріп өзіде
ұлы тұлға сияқты болып көрінеді...

- Ой, Ғарйп енді түсініп жұмбағының

шешуін тауып отырмын. Сен дәуде
болса тіпті нақтысын айтқанда сен
Дананы меңзеп отырсыңғой менің
құрдасымды.

- Ия, Нарғыз дәл өзі. Өздігімнен
бірден парақшасына жазғаным қате
болар. Сені ортаға салғым келіп тұр.
Ләмин бір арам пиғылым жоқ. Ақ
жүрекпен, әппақ ниетпен тілдескім
келіп жүр.

- Ғаріп сені білемінғой. Неше жыл
сырлас болдық. Бір сен туралы жаман
сөз естіп көрмеппін. Ниетіңнің адал
екеніне жүз пайыз сенемін. Бірақ саған
Дананың нөмерін берсем ол сені қара
жәшікке салып тастауыда мүмкін.

- Оныңа келісемін. Әбден мүмкін.
Өйткені ол бір беткей қыз екені түрі
айтып тұр. Сен бір мәнісін тап Нарғыз.
Саған сеніп отырмын.

- Жақсы маған сенуіңе болады.
Айтпақшы бір-екі күнде бізде
сиыршық болады. Сол кезде Данамен
сөйлесіп көрейін. Бірақ нақты
ешқандай ақиқатты дүп басып
айталмаймын. Дегенменде деген
екенмін, дегенімді амалданып көрейін.

- Рахмет Нарғыз. Алғысым алладан
қайтсын.Сеннен бір жақсы хауар
естимін деген ойдамын.
Ғаріптің күні күн санаумен өтіп

жатыр. Нарғыз неғылды екен? Қайтіп
жатыр екендеп ойлаумен жүрді.
Әлсін-әлсін Дананың суретіне қарап
қояды.
Әттең сурет сөйлесе Ғаріп Данамен

біраз сырласып қалама еді. Сөйткен
қиялыда орындалып кетсе қандай
ғажап. Бірақ қиял-ғажайыпқа сенуде
күнә болар.
Телефонын ары-бері қопарып

отырған Ғаріпке хат келді. Қуанған
ғаріп хатты оқи бастады. Хатта; -Ғаріп
досым Данамен сөйлестім. Жасы
сеннен бір жасқа үлкен . Мың тоғыз
жүз тоқсан тоғызыншы жылғы. Қайт-
кенменде саған Дана ұнаған мен сен
Данаға сай келмей тұрсың.Ренжіме.
Бақыттың алладанғой сендей дүл-дүл
ақынды бір перизат күтіп отырған
шығар. Хат – хабарым саған кері
әсерін тигізбесе болды. Басқа ештеңе
келмеді қолымнан. Хатты оқыған
Ғаріптің көңілі түсіп кетті. «Махаббат
жасқа қарамайтын едіғой. Бұл
неғылған заман.Замандағы өмір сүріп
жатырған неғылған адам. Тоқсан
тоғыз болса не болыпты? Өз
кезегіміздегі қызықты бір көрдікғой»,-
деп күбірлеп қоя берді. Қайткен күннің
өзінде де Ғаріп Дананың парақшасын
жие қарап отырады. Оның не
Нарғызға не болмаса Данаға деген
ешқандай өкпесі жоқ. Тек махаббат
аялдамасына тоқтай алмай жүргеніне
іші кінжіледі. Күндер өтіп, таңдар атып
раушан гүлдер қаптаған Ғаріптіңде
«Махзаббат», «Сезщім» деген
аялдамаға тоқтайтын күні болар. Әй,
қайдан қазіргі Ғаріптің жүрегі
мұзданда бекер қатып тұрғой.
Дана! Дана-деп қалам ұстап

қалғаны-ай! Қайран махаббаттан
аялдамасы жоқ Ғаріп-ай!...

Нұрлан ЕДІГЕНОВ,
Жазушы.

С момента окончания онлайн-переписи начали поступать многочисленные
обращения от жителей с просьбой о возобновлении функции онлайн-опроса.
В этой связи было принято решение о возобновлении функции прохождения
переписи в онлайн режиме на сайте sanaq.gov.kz. Заполнить анкеты, как и
прежде, можно на специализированном сайте sanaq.gov.kz, авторизовавшись
через портал E-Gov и через мобильное приложение Aitu. Функция прохождения
онлайн будет доступна до конца переписи населения. В период с 1 сентября
по 15 октября функцией онлайн-переписи воспользовались почти 45 процентов
граждан области. С 1 октября интервьюеры начали подомовой обход. Тем, кто
прошел перепись в онлайн режиме необходимо показать уведомление о
прохождении переписи интервьюерам, повторного опроса не будет.
Департамент Бюро национальной статистики по Актюбинской области
благодарит граждан за проявленную активность и призывает принять участие
в важнейшем мероприятии десятилетия! В Казахстане каждый важен!

ТОҚСАН ТОҒЫЗ

ҚР Білім және ғылым министрлігін-
де «Кальмар ойыны» сериалының
қазақстандық оқушыларға әсері
туралы түсініктеме берілді. Білім және
ғылым бірінші вице-министрі Шолпан
Каринова ата-аналар мен мектеп
балаларға пайдалы ақпаратты теріс
ақпараттан ажырату дағдыларын
үйрету керектігін атап өтті. Сериал 18
жасқа толмағандарға көруге ұсыныл-
майды.

«Бұл сериал қазақстандық өнім
емес және белгілі бір шектеулері бар.
Сериал 18 жастан асқан ересек адам-
дарға көруге арналған. Сондықтан
ата-аналар мен мектептер бұл мәсе-
леге назар аударулары керек. Бала-

лардың психикасы енді ғана қалып-
тасып келе жатқанда кез-келген ақпа-
ратты ата-аналарда да, мектеп мұға-
лімдері де өз бақылауында ұстауы
қажет. Тәлім-тәрбие тұрғысынан біз
осы фильмдегі шектеулерге назар ау-
дару керектігін есте ұстауымыз ке-
рек», – деді Білім және ғылым бірінші
вице-министрі Шолпан Каринова.
Сондай-ақ ол биылдан бастап бар-

лық білім беру ұйымында таңдау
бойынша «Жаһандық құзыреттілік»
курсы енгізіліп жатқанын хабарлады.
Ол балалардың сыни ойлау, эмоцио-
налды интеллектін дамытуға бағыт-
талған. Оқушылар ақпаратты дұрыс
қабылдауға үйренетін болады.

(әңгіме)

ХАЛЫҚ САНАҒЫНАН ОНЛАЙН ӨТУ
МҮМКІНДІГІ ҚАЙТА ҚОЛЖЕТІМДІ
Санақтан онлайн өту мүмкіндігі тоқтатылған соң,

тұрғындардан онлайн санақ функциясы мерзімін ұзарту
туралы көптеген өтініштер түсе бастады. Осыған
байланысты sanaq.gov.kz сайтында онлайн сауалнама
функциясын қайта қосу туралы шешім қабылданды. Санақ
сауалдарына арнайы sanaq.gov.kz сайты, E-Gov порталы
арқылы тіркеліп немесе Aitu мобильді қосымшасы арқылы
жауап беруге болады. Онлайн өту мүмкіндігі халық санағы
аяқталғанға дейін қолжетімді болмақ. Айта кетейік, 1
қыркүйек пен 15 қазан аралығында онлайн-санақ
функциясын облыс тұрғындарының 45 пайызға жуығы
пайдаланған. 1 қазаннан бастап интервьюерлер үй-үйді
аралауды бастады. Онлайн өткен респонденттер келген
хабарламаны интервьюерлерге көрсетуі тиіс. Олармен
сауалнама қайта жүргізілмейді. Ұлттық статистика
бюросының Ақтөбе облысы бойынша Депар-таменті он жылдықтың маңызды
шарасына ат салысуға шақыра отыра белсенділік танытып, халық санағына
қатысқан азаматтарға алғыс айтады!

ОНЛАЙН ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
СНОВА ДОСТУПНА ДЛЯ ГРАЖДАН

ӘСЕРІ ТУРАЛЫ ТҮСІНІКТЕМЕ БЕРДІ

ҚР БҒМ «КАЛЬМАР ОЙЫНЫ»
СЕРИАЛЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ОҚУШЫЛАРҒА
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Муханов
Нуржан
Мухан

1911 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон12.05.1944

Нарколов
Казаклай
Наркол

1898 Димирстан,
район Иргиз,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Нархун
Казакбай

1898 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Незенов
Сарахпай
Назен

1897 Актюбинск,
Казахстан

Актюб обл Саксон27.01.1944

Норушев
Бусурбай

1907 Актюбинская
обл.

Актюб обл Саксон19.01.1943

Нугманов
Каир

05.12.1922 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Нуралин
Исхак
Нурали

1900 Чубаркудук,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон14.12.1942

Нуржанов
Акжгит  

1921 Район Джурун,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Нурмаганбетов
Исым

1905 Дибат,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон27.02.1943

Нурмукан
Сабаргали

1893 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон26.12.1942

Нуршигитов
Нургали
Садвакас

15.06.1907 Уил,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон05.11.1944

Оранбай
Жолдвай

1905 Актюбинск Актюб обл Саксон10.12.1942

Ораш
Нурмухамбек
Касувай

1913 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон22.04.1943

Оторбаев
Исимбай

1900 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон22.10.1942

Перстем
Халимагамбек
Перстем

1894 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон15.08.1944

Перстем
Халимагамбет
Перстем

1894 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон15.08.1944

Рагип
Инырбай

1897 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон01.11.1944

Раков
Абраим
unklar

18.09.1899 Чалкас,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон25.02.1944

Раскильдин
Сулейман
Раскил

1887 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон06.04.1943

Рахимов
Наби
Рахим

15.09.1918 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон10.08.1942

Рашев
Абдулла

1923 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Рашкилов
Касин

05.01.1917 Сараджин,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Ризбаев
Сейфул
Ризбай

1921 Соркино,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон16.10.1943

Роушан
Аплатон
Роушан

1912 Шорны,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон08.11.1942

Сабетов
Мади

1918 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон03.02.1943

Сагантаев
Джанбай
Бултук

1916 Актюбинск Актюб обл Саксон24.12.1942

Салехаденов
Бекек

Салехаден

1909 Ортак,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон17.07.1943

Салимов
Шакан

1918 Бахтибильск,
район Джурун,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Санбаев
Избасар
Сомбай

1896 Алга,
Актюбинская
область,
Казахстан

Актюб обл Саксон

Сарвасов
Жамбурша

1901 Штринацкий,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Сардабанов
Шугман

1904 Шейлима,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон08.03.1943

Сарен
Газис

1902 Актюбинская
область,
Казахстан

Актюб обл Саксон26.03.1944

Саркутов
Увандок
Елиберген

05.04.1921 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон02.08.1942

Сарсенбай
Куджак

Сарсенбай

12.10.1902 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон24.05.1943

Сатаев
Мухамеджан

Сатай

08.09.1906 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон05.05.1943

Сатаев
Нухат
Сатай

13.10.1906 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон13.03.1943

Сатканбаев
Сабит
Отетлю

15.12.1912 Район
Табынский,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Серембетов
Балумхан

Биис

1903 Казулту,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон18.05.1943

Стамбозилев
Измарум

1903 Джуруский,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон16.11.1942

Сулейманов
Алджан

19.12.1897 Район Шамхар,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон22.01.1942

Шайшанов
Байкин
Шайшан

1897 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон10.09.1942

Шакиров
Николай
Галискар

10.08.1923 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон04.07.1944

Шакселеков
Шунарбек

1905 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон17.07.1942

Шалмухамбетов
Калиш

Шалмухамбет

1910 Покровское,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон12.10.1944

Бірде жасы кеп қалған қария ұлда-
рын сынамақ болып, шақырып алып,
үш қамшы ұсынады. Таңдау еркі
берілгендіктен кіші ұлы әшекейлі тұяқ
сапты қамшыға бас салады. Ортан-
шысы тобылғы сапты қамшыға тоқ-
таса, үлкен ұлына таутекенің мүйі-
зінен жасалған қамшы мұрагерлікке
тиеді. Сонда әкелері тұрып, кішісіне:

- Балам-ай, жасың болса әлі отызға
да жеткен жоқ. Тұяқ сапты қамшыны
жасы елуге келіп қалған ел ағалары
ұстайды. Өйткені олардың бала-
шағасы бар, басым жалғыз қалады-
ау деп қорықпайды. Сен болсаң осы
жалғыз басты тұяқтай жалғыз болып
қалмақсың, отбасын құрып өрістейін
десең, тобылғы сапты қамшыны
алуың керек еді, - деп қатты кейиді.
Сәл кідіріп, ортаншы баласына:

- Ағаң мүйіз сапты қамшыны алды,
ол билікте болады. Ал сенің малың
көбейіп, бала-шағаң көп болып,
тобылғыдай топ болып өсіп-өнесің-
дер, - деген екен.
Ал біз қамшы жайында қаншалықты

білеміз? «Дәстүрдің озығы бар, тозығы
бар» десек те, қамшының қасиетін
жоққа шығара алмаспыз. Замана
көшімен ілесіп, бүгінге жеткен бұл
құндылығымыз құлдырай қоймас.
Десе де, батыстан бата алған бүгінгі
буынның баба мұрасын ұмытыңқырап
қалғаны да жасырын емес.

«Тұлпарымның тағасы, баламның
бағасы түспесін» деген бабаларымыз
қамшыны тегіннен-тегін ер қаруы –
бес қарудың қатарына қоспаса керек.
Қазақ «қамшы ұл болсаң, қолыңда
ойнайды, құл болсаң, төбеңде
ойнайды» деген. Осы бір ұлағатты
ұғымнан-ақ қамшының қадір-қасиетін
байқауға болады. Бабаларымыз
қамшыны қайсарлық пен ерен ерліктің
белгісі деп қана санаған жоқ. Кие
тұтып, төріне шығарған. Бесіктегі
баласының басына жастатып, баға-
сын асырған. Бәйгеге шапса атының
арыны, жауға шапса жүрегінің жалыны
бола білген. Былайша айтқанда, түзде
жүрген дала қазағының да сенімді
серігі болған – осы қамшы!
Негізінен, «қамшы» сөзі түбір мен

қосымшадан тұрады. Диахрондық
тұрғыда бұл сөздің түбірі «қам», яғни
қам-қарекет дегенге келсе, ал «шы»
малшы, егінші деген тәрізді сөздерде
кездесетін қосымша. Енді бір дерек-
терде қамшыны «бақсы», «шаман»
ұғымдарымен де байланыстырып
жатады. Орта ғасырдағы түркітілдес
халықтарда, қазіргі алтай, хакас, тува
тілдерінде әлі күнге қамшыны бақсы
ұғымымен байланыстырады. Бізге
белгілісі, ата дәстүрімізде қамшыны
шайтан қуып, жын жұғысқан жандарға
зікір салып, адамның жан дүниесін
тазартуда да пайдаланған. Не десек
те, бабаларымыз қамшыны керегесіне
іліп кие тұтқаны айдан анық. Кере-
гесіне іліп дегеннен шығады-ау,
қамшының әр жерде, әр түрде
тұруының өзі терең ұғымға саяды.
Мәселен, тұрмыс құрмаған қыздың
төсегінің басында жартылай ашылып
тұрған қамшы қойылатын болған. Ол
– сол қыздың басы бос деген сөз, құда
түсуге болатынының белгісі. Малынан
немесе астындағы атынан айырылып
қалған адам қамшысын екі бүктеп
қонышына, не болмаса беліндегі бел-
беуіне қыстырып қояды. Жауынгер
соғыстан оралмаса, қамшысы табыл-
ған жағдайда керегеге жартылай
ашып іліп қоятын болған. Бұл деге-
німіз – оның жаралы не жау қолына
түсіп қалғанының белгісі. Егер жау
қолынан қайтыс болғаны белгілі
болса, жақындарына естірту үшін
туыстары қамшысын керегенің
төменгі жағына іліп кеткен. Осы секілді
сан түрлі жағдайлар қазақ тұрмы-
сында қамшының маңызы зор
болғанын көрсетеді. Бұл – кешегі
күннің көрінісі.
Шыны керек, бүгінгі өскелең ұрпақ

қамшының қадір-қасиетіне жете
алмай жүр. Сонда қамшының қадір-
қасиеті не? Қамшы – қазақ, қамшы –
жаужүрек бабаларымыздың желпін-
ген рухы. Қамшы – дерт қуған емші.
Қала берді, жігіттіктің белгісі болмақ!
Баба мұрасы – қамшының осы секілді
қасиеттерін бойына сіңірмеген ұрпақ
мәңгүрттенбей қайтсін?! Иә, қазір ат
үстінде арпалысқан күндер келмеске
кетті. Лайым келмесін! Бірақ осынау
ұлан-ғайыр атырапты алып берген
құндылықтарымызды құнттауымыз
керек қой. Заман қанша өзгерді десек
те қазақ деген халық барда мәдени
мұрамызды ұлықтау – өзгермейтін
заңдылық. Жасыратыны жоқ, бүгінде
қамшы сувенир, кәдесый дәрежесінде
ғана қалды. Оның мән-маңызын
білетін көнекөз қарияларымыздың да

қатары сиреген. Әрине, оған бүтіндей
жастарды кінәлау не үлкендерді
жазықты деу әбестік болар. Десе де,
қоғам боп қолға алатын құндылы-
ғымыз екені айдан анық.
Хош! Қамшы түрлерін білгенімізше

біз айтып көрейік. Сонымен, баба-
ларымыз қамшыны – «ат қамшы»,
«дырау қамшы», «дүре қамшы»,
«күдері қамшы», «дойыр қамшы»,
«орама қамшы», «шыбыртқы сапты
қамшы», «тобылғы сапты қамшы»,
«сайтан қамшы», «жыланбауыр
қамшы», «шашақты қамшы» секілді
көптеген түрге бөлген. Әр қамшы
атқаратын қызметіне байланысты
ерекшеленіп отырған. Тобылғы сапты
қамшымен топта көсіліп сөйлеп,
еркіндік рухын сезінген шешендер
жауын қызыл тілмен жайратқанын
тарихтан білеміз. Тобылғы – қазақ
секілді табиғатынан шыдамды ағаш.
Оны бабаларымыз тек желтоқсан
айында аршып алып, өсімдік майын
жағып, күн көзі түспейтін жерде
кептірген. Тобылғы сапты алудың осы
бір технологиясы сақталса, қамшы
сабы болаттай берік болған. Ал енді
неге желтоқсан айы дегенге келсек,
себебі бұл айда тобылғы ағашы Жер-
Анадан нәр алуын тоқтатып, бойын
жинай бастайды. Табиғатпен санасу
деген осы болар. Тобылғы сапты
қамшының өзі атқаратын қызметіне
байланысты бірнеше түрге бөлінеді.
Мәселен, «бәйге қамшы» аты айтып
тұрғандай бәйгеге шабатын шабан-
доздар тұлпарының шабысын үдетер-
де қолданған. Тобылғы сабының
ұзындығы төрт тұтамды құраса, оның
өрімінің ұзындығы шынтақтан шына-
шаққа дейінгі өлшеммен өлшенеді.
Неке қамшысы. Бала ержетіп,

кәмелет жасына келгенде, отау құрар
кезінде ол дос-жораларын шақырып
алып: «Мен үйленемін. Маған жігіт
жолдас (күйеу жолдас) керек», - дейді
екен. Жолдастары қамшыларын бір
жерге құпия жинап алып келіп алдына
тастағанда үйленетін жігіт соның
ішінен ең жақсысын таңдап алып,
қамшы иесін өзіне жігіт жолдас етіп
тағайындайды. Сондай-ақ тобылғы
сапты қамшының қатарына «үйір
қамшыны» да қосуға болады. Бұл
қамшыны негізінен жылқышылар
ұстайды. Өрімінің араларын үш
шығыршық біріктіргендіктен ұзын етіп
жасалады. Түйе айдайтын үйір
қамшыны «шыбыт қамшы» деп атай-
ды. Шеберлер қамшының өрімін
мықты қайыстан өреді. Оларды
өрімшілер деп атаған. Негізінен,
қамшылар үш таспадан қырық таспаға
дейін өрілген. Бұрындары әрбір
ауылда айтулы өрімшілер болған
деседі. Олар қамшыны әбден иленген
сиыр терісінен де өріп отырған.
Сонымен қазақ тұрмысында қамшы-
ның мән-маңызы өте зор екенін білдік.
Ұлы сөзде ұят жоқ. Тіпті, бабаларымыз
қисық қабырғадан жаратылған
қатындары қиқарланса, разы еместік-
терін жәй ғана қамшы дәмімен білдіріп
отырған. Бүгінгідей қит етсе, жұдырық
ала жүгіріп, жарының жүзіне дақ
салмаған. Сол секілді қаныңды тула-
татын, қамшыгерлік өнерінің де кен-
желеп қалуы бүгінгі болмысымыздың
майдаланғандығына тікелей қатысты.
Көңіл көкжиектері кең сал-сері
бабаларымыз:

- Қамшымның сабы еліктің
сирағынан,

Жиын, той – іздегенім, жиғаным – ән.
Атымды сәнмен сипап

қамшыланып,
Қалқаның келе жатам үй жағынан! -

деп ән шырқаған.
Ал бүгінгінің серілері:
- Жүрміз ғой қыз біткенгe барып

та сан,
Кафеде кездесемін жалықпасам.
Тұлпарым – әкем берген

“Лексуспенен”,
Аруды келісем де алып қашам! - деп

ән шырқайтындай.
Қамшы қадірлі болмаса, дәретін

бұзбаған бабаларымыз көкпарды
тақымға басарда қамшыны ауызға
алмаған болар еді. Біз ше? Ел шетін
жау шапқанда да, жайшылықта да
қазақтың қолынан қамшы түспеген,
ырысым деп ырымдаған. Мүмкін, осы
күні біздің қолымыздан қамшы түскен
соң қам-қарекетіміз сұйылайын деген
шығар. Кім білсін?!
Қазақ айтқыш халық қой, «өмір

қамшының сабындай ғана» деген
тәмсілдің өзінде терең философия
жатыр. Қамшының сабы қысқа, өмір
де қысқа! Бірақ екеуі де – ұзын жолды
нұсқаушы.
Міне, қазақтың көрегенділігі,

қамшының қасиеті!
Елжас ӘБДІЛДА.

ҰЛ БОЛСАҢ ҚОЛЫҢДА,
ҚҰЛ БОЛСАҢ ТӨБЕҢДЕ
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Шаниязов
Шурумбай

1901 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон02.01.1943

Шанкулов
Испасин

1904 Актюбинск Актюб обл Саксон16.07.1944

Шанязов
Шурумбай
Шаняз

1904 Актюбинск Актюб обл Саксон02.01.1943

Шарбаев
Расколи

24.10.1908 Жанайлек,
район Мартук,
Актюбинская
область,
Казахстан

Актюб обл Саксон14.02.1943

Шуиншалин
Агерке

Шуиншан

15.12.1921 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Шураев
Туреш

1920 Успенское,
Актюбинская
область,

Актюб обл Саксон19.09.1941

Шуринбаев
Жинало

21.10.1897 Актюбинская
область,

Актюб обл Саксон03.04.1943

Шурунтаев
Лаек

Сагындык

1897 Актюбинская
область,

Актюб обл Саксон27.11.1942

Хасанов
Муханбек
Мукаш

1916 Актюбинская
область,

Актюб обл Саксон30.06.1942

Хошингалин
Тиякбай

Хошингали

1897 Кумлай,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон03.07.1944

Худабаев
Койжан
Усфан

1900 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон31.12.1942

Хульджанов
Ярилгаз
Хулджан

1905 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон20.07.1944

Хутманбаев
Баимрад
Хутманбай

1908 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон14.04.1944

Фикшенов
Шаулувай

1895 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон06.11.1942

Узаков
Урун

Танзули

14.06.1915 Актюбинск Актюб обл Саксон

Узухамбед
Василий
Узухамбед

1896 Талантак,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон07.02.1944

Улджабаев
Мухамбет
Уджабай

1898 Актюбинск Актюб обл Саксон14.04.1943

Улушуб
Накиш

08.05.1895 Актюбинск Актюб обл Саксон20.04.1943

Умахамбед
Бисики

Умахамбед

1896 Таламтан,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон07.02.1944

Упагалиев
Уалий

Упагалий

1917 Актюбинск Актюб обл Саксон18.12.1942

Уразалин
Иргисбай

25.04.1917 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон20.03.1944

Уразбеев
Джумабек
Уразбей

1922 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон13.02.1944

Уралов
Танман

1897 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон22.11.1944

Усенов
Дисумбай

1917 Каракулька,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон23.08.1942

Успанов
Утиген

Кадырбей

05.09.1917 Чинбертал,
район Иргиз,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Утиберга
Молдаш
Утиберген

04.05.1898 Курога,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон18.06.1944

Утиваев
Коишвай
Утивай

1898 Бигалинск,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон03.07.1943

Утугынов
Урамбай
Шола

1897 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон24.11.1942

Утыгенов
Клеухул
Еримбет

1902 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон26.10.1942

Утюгенов
Кузген

1895 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон24.10.1942

Таганов
Жанине

1906 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Тажбаганбетов
Бурмукан
Тажбаганбет

1907 Н. Алексеев-
ское, Актюбинс-
кая область

Актюб обл Саксон21.01.1943

Танзикбаев
Умирбек

1920 Каргала,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон26.10.1941

Тасбау
Балман
Тасбау

1894 Аул 15,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон18.12.1942

Тахабаев
Амамбай

08.10.1905 Актюбинск Актюб обл Саксон06.02.1943

Таханов
Шапаня

1906 Талтугумская,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Текешу
Лоташ
Шокпал

1907 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Телевкожеков
Султан

Телевкожан

1909 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Тикшенуп
Жаулувай
Тикше

1895 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон06.12.1942

Тлеукин
Избасар
Тлеук

1903 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон07.12.1942

Тойгулов
Алдарбай

1893 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон02.11.1942

Токсумбаев
Куширбай

1915 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон15.09.1942

Томамбаев
Калдебек
Томамбай

20.06.1906 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон26.11.1942

Туишбай
Харин
Кахрин

1920 Иргизск,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон11.10.1942

Тулепов
Джапар

1898 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон22.01.1943

Тулибаев
Перекипо
Тулибай

1903 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон09.04.1943

Тулигенов
Осман

1893 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон25.09.1942

Тулюхп
Урасгали

1904 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон26.09.1942

Туманов
Дожулдас
Шаха

1923 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон27.02.1943

Қазіргі балаларды смартфонсыз
елестету қиын. Тіпті тілі шығып үлгер-
мей жатып, смартфоннан өзіне қажет-
тісін тауып ала алатын жағдайға
жеткен. Әрине, баланың өмір ағымы-
нан қалып кетпегені дұрыс шығар.
Бірақ кішкентайынан смартфонға
телмірген баланың денсаулығы қалай
болатынына да мән беру керек-ақ.
Себебі, смартфон қазіргі кезде
баланы жұбатудың басты құралына
айналып келеді. Жұмысқа кедергі
болмасын деп қолына ұстатып,
мультфильм, әуен, т.б қосып береміз.
Үйренген бала смартфонсыз ұйық-
тамай, тіпті жұбанбайды да. Қолынан
алып қойсаңыз жылайды, яғни, тәуел-
ділік туындай бастайды.. Телефонға
деген тәуелділік тек балалар арасын-
дағы мәселе ғана емес, бұл қазіргі
кезде жас-кәрі демей орын алып жа-
тыр. Үлкендер тәуелді болып, жүйке-
лері сыр беріп жатқанда, өмірді енді
бастаған балалардың психикасы
қандай күйге түсетінін ойлаудың өзі
қорқынышты.

Смартфонның бала үшін
зиянды әсері

Жоғарыда айтып өткендей, смарт-
фон баланың қолына түрлі себептер-
мен берілуі мүмкін: жұбату, көңілін
аулау, жұмысқа кедергі келтірмеу, т.б.
Алайда, оның қандай себеппен беріл-
гені емес, бастысы оның жүйкеге әсер
ететіні маңызды. Телефонға тәуел-
ділік уақыт өте пайда болады, тіпті
ата-ана оның қай уақытта бұлай бол-
ғанын аңғармай қалуы да мүмкін.
Смартфонға тәуелділіктің басты

негізгі себептері:
Негізгі және ең көп тараған себеп-

тердің бірі – ол ата-ананың өзінің
балаға телефонды беруі. Мұндай
жағдайды әсіресе екі жасқа дейінгі
балалардың ата-анасы жасайды.
Себебі ол жастағы балалар әлеу-
меттік желіні білмейді, оларға бар
болғаны түрлі видеолар мен ойындар
қойып бере салады.  Ал видео мен
ойын баланы өзіне тартып, баурап
алатын бірден-бір дүние. Баланың
тұйықтығы мен достарының аздығы.
Бала үшін барлық жаңа нәрсе қызық-
ты. Үлкендерге еліктеу, себебі олар-
дың барлығында жеке-жеке смартфон
бар. Ата-ананың назары, көңіл бөлу-
дің жетіспеуі мүмкін. Оның орнын
әлеуметтік желідегі қарым-қатынас-
пен толтырғысы келеді.Ата-ана әлеу-
меттік желіде отыруға немесе теле-
фонмен ойнауға рұқсат береді.
Дәреже. Есейіп қалған балалар
қатарластарынан қалғысы келмей,
телефонсыз жүруді, әлеуметтік желіде
белсенді болмағанын ұят санауы
мүмкін. Отбасындағы келеңсіз,
жүйкеге тиетін жайттардың көп болуы.
Гаджетті ұзақ пайдалану өте

күрделі мәселелерге алып келеді.
Егер бала ештеңемен айналысқысы
келмей, мысалы серуендеуге, ойын-
шықтарымен, өзге балалармен
ойнауға құлқы болмаса, онда ол –
телефонға тәуелділіктің көрінісі. Ал
шамалы үлкен, яғни, мектеп жасын-
дағы балалардың телефонға деген
тәуелділігін, сабақ оқығысы келмеуі,
тамақтанатын уақытын ұмытуы және
тазалық сақтауды қоюынан білуге
болады. Көбіне ата-аналар алғашқы
кезде баланың қызығушылығын
шындап қабылдай қоймайды.

Баланы телефоннан қалай
алыстатуға болады?

Бірінші кезекте есте сақтайтын жайт
– ол баланың қолындағы гаджетті

бірден алып қоюға тырыспау
керек.Бұл деген баламен арадағы
арақатынасты бұзып, жағдайды
қиындатып жіберуі мүмкін.

5 жасқа дейінгі балалар смартфон-
ға байланбас үшін оларға оны бер-
меген жөн. Екі жастағы баланы
смартфоннан алыстату өте оңай, тек
орнын өзге нәрсемен алмастырсаңыз
болғаны. Себебі айналасын жаңа
танып келе жатқан балақайлар үшін
болмашы нәрсенің өзі өте қызық. Бар
болғаны смартфонын алып, саябаққа,
аулаға алып шығу керек немесе
ермексазды илеуді көрсетіңіз.Егер бұл
әдіс іске аспаса, онда баланы тым
кішкентай демей жақсылап сөйлесіп,
телефонды ұзақ ұстаудың қандай
әсері, әсіресе көз бен арқа үшін
қандай қаупі бар екенін айту керек.
Гаджетті бірден алып қоймай, жасына
сай дамыту ойындарын тартып беріп,
телефонды ұстау уақытын қадағалап,
шектеу қою керек. Егер балада тәуел-
діліктің алғашқы сатысы байқалса,
онда оған смартфон, ноутбук, ком-
пьютер деген секілді заттарды мүлде
көрсетпей-ақ қойған абзал. Бала ол
заттар туралы тез-ақ ұмытып, өзіне
қызықты өзге істермен айналысып
кетеді.

5 жастан жоғары 10 жасқа
дейінгі балалар

Бұл жастағы балаларды гаджет
тәуелдігінен құтқару шамалы қиындау
болады. Егер баланың смартфонға
байланып бара жатқанын дер уақы-
тында аңғара алмаса, бұл мәселені
шешу тіпті қиын болмақ. Бұл жастағы
балалар үшін де смартфонды бірден
алып қоюға болмайды.  Басқа амал-
дарын қарастыру қажет, мәселен:

- Баланың бос уақытын, жай
қалдырмай, өзіне лайықты өзге істерді
жүктеу.Үй шаруаларына көмектесу
немесе түрлі үйірмелерге жазу
арқылы смартфон шұқылауға уақыт
қалдырмау.

- Баламен мүмкіндігінше ашық және
жиі сөйлесіп тұруды әдетке айнал-
дырған дұрыс.

- Аптасына бір рет немесе мүмкіндік
болса одан да жиірек смартфонсыз
отбасылық кеш жасау, солай араласу
арқылы баланың ойын, алға қойған
мақсаттарын білу.

- Мектеп жасындағы бала үшін
қызықты кітаптарды оқуға кеңес беру
.- Үйдегі әрбір жанның смартфонда
отыру уақытын шектеу.Себебі бала
үшін ата-анасы қашан да үлгі

- Балалар смартфонды тәулігіне 1
сағаттан артық ұстамау керек.

- Бірден шарт қойып, мәселені
ушықтырып алмаған жөн. Бала да
адам, ол өмірді енді ғана танып келе
жатыр. Сондықтан бірден айғайға
салып, баланы күйгелектікке жет-
кізудің қажеті жоқ. Себебі ата-ананың
айқайынан кейін телефонды тас-
тағанымен, кейінгі оның әсері үлкен
мәселеге айналуы мүмкін.
Қорытындылай келе, егер әр адам

бала кезінен өз ортасында ізгі қарым-
қатынастар негізінде тәрбиеленсе
және сүйікті ісімен айналысса
тәуелділік мәселелеріне тосқауыл
қойылар еді. Сонымен бірге, смарт-
фонды қажетіне қарай, шамамен
пайдалана білу мәдениетін қалып-
тастыру да көп ойланатын дүние.  

А. ЖАУҒАШАР,
 Ойыл аудандық
ауруханасының

 психологы.

Бұл туралы кеше өңірлік коммуни-
кациялар қызметі орталығында өткен
брифингте
облыстық санитарлық-эпидемиоло-

гиялық бақылау департаменті басшы-
сының міндетін атқарушы Гүлбану
Дәулетова мен облыстық денсаулық
сақтау басқармасының бөлім бас-
шысы Бақыт Түлкібаева баяндады.

— Соңғы тәулікте коронавирус
жұқтырған 46 адамның 40-ында ауру
белгілері байқалған, қалған 6-уы
симптомсыз тіркелген. Жалпы,
пандемия басталғалы облыста КВИ
бойынша 33973 жағдай тіркелді.
Облыста эпидемияға қарсы іс-

шаралар бойынша рейдтік тексеру-
лер жалғасуда. Мобильді монито-
рингтік топтардан және жергілікті
полиция қызметінен түскен мате-
риалдарға сәйкес биыл «Әкімшілік
құқықбұзушылық туралы» Кодекстің
425-бабы бойынша анықталған
құқықбұзушылықтар үшін 92 378 405
теңге көлемінде 936 айыппұл
салынған, — деді Гүлбану Дәулетова.
Биыл 14 сәуірден бастап облыс

аумағында «Ashyq» жобасы іске
қосылғаны белгілі. Осы күнге дейін
аталған жоба арқылы «сары» статусы
бар 245, «қызыл» статусы бар 350
адам анықталған. «Қызыл» статусы
бар 104 адамға ҚР «Әкімшілік құқық-
бұзушылық туралы» Кодексінің 425
бабы бойынша әкімшілік шара қолда-

нылып, 4 594 235 теңгеге айыппұл
салынған.
Бақыт Түлкібаеваның айтуынша,

пандемия басталғалы 37 996 адам
қауіпті індеттен жазылып шыққан.
Ақтөбе қаласында коронавирус
инфекциясын тестілейтін 12 зертхана
жұмыс істеп тұр. Соңғы тәулікте 2031
адамның ПТР-тест тапырғаны анық-
талған.

— Қазіргі таңда облыстағы ин-
фекциялық ауруханаларда 256 адам
ем алуда. Оның 87-сі Ақтөбе
қаласында болса, қалғаны — облыс
аудандарында. Жансақтау бөлімінде
28 адам бар. Ал 48 бала стационар-
ларда ем алып жатыр.
Вакциналау жұмыстары жүйелі

жалғасуда. Биыл ақпан айынан бас-
тап өңірімізге 767 790 доза вакцина
жеткізілді. Бүгінде бірінші компо-
нентін 330 407, екінші компонентін
298 942 адам алды. Балалар мен
жүкті әйелдерге арналған вакцина-
ның  методикалық нұсқаулығы шық-
ты. Әзірге қашан берілетіні анық-
талған жоқ. Бұл бағытта дайындық
жұмыстары жүргізіліп жатыр, — деді
Бақыт Түлкібаева.
Облыс 17 қазаннан бастап «жасыл»

аймақта екені белгілі. Алайда қауіп
сейілген жоқ. Сондықтан мамандар
карантиндік шектеу шараларын
мұқият сақтауға шақырады.

Ақбота ҚАЛДЫБЕК.

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
«ЖАСЫЛ» АЙМАҚТА
ОБЛЫСТА СОҢҒЫ ТӘУЛІКТЕ КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯСЫ БОЙЫНША

46 ЖАҒДАЙ ТІРКЕЛДІ. ИНФЕКЦИЯЛЫҚ АУРУХАНАЛАРДА 256 НАУҚАС ЕМ
АЛУДА. ҮЙ КАРАНТИНІНДЕ 8391АДАМ БАР, ОЛАРҒА МЕДИЦИНАЛЫҚ
БАҚЫЛАУ ЖҮРГІЗІЛУДЕ. БҮГІНДЕ АУРУШАҢДЫҚТЫҢ ТӘУЛІКТІК ӨСУ
ДЕҢГЕЙІ — 0,1 ПАЙЫЗ.

МОБИЛЬДІ ТӘУЕЛДІЛІКТІ
ҚАЛАЙ ЖЕҢУГЕ БОЛАДЫ?
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баспаханасында басылды.

Ақтөбе қаласы, Ә. Смағұлов көшесі 9/2.
Басылу сапасы жөнінде 400-400
телефонына хабарласуға болады.Газетте жарияланған мақала авторының пікірімен редакцияның

көзқарасы қабыспайды. Суреттің сапасына редакция жауапты.

Турлубаев
Хайрулла

15.07.1915 Ирназан,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Тюлухп
Уразгали
Тюлухп

1904 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон26.09.1942

Тюлюбаев
Николай
Тюлюбай

01.06.1918 Актюбинск Актюб обл Саксон

Кавлашов
Муитум

1912 Унюкин,
Актюбинская
область,

Актюб обл Саксон16.09.1942

Казбанов
Шалтай

1924 Уртаза,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон04.10.1942

Казымбетов
Ешоли

1900 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон13.11.1942

Каквай
Тажмагамбет

Каквай

1902 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон28.09.1943

Калдолеп
Торганбек

1895 Бадамша,
район Темир,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон20.03.1943

Калиев
Куват
Калий

1918 Актюбинск Актюб обл Саксон

Калискаров
Халим

1918 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон03.04.1942

Кальджанов
Кабижан
Кальджан

15.03.1900 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон22.04.1944

Кальмен
Бекиш
Кальмен

1896 Актюбинск Актюб обл Саксон27.12.1942

Кантрабаев
Сагын

25.01.1920 Актюбинск Актюб обл Саксон02.11.1942

Канязов
Молдавай
Каняз

1898 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон17.12.1942

Карабас
Уразгали

1916 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон02.07.1943

Каракенов
Медеубай
Каракен

1896 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон05.07.1944

Карин
Адылкан
Кара

05.06.1922 Дыбур, район
Новороссийский,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Карчанов
Гусам
Карчан

29.05.1919 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон20.12.1944

Кельшанов
Избай

Байтуган

15.06.1919 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон30.05.1942

Кенджибаев
Балантай
Балантай

1896 Джар, район
Темир,

Актюбинская
область,

Актюб обл Саксон18.03.1944

Кенджибаев
Имурзак

Кенджибай

1895 Актюбинская
область,

Актюб обл Саксон14.09.1943

Кенжеголоп
Молдавади
Кенжегол

1902 Актюбинская
область,

Актюб обл Саксон06.10.1943

Кетавбаев
Джумахан
Кетавбай

15.03.1901 Урунгал,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон07.05.1943

Кеумлидяев
Саим  

15.05.1918 Актюбинск Актюб обл Саксон

Кидрулин
Уфаргари
Пектор

1904 Актюбинск Актюб обл Саксон18.11.1942

Кинджуозов
Мардугос
Кинджозыв

1906 Кофанский,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон15.08.1943

Кинжибаев
Муса
Кинахи

1919 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон08.06.1943

Кинчи
Хачара
Кини

1903 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон08.08.1943

Кобенов
Бакчан

06.03.1900 Джитнич,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Кобенов
Бакчан

06.03.1900 Джитнич,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Кобенов
Бакчан

06.03.1900 Джитнич,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон

Кожанов
Сара
Кожан

1920 Куличово,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон01.05.1942

Кожогулов
Душан

20.07.1896 Бланта,
Актюбинская
область,

Актюб обл Саксон14.06.1944

Колиев
Габдур
Колив

1892 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон23.11.1942

Колчува
Зинтай
Калзовай

1896 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон09.05.1943

Комаров
Амирбай

1912 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон13.03.1944

Конорбаев
Шамша

1921 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон29.09.1942

Конспаев
Гулшакуй
Конспай

1904 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон06.06.1943

Конспаев
Хуишвей

1900 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон07.02.1943

Корманадиев
Сатин

1905 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон18.11.1942

Кримжаров
Танатар
Жалгас

02.09.1919 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон30.11.1941

Куандыков
Муса

1904 Актюбинская
область

Актюб обл Саксон27.10.1942

Куандыхов
Мухаммеди
Емрали

1901 Саркос,
Актюбинская
область

Актюб обл Саксон06.05.1943

Ойыл аудандық мәдениет саласы қызметкерлерінің бастауыш кәсіподақ
ұйымы Ойыл аудандық мәдениет үйіне қарасты «Даңқ» саябағының аула
сыпырушысы Жұбанов Кәкімжанға анасы

Насиханың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады

Саға мектеп-балабақшасының ұжымы, бастауыш кәсіподақ комитеті
мектептің орыс тілі пәні мұғалімі Амирова Анаргүл Қуанышқызына әкесі

Қуаныштың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Ойыл аудандық аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы, Ойыл аудандық
ауруханасының мейірбикесі Тойлыбаева Гүлмираның отбасына ардақты
ағасы

Романның
қайтыс болуына байланысты ағайын-туыстарына қайғысына ортақтасып,
көңіл айтады.

Ойыл аудандық аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы, Ойыл аудандық
ауруханасының мейірбикесі Амирова Гүлжанатқа және отбасына ардақты
әкесі

Қуаныштың
қайтыс болуына байланысты, ағайын-туыстарына қайғысына ортақтасып,
көңіл айтады.

Ойыл аудандық аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы, Ойыл аудандық
ауруханасының кіші қызметкері Жиенкулова Жанарға және отбасына аяулы
анасы

Саржанның
қайтыс болуына байланысты ағайын-туыстарына қайғысына ортақтасып,
көңіл айтады.

Ойыл аудандық аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы, Ойыл аудандық
ауруханасының кіші қызметкері Китанова Камажай Кенжанқызының
отбасына ардақты әкесі

Кенжанның
қайтыс болуына байланысты, ағайын-туыстарына қайғысына ортақтасып,
көңіл айтады.

Приглашаем вас в Академию пограничной службы Комитета национальной
безопасности Республики Казахстан.
Четырехлетнее обучение ведется бесплатно. Предоставляются место

проживания, питание и военная форма. После окончания учебного заведения
присваивается офицерское звание лейтенанта, будет обеспечено
трудоустройство.
Желающих получить воинское звание и служить в рядах пограничников

приглашаем в департамент Актюбинской области по адресу:
г. Актобе, ул. Т. Ахтанова, дом № 54.
Контактные телефоны:
8 (7132) 93-45-31, 93-45-04, 93-45-70;
8-771-595-82-55;
8-771-112-11-16;
8-777-361-88-18.

Облыстық статистика департа-
ментінің мәліметіне сүйенсек, 900
мыңнан астам адамның 72 пайызға
жуығы қалада тұрады. 2021 жылдың
қаңтар-тамыз айларында облыс
бойынша жалпы халық саны 8,3 мың
адамға немесе 0,92 пайызға өскен.
«2021 жылдың қаңтар-тамыз айлары
аралығында облыс халқының табиғи
өсімі 9,2 мың адамды құрады. Осы
аралықта 15 мыңнан астам бала
өмірге келді. 2020 жылдың қаңтар-
шілде айларымен салыстырғанда
табиғи өсім 28,5 пайыз, бала туу
көрсеткіші 13,9 пайыз өсті, өлім-жітім
10,5 пайыз азайды. 4 мыңнан астам
неке қиылды. Ажырасу саны 20,5

пайызға кеміді», — деп хабарлады
облыстық статистика департаментінің
баспасөз қызметі.
Жалпы облыс ішіндегі көші-қон

мәселесіне тоқталсақ, 20 мыңға жуық
адам көшіп келсе, 21 мыңнан астамы
көшіп кеткен. Өңірге өзге елден 300
адам келсе, 1491-і өзге жаққа қоныс
аударды. Шетелден 100-ден астам
қазақ көшіп келіп, ал 75 қазақ шетелге
көшіп кеткен.

2021 жылғы қаңтар-тамыз аралы-
ғында облыс шегінде тұрғылықты
жерін өзгерткендер саны 15436
адамды құрады. Бұл өткен жылдың
осы мерзіміндегі деректен 4,5 пайызға
көп.

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау министрі Серік Шәпкенов
«Еңбек» мемлекеттік бағдарлама-
сының нәтижелерін айтып берді.

«Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы
бойынша биылғы 9 айда 377 мың
адам жұмыспен қамтылды және оның
70 пайызы – тұрақты жұмысқа
орналасты. Сонымен қатар барлығы
65 мың адам оқумен қамтамасыз
етілді. Бағдарламаның екінші бағыты
бойынша 29 мың адам микрокре-
диттер мен кайтарымсыз грантқа ие
болып, оның 25 мыңнан астамы алғаш
рет өз ісін ашты және қосымша 8
мыңға жуық жаңа жұмыс орындарын
құрды», - деді Еңбек министрі Үкімет
отырысында.
Оның айтуынша, 5 500 адам солтүс-

тік өңірлерге қоныс аударды. Жұмыс-
қа қабілетті жастағы қоныс аудару-
шылардың 78 пайызы жұмыспен
қамтылды. Бұл бағдарламаға қатысу-
шылардың 39 пайызы – жастар, 50
пайызы – әйелдер және 53 пайызы –
ауыл тұрғындары.

«Нұр Отан» партиясының сайлау-
алды бағдарламасында қарастырыл-
ған «Еңбек» бағдарламасы 83 пайызға
орындалды. Ақмола, Қостанай,
Павлодар, Жамбыл облыстарында
және Нұр-Сұлтан қаласында барлық
көрсеткіштер толығымен орындалды.
Қалған өңірлердегі әкімдіктерді осы
бағыттағы жұмыстарды күшейтуі
қажет», - деді С. Шәпкенов.

inform.kz сайтынан.

ШЕКАРА ҚЫЗМЕТІ АКАДЕМИЯСЫ ШАҚЫРАДЫ!
Әскери киім киіп, шекарада қызмет етуді армандайтын жас түлек үшін

таптырмас мүмкіндік туып тұр. ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметі
академиясы — көп салалы жоғары әскери оқу орны түлектерді өздеріне оқуға
түсуге шақырады. Бұл туралы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің
Ақтөбе облысы бойынша департаменті хабарлайды.
Оқу мерзімі — 4 жыл. Оқуға түскен курсанттар жатақханаға тегін орналасады.

Сондай-ақ олардың тамағы мен әскери киім-кешектері де тегін. Оқу орнын
бітіргеннен кейін алғашқы лейтенант әскери шені беріледі және жұмыспен
қамтамасыз етіледі.
Мекен-жайы: Ақтөбе қаласы, Ахтанов көшесі, 54-үй,
Байланыс телефондары:
 87132 934-531. 934-504, 934-570.

АКАДЕМИЯ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ ПРИГЛАШАЕТ!

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ХАЛҚЫНЫҢ САНЫ
900 МЫҢНАН АСТЫ

ЖЫЛ БАСЫНАН БЕРІ БІЗДІҢ ӨҢІРДЕ ХАЛЫҚТЫҢ САНЫ 8,3 МЫҢҒА
АРТЫП, БҮГІНДЕ 900 МЫҢНАН АСЫП ОТЫР. ӨҢІРДЕ ТАБИҒИ ӨСІМ
БАЙҚАЛАДЫ.

«ЕҢБЕК» БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ
НӘТИЖЕСІ ҚАНДАЙ?
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Жақында ақтөбелік журналист
Балнияз Әжниязовтың орыс тілінде
жазылған «От Ржева до Берлина»
деген кітабы қолыма тиді. Кітап
негізінен ұзақ жылдар бойы Ұлы Отан
соғысы тарихының ақтаңдақ беті
болып келген, қазақстандық жауын-
герлерден құралып, ауыр шайқаста
толық құрамында қаза болған 100
және 101-дербес ұлттық атқыштар
бригадаларының ерліктерін баяндауға
арналған екен. Оның бұл мән-жайы
аталған кітапта жан-жақты қамтылған-
дықтан қайталап айтудың қажеті бола
қоймас. Соның өзінде сол ұрыстарға
қатысқан, негізінен ақтөбелік 922
жауынгердің есімдері туындыны
құнды етіп тұр дер едім.
Осы кітаптағы өзім үшін тосын

жаңалық – Ідіріс Ермағамбетовтің
есімі болды. Есімі даңқты дақылды
өсіруші Шығанақ Берсиевке қатысты
белгілі романда да, өзге естеліктерде
де атақты диқанмен бірге аталатын
адам — 1937-1941 жылдар аралығын-
да партия комитетінің бірінші хатшысы
қызметін атқарып, суармалы егістің
бастауында ұйымдастыру істерімен
айналысқан Ідіріс Ермағамбетов. Өзім
де Шығанақ Берсиевке қатысты
деректі кітаптарға қатысым бар, оның
үстіне нақ сол тары дақылын өсіруші-
нің ауылында туып-өскендіктен диқан-
ның өмір жолын, орта көргендердің
ара-тұра айтқандары бар, жариялан-
ған естеліктер бар, білетін секілді
едім.Енді, міне, мына кітапты көргенде
біліп отырмын, осы күнге дейінгі баян-
далған қай деректе де 1937-1941 жыл-
дар аралығындағы өмірі нақ осы
кезеңде аудандық партия комитетінің
бірінші хатшысы қызметінде болып,
диқанның табысқа жетуіне өлшеусіз
үлес қосқан  Ідіріс Ермағамбетовтің
еңбектері аталмай қалған екен. Үлес
қосты деген сол, Шығанақ мол өнім
алғаны үшін 1940 жылы Ленин ордені-
мен марапатталса, Ермағамбетовке
сол кезде Еңбек Қызыл Ту ордені
тапсырылған. Бұл жағдайды білмейтін
едік. Бұл бұл ма, қайран азамат 1941
жылы майданға алынып, фашизммен
шайқаста ерліктер көрсетіп, елге аман
оралғаны, өзінің туған жері сол кездегі
Жұрын ауданында денсаулығының
төмендеуіне байланысты шаруашы-
лық қызметтерде болып, 1974 жылы
66 жасында өмірден өткені де ұмы-
тылған.
Шын мәніндегі азаматтық биіктіктен

бе екен, атаққа таласқандай көрін-
бейін деген де шығар, әлде сол жет-
пісінші жылдары партияның съездері-
мен қаулы-қарарларын басшылыққа
алып жұмылудан басқаның мәні
болмай, ұлы диқан да ескерусіз қалып
бара жатқанда, бұ дүниенің жалған-
дығын сезініп, үмітті азайтты ма, өмір-
ден сөйтіп үнсіз өткен. Алайда қайран
ерді ұмытпау — қалған ұрпаққа парыз.
Ойыл өңірінде «Ақыл айту жоқ, еске
салу бар» дейтін сыпайы, бірақ сал-
мақты әрі сөз, әрі ой бар.

Идош АСҚАР,
ардагер-журналист,

«Шығанақ Берсиев»
кітабының авторы.

* * *
1968 жылдын 26 наурызы күні

Ақтөбе облыстық партия комитетінің
бірінші хатшысы Н.Журин қол қойған
шешім қабылданып, 1931 жылдан бері
СОКП қатарында болған Ідіріс Ерма-
ғамбетовке республикалық дәреже-
дегі зейнетақы тағайындау туралы
ұсыныс Қазақ КСР Министрлер Кеңе-
сіне жолданған, осы ұсыныс жоғары
жақта қабылданған.
Ал осы жылдың 10 қыркүйегінде

облыстық партия комитеті тағы бір
қаулы қабылдаған. Онда «Орқаш»
кеңшарының партия комитетінің хат-
шысы Ідіріс Ермағамбетовтің зейнет-
керлікке шығуына байланысты оның
орнына Кеңес Бірмановты тағайындау
туралы Мұғаджар аудандық партия
комитетінің ұсынысы қабылданып,
облыс басшысы Н.Журиннің қол
қоюымен ресми бекітіледі.

— Иә, ақсақалдың батасымен
орналасқан бұл жұмыс аз уақыттан
кейін маған қызметте жоғарылауға
себеп болды, — дейді ел сыйлаған
ағамыз Кеңес Баймұқанұлы. — Ідіріс
ағамыз Отанына шын берілген
патриот еді ғой.
Қазақ халқының даңқты ұлы Ідіріс

Ермағамбетов соғысты кескілескен
шайқас ортасы — Ржев қаласы түбін-
де атақты 101-бригада құрамында
бастады. Соғыстан кейін оның есімі
ұмыт бола бастады, бірақ Ресейде
оның аты гранит тасқа алтын әріппен
ойылып жазылған. Ақтөбеде ер есімі
атаусыз қалған.
Құжаттың қате рәсімделуінің сал-

дарынан (Идрис – сын Алмаша), туу
туралы куәліктегі тегінде бір әріптен
қате кеткендіктен, ол Ирмагамбетов
болып жазылған, ал бүкіл туғандары
Ермағамбетов болған. Сол себепті біз
архивариус Сағынышпен бірге оның
жеке ісін әзер таптық.
Ідіріс Ермағамбетов өткен ғасыр-

дың басында, 1908 жылдың 8 науры-
зында, бұрынғы Жұрын ауданының
Красный Мадьяр (кейіннен Калинин
колхозы) ауылында дүниеге келген.
1940 жылы М.И.Калинин қол қойған
Жарлықпен өзінің алғашқы Еңбек
Қызыл Ту орденін алғанда кейін соғыс
кезінде осы қайраткер атындағы жер-
де шабуылға қатысып, миллиондаған
адам қаза тапқанда, тірі қалатынын
білмеген болатын…
Өзінің жеке ісінде ол 1928 жылдың

басынан келесі жылдың мамырына
дейін Темір ауданының №51 ауыл
кеңесінің хатшысы болғанын жазады.
1930 жылдың қазан айына дейін
«Арзан» атты Ембі тұтынушылар
қоғамының басқарма төрағасының
орынбасары болған.  Ал 1930 жылдың
қазан айынан 1932  жылдың қазан
айына дейін Ідіріс Өзбек КСР-ның
Хиуа қаласында 8-атқыштар бригада-
сының 84-кавалерия полкы қатарын-
да алғашқы әскери ілім алған. Бастап-
қыда қатардағы жауынгер, артынан
бөлімше командирі болған. Сол күн-
дері алған әскери шеберлігі оған соғыс
кезінде өлім аузында тұрғанда өте
қажет болатынын ол білмеген еді. Өз
еліне қайтқан соң, ол алдымен Род-
никовкада жұмысшылар коопеар-
циясы мекемесінде, кейін жылқы
зауыты табындарының аға бақылау-
шысы, яғни «Ембі» совхозының №52
фермасының меңгерушісі болып
жұмыс істеген.
1931 жылдың желтоқсанында атты

әскер қатарында жүріп, партия қата-
рына өтеді. Бұл жайт қайратты да
жалынды жігіт үшін жаңа белестер
ашады. Ең бастысы,  оны жазалаушы
семсерден құтқарады. Сол уақыт
«халық жауы», «ұлтшыл-фашист»
және т.б. атаумен әшкерелеу белең
алған кез еді. Оның соғысқа дейінгі
жеке ісінде сол қиын-қыстау кезінен
бірегей бір құжат сақталып қалған.
Бұл —облыстық партия комитетінің
хатшысы Буланин қол қойған,
15.11.1937 жылғы Ақтөбе облыстық

партия комитеті бюросы отырысының
«Ойыл аудандық партия комитетін
жұмыскерлермен күшейту туралы»
құпия қаулысы.
Қаулыда айтылғандай,  халық

жауы, ұлтшыл-фашист Әбдікәрімов
ауданға ұлтшыл-фашист қарақшы-
ларды қойып, контрреволюцияшыл,
бүлікшіл, зиянкестік іс-әрекетпен
шұғылданған. Соның салдарын жою
мақсатында ауданға бірқатар қызмет-
керлер жіберілген. Солардың қата-
рында Жұрын аудандық партия коми-
тетінің үшінші хатшысы болып жұмыс
істеп жатқан Ідіріс Ермағамбетов те
бар еді. Көп кешікпей ол Ойыл аудан-
дық партия комитетінің бірінші хатшы-
сы болып сайланады. Сол жерде 1941
жылдың желтоқсанында 101-қазақ
бригадасы қатарына шақыртылғанға
дейін қызмет атқарады.
Ойыл ауданын басқарған жылдары

І.Ермағамбетов облыста бірінші
болып суармалы егістің негізін салды.
Оның кезінде ақ тарының атасы 
Шығанақ Берсиев тары өсіруден
дүниежүзілік рекорд жасайды.
1940 жылдың 5 қарашасында

Шығанақ Берсиев Ленин орденімен
марапатталды, ал аудан басшысы —
алғашқы Еңбек Қызыл Ту орденін
алған-ды. Отыз жасында Ідіріс қазақ
әдебиетінің классигі Ғабиден Мұста-
финнің  романының басты кейіпкер-
лерінің бірі — партия ұйымының хат-
шысы Ермағамбеттің прототипі
болды. Өз кейіпкерлерінің еліне кел-
ген сайын Ғабиден Мұстафин Ідіріс
Ермағамбетовпен кездесіп, тығыз
қатынаста болған.
Ідіріс Ермағамбетов пен басқа да

партияның жауапты қызметкерлерін
әскер қатарына жіберу мәселесі Ақтө-
бе облыстық партия комитеті бюро-
сында талқыланған.
Әскер қатарына шақырылуына

байланысты Ідіріс Ермағамбетовтің
орнына Байғанин аудандық партия
комитетінің екінші хатшысы Исмағұ-
лов Атынтай ұсынылған (1941 жылғы
12 желтоқсандағы Ақтөбе облыстық
партия комитеті бюросының №118
отырысының хаттамасы).

«Шығанақ» романының бейбіт өмір-
дегі прототипі Ідіріс Ермағам-бетов
соғыста жүргенде де белгілі қазақ
ақыны және журналисі, өзі де атақты
бригада жауынгері болған Құланбай
Көпішевтің 1981 жылы Алматыда жа-
рық көрген «Қаһармандар» кітабы-
ның айбынды да батыл кейіпкері бол-
ды. Ол туралы әйгілі «Вперед, баталь-
он!» повесінде бригада командир-
лерінің бірі Хакім Бекішев пен журна-
лист әрі осы бригаданың жауынгері
Шынықұл Қарамергенов те жазған
болатын.
І.Ермағамбетовтің қазақ арасынан

шыққан санаулы майор шеніне дейін
жеткендердің ішінде болуы да тегін
емес. Оның ерлік істері туралы өмірін-
де белгісіз болған, тек соғыстан біраз
уақыттан кейін «Память народа»
сайтында жария етілген наградалық
парақтары айтып бере алады.
Оның наградалық парағында:

«1944 жылдың 3-5 наурызы аралы-
ғында Витебск облысының Ходолово
деревнясы үшін болған шайқаста
Ідіріс Ермағамбетов екі бірдей әскери
құрылымды батыл да шебер басқа-
рып, жаудың қарсы шабуылдарына
тойтарыс берді. Сын сағатта курсант-
тар мен командирлерге ерліктің жеке
үлгісін көрсетті. 3 наурыздан 4 наурыз-
ға қараған түні жау жойқын шабуылға
шыққанда майор Ідіріс Ермағамбетов
ең жауапты шепте болды. Ол станок-
тық пулеметті алып, жау пулеметінің
үнін өшірді, сөйтіп, біздің қорғаныс-
тағы курсанттарға шабуылға шығуға
мүмкіндік ашты. Жаудың шабуылы
тойтарылды. Осы ұрыста фашистер
көптеген жауынгерлерінен айырылды.
5 наурызда жау тағы да шабуылға
шықты. Осы ұрыста жолдас І.Ерма-
ғамбетов екі немісті бетпе-бет шығып
атып түсірді, сөйтіп, курсанттардың екі
ротасын шабуылға көтерді. Қатты
соққыға ұшыраған жау кейін шегінді.
Мемлекеттік награда – «Қызыл жұл-
дыз» орденіне лайық» деп жазылған.
Шамамен екі жарым айдан соң

қазақтың батыр ұлына тағы да наг-
радалық парақ толтырылады. Онда:
«Витебск қаласының маңында қор-
шауға алынған, бірақ 26.06.1944 жыл
мен 5.07.1944 жыл аралығында Пе-

сочная деревнясы маңында қоршау-
ды бұзуға әрекет еткен фашист
шапқыншыларымен ұрыстарда бата-
льон шебі 13 рет шабуылданды. Не-
бәрі 3000 жауынгерімен жолдас
І.Ермағамбетов шабуылға тойтарыс
берді. Оның жеке басының ерлігі мен
батылдығы жеке құрамды ең қауіпті
учаскеде ерлікке бастады. Орман
ішінде қимыл жасауда командирлерге
дұрыс бағыт беріп, жауынгерлерді
шебер басқара білді. Мемлекеттік
награда «Отан соғысының» І дәрежелі
орденіне лайық» деп жазылған. Осы
жерде қажетті графада 1.12.1942
жылы Ржев түбінде жараланғандығы
туралы жазу бар.
Осы марапаттардан кейін  Ақтө-

беден шыққан болаттай қайратты
майордың кеудесіне тағы да «Отан
соғысының» ІІ дәрежелі ордені мен
«Қызыл жұлдыз» ордендері тағылды.
Ідіріс Ермағамбетов  соғыстан соң

бірінші болып қазақтар ішінен
В.И.Ленин атындағы екі мәрте Қызыл
жұлдызды  әскери-саяси училищеге
жолдама алды. Осы оқу орнының
бастығы, генерал-майор Андрей
ФедоровичУстинищевтің қолынан
«Германияны жеңгені үшін» әскери
наградасын алды.
Елге 1946 жылдың наурызында

оралып, соғыстан кейінгі өмірді
қалпына келтіру жұмыстарына кірісіп
кетеді. Құрылыста бір ай прораб б-
олып, Жұрын аудандық партия коми-
тетінің екінші хатшысы қызметіне
шақырылады. Содан алты жыл Қара-
бұтақ аудандық партия комитетін бас-
қарады. Ол кез тың игеру қозғалысы
басталған болатын.  Білімі орташа,
жоғары білімі жоқ Ідіріс ағаның жазған
қағаздарында бір қате болмайтын.
Қазақстан Республикасының Орта-

лық Комитеті жанынан ашылған рес-
публикалық екіжылдық жоғары партия
мектебін 1954 жылы бітірісімен, ол
Ырғыз ауданын басқарып, тың көтеру
ісін жалғастырады.
1956 жылы алғашқы қазақстандық

миллиард пұт астық алынды. Сол жы-
лы республика көлемінде жүзден ас-
там адам Социалистік Еңбек Ері ата-
ғын алды, көбісі Ленин орденімен
марапатталды. Солардың бірі — ор-
денді майдангер Ідіріс Ермағамбетов.
Д.А.Қонаев өзінің «Менің уақытым

туралы» кітабында «Республикаға
К.Е. Ворошиловтың келуін күттік. Ол
республикаға Ленин орденін табыс-
тауы тиіс болатын. 14 қаңтарда сал-
танатты отырыста К.Е.Ворошилов
республикаға Ленин орденін табыс
етті.
1957 жылдың 15 қаңтарында

К.Е.Ворошилов республиканың бір-
қатар қызметкерлеріне ордендер мен
медальдар табыстады. Ленин ордені
Яковлевке, Журинге, Тәшеневқа және
маған берілді» деп жазады.
Осы жазуға марапатталғандар ішін-

де сол кезде өзінің 60жылдық мерей-
тойын тойлап жатқан қазақтың ұлы
жазушысы Мұхтар Әуезов та болды
деп қосуға болады. Бұрынғы Ақтөбе
облыстық партия комитетінің хатшы-
сы А.Я.Попадьконың мұрағатынан
алынған суретте біз ортада М.О.
Әуезов пен К.Е.Ворошиловты көреміз.
Отырғандардың арасында солдан
төртінші болып Ж.Тәшенев, ал оңнан
үшінші болып Ф.Кәрібжановты көруге
болады. Солардың ішінде біздің
кейіпкеріміз — Ідіріс Ермағамбетов те
бар.
Ідіріс Ермағамбетовтің басынан өт-

кен қиыншылықтары аз болған жоқ.
Солардың салдарынан 50 жасқа жет-
пей оның денсаулығы сыр беріп, зей-
неткерлік демалысқа шыққанға дейін
жаңадан құрылған «Ембі» және «Ор-
қаш» совхоздарына партия ұйымы-
ның жай хатшысы болып ауысады.
1974 жылы Ідіріс Ермағамбетов

соңғы сапарға аттанғанда, оның еліне
қосқан үлесіне риза болған жерлес-
тері оны совхоздың орталық саяба-
ғына құрметпен жерледі.
Бір өкініштісі, осындай қайраткер

батыр адамның есімі Ақтөбе облысы
энциклопедиясына енбей қалған. Бұл
алдағы уақытта ескерілетін жайт
болса керек.

 Балнияз ӘЖНИЯЗОВ,
Қазақстан Журналистер

одағының мүшесі.
2019 жыл.

АЗАМАТТЫҚПЕН ӨТКЕН ӨМІР
БҮГІНІҢ КҮНІ ЕРТЕҢ-АҚ КЕШЕГІГЕ АЙНАЛЫП, КЕШЕГІҢ БАҒЗЫҒА

КЕТУМЕН ЗУЛАП ӨТІП ЖАТҚАН УАҚЫТ ШІРКІН АДАМ ЖАРЫҚТЫҚТЫҢ
ӨТКЕННІҢ ЕСІНЕ БІРІН САЛСА, БІРІН САЛМАЙ ҰЗАЙ БЕРЕДІ. БИЫЛ ҰЛЫ
ОТАН СОҒЫСЫНЫҢ ЖЕҢІСПЕН АЯҚТАЛУЫНЫҢ 74 ЖЫЛЫ АТАП ӨТІЛДІ.
ОЛ СОҒЫСТЫҢ МӘНІ МЕН МАҒЫНАСЫ БҮГІНДЕ ӘР ҚЫРЫНАН
ҚОЗҒАЛЫП, ӘРТҮРЛІ БАҒА БЕРІЛІП ЖҮР. ҚАНДАЙ МӘНДЕ АЙТЫЛСА ДА,
ҚАЛАЙ БАҒАЛАНСА ДА, ЕЛДІ ФАШИЗМНЕН ҚОРҒАУДЫҢ СОЛ ҚАНДЫ
ҰРЫСТАРЫНДА ҚАЗАҚ ЕЛІНІҢ МИЛЛИОНДАҒАН ҰЛАНДАРЫ ДА ЕРЛІК
ПЕН ӨРЛІКТІҢ ӨНЕГЕСІН КӨРСЕТІП ШАЙҚАСТЫ. ҚАЗАҚ ЕЛІНДЕ ДЕ СОЛ
СОҒЫСТЫҢ ЗАРДАБЫ ТИМЕГЕН БІРДЕ-БІР ОТБАСЫ ЖОҚ, СОЛ
СЕБЕПТІ ДЕ СОҒЫС ӘР ОТБАСЫНЫҢ ЖҮРЕГІНЕН ӨТКЕН ҚАСІРЕТ,
ҚАЙҒЫ РЕТІНДЕ ЕСТЕ ЖҮРМЕК.

Жыл сайын дәстүрлі түрде қолға
алынатын күзгі тазалық айлығы аудан
орталығы мен ауылдық елді мекен-
дерде жүргізілуде. Осы орайда біз
Ойыл селолық округінің әкімі Сәндібек
Дәулетқалиевпен арнайы тілдескен
едік. Оның айтуынша, күзгі тазалық
айлығына мекеме қызметкерлері ме-
кемелерінің қасбетін түзеп, айнала-
сын тазалаумен қатар, тал егу жұмыс-
тарын жүргізіп, өзіндік үлестерін қосу-
да. Ал, жеке кәсіпкерлердің бұл шара-
ға қатысуы орташа деңгейде. Өйткені,
халыққа қызмет көрсетіп отырған
жеке кәсіпкерлердің дүкендері немесе
кәсіпкерлік нысандардың айналасын
тазалау, қоршауларын жаңарту жұ-
мыстарына әлі де болса немқұрайлы
қарайтындар бар екені анықталды.
Көшенің сәнін кетіріп отырған кәсіп-
керлердің әрекеті расында көңіл
көншітпей отыр. Осы күзгі тазалық
айлығында Ойыл селолық округінен
32 тонна күл-қоқыс шығарылса, ау-
данның кіре берісіндегі табиғи сая-

баққа 40 түп үйеңкі ағашы, көпірдің
маңындағы жолдың жиегіне 40 түп
үйеңкі, 20 түп қарағаш отырғызылды.
Айта кетсек, көктем мезгілінде орта-
лық көшелерге 50 түп қарағай отыр-
ғызылған еді. Алайда оның тамыр
жайып өсе алмауына байланысты
жуырда 50 түп қарағай қайта отырғы-
зылды. Бұл қарағай көшеттері көктем-
де шықпай қалған көшеттердің орны-
на берілген. Село тұрғындарының
«Әкімдік егіп берді, өздері өсірер»
деген әнтек ойдан аулақ болғаны
дұрыс. Керісінше үйдің маңына егілген
көшеттің бой көтеруіне бірге ат салы-
сайық. Өйткені туған жердің өсіп-
өркендеп, көркейе түсуі әр ойылдық-
тың ортақ міндеті. Сондықтан тұрғын-
дарын тұрғын үйлердің әктеліп, аула-
жайлары мен сыртқы келбетін сыр-
лап, сәндеу жұмыстарына жұмыла
белсенділік танытуға шақырамын!

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

Иммунопрофилактика – індеттердің
немесе инфекциялық аурулардың
өршуінің алдын алудың және оларды
толық бақылаудың жалғыз сенімді
тәсілі. Ол – инфекциялық аурулардың
қоздырғыштарына қарсы тұруды қам-
тамасыз ететін белсенді иммунитетті
қалыптастыруға бағытталған.
Қазақстан Республикасында екпе-

лер күнтізбесі бар, оған сәйкес әрбір
адам жоспарлы профилактикалық
екпелерді Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2020 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 612 қаулысымен белгіленген
мерзімде алуға не оларды жеке кесте
бойынша алуға құқылы. Барлық мін-
детті екпелер (мемлекеттік емханада
немесе бала тіркелген жеке емхана-
да) бюджет қаражаты есебінен тегін
жүргізіледі.
Ұлттық профилактикалық егулер

күнтізбесіне сәйкес Қазақстанда 2
жасқа дейінгі балаларға 11 инфекция-
лық ауруға қарсы вакцинациялау
жүргізіледі. Бала барлық егулерді
алуы қажет, себебі олардың әрқай-
сысы әртүрлі инфекциялардан қор-
ғайды.  Халықты инфекциялық ауру-
лардан қорғау мақсатында «Халық
денсаулығы және денсаулық сақтау
жүйесі туралы» ҚР Кодексіне сәйкес
Қазақстан аумағындағы барлық жеке
тұлғалардың егілу міндеттілігі көз-
делген. Халыққа иммундау өткізбеу
инфекцияға сезімтал адамдар саны-
ның көбеюіне соқтырады, соның сал-
дарынан аурулар белең алады.  

Қазақстанда 21 инфекциялық ауруға
қарсы вакцинация жүргізіледі. Бала-
ларды вакцинациялау үшін сапасына
кепілдік берілген вакцина сатып  алы-
нады. Олардың өндірісін Дүниежүзілік
Денсаулық Ұйымымен сертификат-
таған. Вакциналарды шығаруға қатал
талаптар қойылады, вакцина зиянсыз-
дығына, қауіпсіздігіне, тиімділігіне
қатысты зертханалық, клиникалық
бақылаудан өтеді. Ересек адамдар-
мен қатар балалар да инфекцияның
пайда болу қаупін, ауру ағымының
ауырлығын және қауіпті асқынулар-
дың дамуын төмендететін қажетті
егулерді уақытылы алуы қажет.
Құрметті ата-аналар!
Осы мақаланы оқығаннан кейін,

Сіздер жұқпалы аурулардың қан-
шалықты қауіпті екенін және олар-
дың қалай алдын алуға болатынын
түсінді деп үміттенеміз. Өз бала-
ңыздың денсаулығы Сіздің қолы-
ңызда. Балаңыздың уақтылы екпе
алып, еліміздің дені сау азаматы
болып өсуіне көмектесіңіз!
Иммундауға қатысты барлық

сұрақтар бойынша участкелік дәрі-
геріңізге жолығуға болады.

 Ем-шара кабинеті (балалар)
№21 Жұмыс уақыты: 09.00-18.00  
 Ем-шара кабинеті (ересектер)
№19 Жұмыс уақыты: 09.00-18:00

Г.САМАЛБЕКҚЫЗЫ,
Ойыл  аудандық
ауруханасының

дәрігер иммунологы.

Уланулар мен жарылыстардың
негізгі бөлігі тұтынушының жылыту
құралдарын пайдалануға салғырт қа-
рауы, оларды өз еркімен қосып алуы,
монтаждауы немесе ауыстыруы,
күмәнді немесе қолдан жасаған газ
жабдықтарын пайдалануы салдары-
нан болатыны анықталып отыр.
Жоғарыда айтылғандарға байла-

нысты газ тұтынушылардың назарына
қатаң түрде тыйым салынатын ере-
желерді келтіреміз:

- өз бетімен үйге газ жүргізу, газ құ-
рылғысының орнын ауыстыру, оны
алмастыру немесе жөндеу;

- қауіпсіздік және реттегіш автома-
тикасын ағытуға;

- газ құрылғылары мен автомати-
каның ақаулары болған, мұржа түтін
тартпай тұрған жағдайда газды қол-
дануға;

- газ плитасын үй жылыту мақса-
тында пайдалануға;

- газдандырылған пештер мен мұр-
жалардың қалау тығыздығы, сылағы

(жарылып) бұзылғанда газ қолдануға;
- газ құрылғылары орнатылған үй –

жайларда ұйықтап – демалуға;
- сұйытылған газ баллондарды үй –

жайлар мен жертөлелерде сақтауға;
Қыс мезгілінде мұз қатып, бітеліп

қалмау мақсатында түтін мұржала-
рының бастарын жүйелі түрде тексе-
ріп отыру қажет.
Көшеде, тұрғын үйлердің қасынан

өтіп бара жатып, селқостық білдір-
меңіздер және сақ болыңыздар. Газ
иісін сезген жағдайда – бірден 104,
101, 112 телефондары бойынша ха-
барласыңыздар. Газдың шығуы жары-
лысқа, өртке және адам өліміне алып
келуі мүмкін екендігін есте сақтаңыз-
дар. Уақытылы шалынған қоңырау
мүлікті, денсаулықты және өмірді
сақтауға мүмкіндік береді.

Д.ӨЛҒАСЫРОВ,
Ойыл ауданының

ТЖБ аға инженері, азаматтық
қорғау аға лейтенанты.
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КҮЗГІ ТАЗАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫ ЖҮРГІЗІЛУДЕ ВАКЦИНАЦИЯ БАЛАЛАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ ГАЗ ҚОЛДАНУДА
САҚ БОЛЫҢЫЗ!

ОТ ЖАҒУ МАУСЫМЫ КЕЗЕҢІНДЕ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЖӘНЕ АДАМ
ӨМІРІНЕ ҚАУІП КӨБЕЙЕДІ, СОНЫҢ БІРІ - ТАБИҒИ ГАЗ. «ҚАЗТРАНСГАЗ
АЙМАҚ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АҚПАРАТЫНА СӘЙКЕС ЖЫЛ
САЙЫН, ӘСІРЕСЕ ГАЗ ТҰТЫНУ ЖАБДЫҚТАРЫН ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ
ТАЛАПТАРЫНЫҢ БҰЗЫЛУ САЛДАРЫНАН, ХАЛЫҚТЫҢ АРАСЫНДА
ЖАЗАТАЙЫМ ОҚИҒАЛАР ТІРКЕЛУДЕ.

2022 жылдың қаңтар айынан бас-
тап қазақстандық мектептерде бірінші
сынып оқушылары цифрлық сауатын
ашады. Бұған дейін білім алушыларға
үшінші сыныптан бастап «Ақпарат-
тық-коммуникациялық технология-
лар» пәні оқытылған болса, үшінші
тоқсанда оқу бағдарламасына алғаш
рет «Цифрлық сауаттылық» пәні
енгізіледі. Бұл оқулықтың атауы
өзгертілгенімен, пән мазмұны мен оқу
жұмысы жүктемесі өзгертілмеген. Пән
15 тақырыптан тұрады. Тақырыптар-
да компьютермен танысу, интернет-
тегі қауіпсіздік, алгоритмдер мен бағ-
дарламалау негіздері, робот техни-
касы, сондай-ақ анимациялық бағдар-
лама, глоссарий да қамтылған. Осы
орайда цифрлық сауаттылық пәні
туралы Ойыл қазақ орта мектебінің
информатика пәні мұғалімі Мөлдір
Ысымғалиеваға бірнеше сұрақтар
қойған едік.

- Цифрлық сауаттылық пәні
туралы жалпы түсінік беріп өтсеңіз?

- Оқу бағдарламасы сұраныс пен
уақыт талаптарына сәйкес болуы тиіс.
Бүгінгі таңда цифрлық әлемнің қар-
қынды дамып жатқанын көріп отыр-
мыз. Қазір смартфондар мен компью-
терлерді мектепке дейінгі кіші жастағы
балалар пайдаланып жатады. Цифр-
лық сауаттылық - оқу мен жазу сияқты
негізгі дағдылардың біріне айналып
келеді. Цифрлық технология қоғам
өміріне әсерін молынан тигізуде.
Соның нәтижесінде денсаулық сақтау
мен білім беру, қала тіршілігі, жалпы
адамның күнделікті өмірі айтарлықтай
өзгеріп, жаңа сипатқа ие болуда.
Расымен де, адамзат қауымы жыл
санап емес, ай санап, тіпті апта мен
күн санап цифрландыру заманының
сиқырлы әлеміне еніп барады.

- Цифрлық сауаттылық пәнін
оқыту мақсаты?

- Жаңа ақпараттық технологияны
пайдалану білім мазмұнын жаңарту-
мен, ақпараттық ортаны қалыптас-
тыруымен, сондай-ақ сапалы білім
беру мүмкіндігінің жоғары болуымен
ерекшеленеді. Соның ішінде оқыту
үрдісі ақпараттық – коммуникациялық
жағдайларда жаңа көрініс алу жолын-
да басқаша жаңалаған жолмен ХХІ
ғасыр талаптарына сай білгір, уақыт-
ты үнемдей алатын тұлғаны қалып-
тастыруға бағытталады. Білім сала-
сындағы цифрландырудың ең басты
мақсаты білім беру сапасын арттыру,
яғни халықаралық дейгейде әртүрлі
салаларда, оның ішінде «жасанды
интеллект» және «ауқымды деректер»
жасау саласында бәсекеге қабілетті
Ел жастарын дайындау болып табы-
лады. «Цифрлық сауаттылық» пәнін
оқыту мақсаты – білім алушыларды
компьютер құрылғысы, ақпаратты
ұсыну және өңдеу, интернет желісінде

жұмыс істеу, есептік ойлау, робо-
тотехника мәселелері бойынша зама-
науи ақпараттық технологияларды
практикада пайдалану үшін базалық
біліммен, іскерлікпен және дағдылар-
мен қамтамасыз ету.

- Цифрлық сауаттылық пәнін
оқытудағы негізгі талаптарға
тоқталсаңыз.

- Ақпараттық коммуникациялық
технологияны бәсекеге қабілетті
ұлттық білім беру жүйесін дамытуға
және оның мүмкіндіктерін әлемдік
білімдік ортаға енудегі сабақтастыққа
қолдану негізгі мәнге ие болып отыр.
Білім беруді ақпараттандыру, білім

салаларының барлық қызметіне
ақпараттық технологияны енгізу және
ұлттық модельді қалыптастыру қазақ-
стандық білім беруді сапалы деңгейге
көтерудің алғы шарты.
Ақпараттық коммуникациялық

технологиялардың келешек ұрпақтың
жан-жақты білім алуына, іскер әрі
талантты, шығармашылығы мол, еркін
дамуына жол ашатын педагогикалық,
психологиялық жағдай жасау үшін де
тигізер пайдасы аса мол.
Білім және ғылым министрлігі өкіл-

дерінің айтуынша, балаларды цифр-
лық сауаттылық және ақпараттық
қауіпсіздік негіздеріне мүмкіндігінше
ертерек үйрету маңызды. Өйткені бұл
қазір - оқу мен жазу сияқты негізгі
дағдылардың біріне айналып келеді.
Сондықтан балаларды цифрлық
сауаттылық және ақпараттық қауіп-
сіздік негіздеріне мүмкіндігінше
ертерек үйрету маңызды.Жаңа пәнді
оқыту барысында балалардың жас
ерекшелігі ескеріледі.

- Мұғалімге қойылатын талаптар
қандай?

- Ақпараттандыру технологиясы
дамыған заманда мемлекетіміздің
ықпал ету мұғалімнен шығармашылық
ізденісті, үлкен сұранысты талап
етеді. Компьютер және ақпараттық
технологиялар арқылы жасалып
жатқан оқыту процесі оқушының
жаңаша ойлау қабілетін қалыптасты-
рып, оларды  жүйелік байланыстар
мен заңдылықтарды табуға итеріп,
нәтижесінде – өздерінің кәсіби
потенциалдарының қалыптасуына
жол ашады. Ақпараттық-коммуника-
циялық технологиялар тек білім
беруде ғана емес, өмірдің барлық
саласында, бағыттарында белсенді
қолданыста. Технологиялардың күн
сайын дамып, өзгеріп отырғаны бел-
гілі, сол себептен де жаңалықтардан
қалмай, барлық білім, ғылым сала-
сындағы тың ізденістер мен техно-
логияларды біліп отыру қажет деп
білемін.

 Гаухар АЛЕКСЕЕВА,
Ойыл селосы.

ЦИФРЛЫҚ САУАТТЫЛЫҚ -
БҮГІНГІ ЗАМАН ТАЛАБЫ

БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ ҰРПАҚ ДАЙЫНДАУ, АДАМДАРДЫҢ МӘЛІМЕТ
АЛМАСУЫНА, ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫНА АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАТИВТІК
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ КЕҢІНЕН ҚОЛДАНЫСҚА ЕНІП, ЖЫЛДАМ ДАМЫП
КЕЛЕ ЖАТҚАН КЕЗЕҢІНДЕ АҚПАРАТТЫҚ ҚОҒАМДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ
ҚАЖЕТТІ ШАРТҚА АЙНАЛЫП ОТЫР.  ХХІ ҒАСЫР – ТЕХНИКАНЫҢ ОЗЫҚ
ДАМЫҒАН ҒАСЫРЫ. КОМПЬЮТЕР ОҚУШЫ ҮШІН ҚОРШАҒАН ӘЛЕМДІ
ТАНУДЫҢ ТАБИҒИ ҚҰРАЛЫ БОЛЫП ОТЫР. КЕЛЕШЕК ҚОҒАМЫМЫЗДЫҢ
МҮШЕЛЕРІ - ЖАСТАРДЫҢ БОЙЫНДА АҚПАРАТТЫҚ МӘДЕНИЕТТІ
ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҚОҒАМНЫҢ АЛДЫНДА ТҰРҒАН ЕҢ БАСТЫ МІНДЕТ.


