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ҚОРЖЫНДАҚОРЖЫНДА

Биылғы оқу жылында 3,4 млн астам оқушы мектепте 
білім алса, олардың 150 мыңға жуығы 11 сыныпты 
аяқтап, мектеппен қоштасады. Соңғы қоңырау 9 
және 11 сынып түлектері үшін әдеттегідей 25 мамыр 
күні соғылады. Карантин талаптары қатаң сақталуы 
шарт. Бірақ оны өткізу форматын әр мектеп өзі 
қабылдайды. Салтанатты жиын мектеп аумағында 
таза ауада ұйымдастырылады. Мектеп бітіруші 
түлектерге «Тәуелсіздік ұландары» тақырыбымен 
жылдағыдай 12 маусым күні аттестат тапсырылады. 
Оған түлектер мектеп формасымен қатысуға 
міндеттеледі. 
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ТҮНГІ  ҚАЛАДАҒЫ  
БАЛАЛАР

JAIDARMAN FINAL

-

420 БАҚЫЛАУ 
КАМЕРАСЫ 

 

ОТБАСЫ ҚҰНДЫЛЫҒЫ

 СПОРТШЫЛАРМЕН 
КЕЗДЕСУ
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ЖА�А�ОР�АН ЖА�А�ОР�АН 

ЖАСТАРЫ ЖАРАДЫ!ЖАСТАРЫ ЖАРАДЫ!

Елімізде «Ashyq» жобасы қолданысқа ен ге лі 
кәсіпкерлер карантинге қарамастан жұ мыс жасау 
мүмкіндігіне ие. Аталған жоба рес публикамызда 
пилоттық түрде жүзеге асырылып жатыр. Ал жобаға 
қатысуға ниетті кәсіпкерлер «info.kazakhstan» сайты 
арқылы өтініш бере ала ды. Сонан соң, оларға 
арнайы QR код бері леді. Сәйкесінше әр кәсіпкерлік 
нысанның кіре бе рісіне QR код жүйесі орнатылады. 
Нысанға ке луші мобильді қосымшаны алдымен 
телефонға жүктеп, тіркеледі. Кейін QR-кодты 
сканерлеп, ЖСН нөмірін енгізеді. Сол кезде 4 түстің 
біреуі жанып, сіздің нысанға кіруге құқыңыздың бар-
жоғын тексереді. Жалпы бұл қосымшаның қоғам-
дық орындағы қауіпсіздіктің алдын алуға септігі 
мол. Бұдан бөлек жобаның артықшылығы жайында 
Қызылорда облысы «Атамекен» кәсіп керлер 
палатасының сарапшысы Гүлнұр Құрман таевамен 
сұхбаттасқан едік.

“Жаңарған Жаңақорған жастары” қоғамдық қорының белсенділері ұйымдасып, жыл сайын баспанаға 
аса мұқтаж отбасыларға баспана кілтін табыстауды дәстүрге айналдырған.

БИЗНЕС БАСТАУ:БИЗНЕС БАСТАУ:  
30 000 АДАМДЫ ОҚЫТУ30 000 АДАМДЫ ОҚЫТУ
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 Ресми мерекелер қатарында мамыр айының соңғы жексенбісі Химия өнеркәсібі қызметкерлері күні деп бекітілген. Осы орайда 
күрделі ғылым саласының бүгінгі жетістігі мен мәселелерін сала мамандарымен бірге талқыладық.

Ғылымға жаңалық әкелеген зерттеулерді айтпағанда, күнделікті тұрмыста пайдаланатын әрбір заттың құрамы химиямен байланысты. 
Әлем бойынша осы сала қарқынды дамып келеді десек те, еліміздегі химия өнеркәсібінің дамуы баяу екенін байқауға болады. Сөзімізге 
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауында айтқан мына сөзі дәлел: «Қазақстанның батыс өңірлері 
мұнай-химия кешендерін салып, жоғары деңгейдегі қайта өңдеу ісінің жаңа өндірістік циклдарын құру үшін инвестиция тартатын 
орталыққа айналуы тиіс. Бізде бүгінге дейін мұнай химиясы мен газды қайта өңдеу жүйесінің жоқтығы – ақылға қонбайтын қисынсыз 

нәрсе». Қазақстандағы мұнайлы аймақтың бірі − Сыр өңірі. Ел бүгінге дейін мұнайдың игілігін көргенмен әлі күнге мұнай химиясы жолға 
қойылмаған. Егер осы бағытты дамытсақ, аймақ халқы үшін ғана емес, тұтас ел экономикасына үлкен серпін болар еді дейді мамандар. 

Õèìèÿ :Õèìèÿ : 

ТАРИХ СӨЙЛЕЙДІ...
Қазақстандағы химия өнеркәсібінің қалыптасу 

кезеңі өткен ғасырмен байланысты. 1884 жылы ел 
ішінде екі кәсіпорын болған: Шымкент сантонин зауыты 
және Риддер байыту фабрикасындағы күкірт қышқылы 

цехы. Ал 1928-1930 жылдары Қазақстанның химияландыру 
комитеті құрылған. Сол тұста химияландыру комитеті жанынан 

минералдық және органикалық шикізат, ауыл 
шаруашылығы, химия-фармацевтикалық, әскери-

химиялық секциялар ашылған. Ауқымды зерттеулер де 
сол уақытта қолға алынып, нәтижесінде республикадағы 

бай кен орындары игеріле бастаған.
Ғалымдардың сөзіне сүйенсек, Қазақстанның химия 

өнеркәсібінің Кеңес өкіметі тарихындағы дамуы екі кезеңнен 
тұрады.  Бірінші кезеңде (1917-1957 жылдар) Қазақстанда 

химия өнеркәсібі құрылды, республиканың жер 
қойнауы зерттеліп, 11 зауыт пен фабрика салынды. 

Осы жылдар аралығында химия ғылымындағы 
алғашқы жетістіктер көбейді. Екінші кезеңде (1955-

1991 жылдар) химия өнеркәсібін дамытуда ірі 
ауқымды құрылыстар салына бастады. 17 ірі химия 

кәсіпорыны ашылып, онда шығарылатын өнім 
түрлері кеңейтілді. 1990 жылдың басындағы 
көрсеткіш бойынша Қазақстандағы химия 

өнеркәсібі өнімдерінің жалпы ішкі өнімдегі 
үлесі – 7,6%-ды құраған. Алайда Кеңес 
Одағының ыдырауы, экономикалық 

қарым-қатынастарының үзілуі 
салдарынан 1991-2000 жылдары 

Қазақстандағы химия 
өнеркәсібі құлдырай 

бастаған.

шару
химиял

сол уақы

Ғалым
өнеркәсіб

тұрады. 
х

қо

ал

ауқ
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Біздің түп-тамырымызға жаңаша көзқараспен қарауға жол ашып, әлемдік ғылым үшін сенсация саналған жаңалық – 1969 жылы 
Қазақстанның Есік қорғанынан табылған, өнертанушы ғалымдар арасында «қазақстандық Тутанхамон» деген атқа ие болған «Алтын 
адам». Бұл жауынгер талай тылсым құпияның бетін ашты. Біздің бабаларымыз осы күнге дейін ғажап үлгісімен тамсандыратын аса 
жоғары деңгейде көркем дүниелер жасағанын бір ғана Алтын адам дәлелдеп берді. Жауынгердің алтынмен апталған киімдері ежелгі 
шеберлердің алтын өңдеу техникасын жақсы меңгергенін аңғартады. Сонымен бірге бұл жаңалық Дала өркениетінің зор қуаты мен 
эстетикасын әйгілейтін бай мифологияны паш етті.
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ӨНЕР ЖОЛЫМДЫ 
ӘКЕ ТӘРБИЕСІМЕН 

БАЙЛАНЫСТЫРАМЫН

30 ЖЫЛДЫҚҚА – 
30 ЭКСПОНАТ

ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған облыс му-
зейлері экспозициясы бойынша «Үш он жылдық белес» 
атты экскурсиялар шеруі өтеді. Бұл туралы Өңірлік ком-
муникациялар қызметінің алаңында облыстық мәдениет, 
архивтер және құжаттама басқармасы басшысының мін-
детін атқарушы Нұршат Наурызбаева мәлімдеді.Қобыз десе есімізге Қорқыт баба түседі. Қуыс 

шанақ аспапты қара жердей күңірентіп, бозінгендей 
боздатып отырған абыздың көз алдымызда тұра 
қалатыны бар. Сол үшін болар барлық ыспалы 
аспаптардың атасы саналатын қобызды ежелгі 
түркі-монғол  ұлыстары “хор хуур” деп те атапты. 
Осыған қарап ғалымдар “хор құт”, яғни, қобыздың 
арғы мәні “қобыз құт” деген біріккен сөзден шыққан 
болар деген болжам айтады. Біз бүгін осындай 
әлемдегі ең көне аспаптың тілін тапқан жас қобызшы 
Тоқтар Ағыраев жайлы жазуды жөн көрдік.

“Әлем аруы” сұлулық 
байқауына Қазақстан атынан 

қатысып жатқан Камилла 
Серікбай сахнаға шығып, 

күллі әлемге қазақтың ұлттық 
киімін көрсетті. Бойжеткен 

қызыл және ақ түсті көйлекті 
таңдаған.

БАТЫРХАН ШӨКЕНОВ АТЫНДАҒЫ БАТЫРХАН ШӨКЕНОВ АТЫНДАҒЫ 
СТИПЕНДИЯ ЖАРИЯЛАНДЫСТИПЕНДИЯ ЖАРИЯЛАНДЫ

ЖОО студенттеріне 500 мың теңгеден төрт стипендия, 
арнайы мектеп оқушыла рына 250 мың теңге көлемінде 
алты стипендия бөлінеді.

Биыл «Грэмми» музыкалық марапаты 63-
інші рет өтті. Марапаттау кеші 31 қаңтарда 
өтуі керек болған. Алайда пандемияға 
байланысты салтанатты кеш 14 наурызға 
ауыстырылды. Десе де биылғы байқаудың 
ел тарихындағы орны бөлек. Себебі, мара-
патқа қазақстандық Иманбек Зейкенов 
ұсы нылып, көптің арманына айналған 
мүсіншені жеңіп алды. Ел тарихындағы 
алғашқы жүл денің маңызына тоқталсақ.

«ГРЭММИ» 
ТУРАЛЫ 

НЕ 
БІЛЕМІЗ?
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ГОЛ ЖАУҒАН ТУР

ЖАПОНИЯ ЖОЛДАМАСЫ: 

Ел спортшылары Олимпиада маусымына тартысты жолын жалғастыруда. Мамыр 
айы қазақстандық спортшылар үшін әлемдік және халықаралық, сонымен қатар 
республикалық бірқатар маңызды жарыстарға толы. Осы айдың басында Қазақстан 
құрама командалары Олимпиадалық іріктеу додаларында топ жарып, бірнеше 
жолдамаға иелік етті. Отандық атлеттер әрі қарай да жолдама жолындағы жорығын 
жалғастырады. Мамыр айында өтетін маңызды жарыстарға тоқталсақ. 

Мәжілістің Әлеуметтік-мәдени даму комитетінің кеңейтілген отырысында Мәдениет 
және спорт вице-министрі Ерлан Қожағапанов спорт саласындағы мамандандырылған 
мектептер мен колледж қызметкерлерінің жалақысы жыл сайын көбейтілетінін айтты.

ФИНАЛ ПОРТУГАЛИЯДА ӨТЕДІ
Футболдан Чемпиондар лигасы финалы Портудағы Драгау 

(Португалия) стадионында өтеді. Стамбұл қаласы биыл да 
турнирден тыс қалды. Былтыр Түркияда жоспарланған финал 

пандемияға байланысты өтпеген-ді.
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Қазалы ауданында Ғани Мұратбаев атындағы республикалық 
сыйлықтың иегері қармақшылық Әзиз Дүкенбай Қазан мемлекеттік 
аграрлы универси тетінде (Татарстан Республикасы) магистратура 
бөлімін, «Агроинженерия ауыл шаруашылығын механикаландыру” 

мамандығы бойынша бітірген. Қармақшы аграр лы-техникалық 
колледжінің өндірістік оқыту шебері. Әзиз республикалық, облыс-

тық дебат турнирлерінде әділ төрелігі үшін «Үздік төрешісі» 
номинациясын иеленген. 

Фрилансер – 
өзіне жұмыс істейтін 

еркін маман. Ол 
тапсырыстарды өзі 
іздестіріп, ыңғайлы 

жұмыс кестесін 
дайындайды. 

Фрилансерлер бір 
уақытта бірнеше 

тапсырысты 
қатар орындауы 

мүмкін. Дегенмен 
бұл салада да 

жетістікке жету үшін 
білім мен тәжірибе 

қажет. 


