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Қазақстан балалары
Ыбырай Алтынсарин
180 жыл мерейтойы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ
ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ
БАЛАЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ
КОМИТЕТІНІҢ СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ

Қымбатты дос!
Сенім телефоны арқылы
көмектесу құпия және тегін!

ТАРИХҚА КӨЗ ЖҮГІРТСЕК:

Әрбір адам өмірінде қиын жағдайға тап болуы
мүмкін. Сенім телефоны сізге көмек қолын созып,
қандай жағдай болмасын, тығырықтан шығар жолды
табуыңызға көмектеседі. Сенім телефонының көмегіне
балалар да, ересектер де жүгіне алады. Әрбір
адамның арыз-шағымы тыңдалып, білікті маманның
кеңесі беріледі.
Барлығымыздың да көңіл-күйіміз сәт сайын
өзгеруі мүмкін, қуаныш пен бақыттан бас айналып,
артынша, өмірден баз кешіп кете жаздайтын
жағдайлар кездеседі. Сондықтан да маманмен
кеңесіп тұрған абзал, соның көмегінің арқасында
дау-дамайдың және ойланбай істеген олқылықтардың
алдын ала аласыз.

Алғашқы Сенім телефоны
1953 жылы дағдарысты жағдаймен
б ет п е - б ет кел ге н а да м да р ға
көмек түрі ретінде құрылған.
Ағылшын Чад Вара жалғыз
қалған, қиын жағдайға тап болған,
күйзеліске ұшыраған кез келген
адамның қалаған уақытында
өзінің телефонына хабарласуына
болатынын хабарлаған.
Бірақ ол күн өткен сайын
хабарласқан адамдар легінің
көбейе түсетінін күтпеген еді.
Бірнеше күн бәріне өзі жауап беріп
үлгерген. Осы уақыт ішінде оған
хабарласқандардың басым бөлігіне
достық көмектің қажет екенін
түсінеді. Көп ұзамай жалғыз өзінің
шамасы жетпейтінін түсінген ол
ерікті көмекшілерді іздей бастайды.
Осы оқиғадан кейін
телефонмен көмектесетін
адамдардың бүкіләлемдік
қозғалысы басталды.

Қ ы м б ат т ы о қ ы р м а н д а р –
сүйікті оқушылар, құрметті
ұстаздар мен ата-аналар!
Соңғы бір жарым жыл ішінде білім беру
процесі бәріміз үшін дәстүрлі емес форматта
өтті, әлемді жайлаған пандемия біздің өмірімізге
үлкен өзгерістер әкелді. Бұл кезең еліміздегі 4
миллионнан астам білім алушының қашықтықтан
оқытуға көшуімен есте қалады. Төтенше жағдай
тәртібі біздің балаларымызды, мұғалімдеріміз
бен ата-аналарымызды қашықтықтан өзара
әрекеттесу экспериментіне қатысуға, сүйікті
мектебінен уақытша қол үзуге мәжбүр етті.
Қашықтықтан оқытудың нәтижесі – білім беру
процесіндегі әрбір ұстаздың, ата-аналар мен
оқушылардың қажырлы еңбегі. Қазақстандық
педагогтар осындай қиын кезең де жаңа
жағдайда да білім беруді жалғастырып, тынбай
жұмыс істеп, өздерінің ұлы мақсаттары – біздің
балаларымызға білім беруді жүзеге асыра білді.
Осы қиын-қыстау кезеңдерде балаларына тірек
болған ата-аналар да бауыр еті балалары үшін
өздерінің мықтылығын, шыдамдылығын көрсетті.
Оқушыларымыз да осы кезеңнің жауапкершілігін
ересектермен бірге бөлісіп, жаңа тәртіпке
бағынып, білім алуға ынталылығын көрсетті.
Қуа н ы ш ы м ы з ға о р а й , б и ы л ғ ы
2021-2022 жаңа оқу жылы кәсіби ұстаздарымыз
бен білімге құштар оқушыларымыздың дәстүрлі
оқу форматына оралу жағдайында басталады.
Балаларға бұрынғыша ұстаз алдынан бетпе-бет
отырып білім алуға мүмкіндік туғанына бәріміз
де қуаныштымыз.
Журналдың осы шығарылымында біз
оқырмандарымыздың назарына әрбір бес жыл
сайын дайындалатын Балалардың құқықтарын
қорғау саласындағы мемлекеттік бақылау мен
қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызмет
қорытындылары бойынша дайындалған
мемлекеттік кезеңдік баяндама туралы мақаланы
ұсынамыз.
Сондай-ақ, бұл шығарылымда балаларды
тәрбиелеудегі данышпан Абайдың 4 өсиетін,
Қазақстандағы балалардың құқықтарын қорғау
саласындағы соңғы бес жылдағы ахуалды
әлеуметтік зерттеу нәтижелерін және шетел
тілдерін үйретудің тиімді әдістерін жеткіземіз.
Құрметті оқырман, біз сіздермен тағы да
кездесетінімізге қуаныштымыз! Өйткені еліміздегі
жас жеткіншектердің білім алуы мен олардың
әл-ауқатының деңгейі мемлекет дамуының
тұрақтылығының негізгі көрсеткіштерінің
бірі болып табылатыны белгілі. Сондықтан
да осы мәселеге байланысты сұрақтар біздің
оқырмандарымызға қызықты болады деп сенеміз
және шығарылымдағы мақалалар көзі қарақты
жандардың қажетіне жарайды деп ойлаймыз.
Журналдың кезекті санын қабыл алыңыз!
Құрметпен,
Байбөлекова Лейла
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Дала
қоңырауы
Биыл педагог, өз заманының
аса көрнекті ақыны, балаларды
ғибратты да өнегелі әңгімелерімен
тәрбиелеген жазушы, ағартушы,
«Дала қоңырауы» атанған Ыбырай
Алтынсариннің туғанына – 180 жыл.
Қазақ жерінде ең бірінші мектеп
ашқан ұлт ұстазының болашақ
ұрпақ үшін атқарған еңбегі бүгінге
дейін өз маңызын жоғалтқан жоқ.

Ыбырайдың негізі азан шақырып
қойылған аты – Ибраһим. Ағартушы
1841 жылғы 20 қазан күні дүниеге
келген. Туған жері – қазіргі Қостанай
облысындағы Қостанай ауданы. Ол
өзінің әкесі Алтынсарыдан 3 жасында
айрылған кезде оны туған атасы
Балқожа би асырап алады. Атақты би 2
жылдан соң немересін Орынбордағы
орыс-қазақ мектебіне береді. Сөйтіп
1850 жылы бұл мектепке 30 қазақ
баласы қабылданады. Олардың ішінде
кішкентай Ибраһим де бар еді. Ол
білім алуды ойлап, сабақты ерекше
ынтамен оқиды. Осылайша, 1857 жылы
жазда мектепті үздік бағамен оқып
бітірді. Осыдан соң ол екі жыл бойы
тілмаш болып жұмыс істейді.
Ыбырай өз бетінше оқу оқып,
білім жинайды, сөйтіп, ағартушылық
қызметке бет бұрып, қазақ балаларына
2

№1 (45) ОКТЯБРЬ 2021

мектептер ашуды ойластырады. 1860
жылы Троицк, Торғай, Ырғыз, Қазалы
сияқты қалаларда қазақ балалары
үшін
4
бастауыш
мектептері
құрылады.
Бұл
кезде
Ыбырай
Торғайдағы мектепте ұстаз болып
жұмыс істеуге өзі сұранып барады.
Алайда сол жердегі билік Ыбырайға
ешқандай көмек көрсетпейді, соның
салдарынан мектеп ашылмай тұрады.
Осыған қарамастан ағартушы халық
арасында мұндай білім ордасы керек
екенін айтып, жұрттың оқуға ынтасын
арттыру үшін көп баланы өзі оқытады.
Сөйтіп, ұлы ұстаздың арманы 1864
жылғы 8 қаңтар күні орындалады.
Ыбырай алғашқы мектепті Торғай
қаласында ашады.
Ұлы ұстаз балаларға әртүрлі
жаттанды дінге жақын оқуларды
жаңаша
әдіс-тәсілмен
түсіндіріп
беретін еді. Ол оларға хат танудың
жылдам
жолын
тауып
береді.
Осылайша педагог оқытқан балалар
бар-жоғы 3-4 айда әріп танып,
кітаптарды өздері емін-еркін оқи
алатын деңгейге жетеді. Сонымен
қатар ол ана тілінен бөлек, әр балаға
орыс тілін меңгеруге көмектеседі.
Ұлт ұстазы тәрбие бағытындағы
жұмыстарды да тыс қалдырмайды.

1879 ж.
Осыдан кейін Ыбырай 1879 жылы
Торғай өңіріндегі орыс пен қазақ
училищелерінің инспекторы қызметіне
кіріседі. Осының арқасында Торғай,
Әуликөл, Обаған, Қарабалық және
Жітіқара, болыстарында, сондай-ақ

1882 ж.
Қостанайда жалпы 15 білім ордасы
ашылады.
Ұлт
ұстазы
1882
жылы
бар
мектептерге ән-күй деген пән енгізеді.
Ал бір жылдан соң, яғни 15 қараша
күні Торғайда қолөнер мектебін ашады.
Осылайша, Ыбырай қазақ балаларын
еңбекке баулуды көздейді.

1887-1888 ж.
Сонымен қатар ұлт ұстазы қазақтың
қыз балаларын да оқытуға көп күш
салады. Сөйтіп, 1887 жылы Ырғызда
қыздар училищесін және 1888 жылы
12 орынға шақталған қыздар мектепинтернатын ашады.
Халықпен етене араласу арқылы
Ыбырай Алтынсарин мәдениет пен білім
жолына ұмтылудағы қазақ халқының
көңіл күйін жақсы түсінді. Бұл оны
ағартушылық іске одан әрі рухтандыра
түсті.

«Мұсылмандық тұтқасы» кітабы
және молдалар
1883 жылы Ыбырай Алтынсариннің
«Мұсылмандық тұтқасы» («Шариат-улислам») кітабы Қазан қаласында араб
әрпімен басылып шықты. Оны жазуға

екі түрлі жағдай себеп болды. Бұл
жөнінде ағартушы аталған еңбегінің
кіріспесінде жазды: «Біріншіден,
қазақ жастарының дін жөніндегі
түсініктері теріс бағытқа түсіп
кетпеуі үшін, екіншіден, қазақтың
жазба тілінен татар тілінің орынсыз
етек алуына жол бермеу үшін осы
оқу құралын құрастыруға кірістім».
Ыбырай өзінің «Мұсылмандық
тұтқасында»
деген
еңбегінде
былай дейді:
«Имансыз еткен
жақсылықтың
пайдасы
жоқ.
Мәселен, біреу намаз оқыса да,
ол
намаздың
керегіне
көңілі
сенбесе, әлбетте ол намаз болып
саналмайды».
Ыбырай
Алтынсарин
жастарды жақсы-жаман ниеттің
қандай
болатынын
сипаттап,
ішімдік, зинақорлық, адамды алдау,
зорлық-зомбылық және тағы басқа
жамандықтан ада болуға шақырады.
Сонымен
қатар
педагог
кітабында дүмше молдалардың
әрекетін аяусыз сынайды. Бұдан
ағартушының
қараңғылық
пен
надандыққа, ескішілдікке қарсы
шыққанын аңғаруға болады. Ол
діни оқудың жаттамалы, түсініксіз
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болуымен келіспеді. Алайда бұл сынды
молдалар жауапсыз қалдырмайды.
Салдарынан
халық
арасында
Ыбырай
жайында
«Орысшыл,
отаршыл, шоқынған. Ол қазақтарды
шоқындырғысы келеді» деген неше
түрлі өсек-қауесет тарайды. Тіпті,
оның болыс болғысы келген әртүрлі
туған-туыстары арыз жазып, аяғынан
шалады. Бұл жағдай ағартушыға ауыр
тиеді. «Қазір жан дүнием құлазып, өте
көңілсіз жүрмін. Көмек күткен үкімет
орындары қолдаудың орнына заңды
да, заңсыз жолдармен мені қудалауға
салып отыр. Бұдан кейін қандай әділдік
күтуге болады. Осының бәрі ашық
сот арқылы анықталса екен деген
тілек көкейімнен кетпейді», – деп хат
жазады Алтынсарин педагог Василий
Катаринскийге.

«Қазақ хрестоматиясы»
оқулығы
Сол кездері қазақ даласында
мектеп-медреселер тек дінге ғана
негізделген еді. Алтынсарин жаңа
бағыттағы
мектеп
ашып,
білім
ордаларында орыс тілінен басқа
пәндердің барлығы қазақ тілінде
жүргізілуіне баса назар аударды. Бұл
кезеңде балаларға арналған оқулықтар
мүлде жоқ болатын. Ал діни бағыттағы
мектептерде
оқулықтар
арабша
болды. Мәселен ол жерде оқулық
ретінде «Құран», «Әптиек», «Мұқтасар»
сияқты кітаптар қолданылды. Мұндай
оқулықтарды балалардан бұрын кейбір
молдалар да түсінбейтін, сондықтан
олар оқушыларға тек жаттатқызып
қоятын. Сондай-ақ осы уақытта
мектептерде татар тілінің ықпалы
күшейе бастайды. «Қазақ халқының
сауатсыздығынан, қазақша басылған
бірде-бір кітаптың жоқтығынан, оқу
орындарының
мұғалімдері
қазақ
балаларын оқытқанда, амалсыздан
қазақ тілінің орнына татар тілінен
ешқандай кемдігі жоқ ана тілін тастап,
4
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татар тілін үйренуге тура келеді.
Екінші жағынан, татардың кітап тілі
араб, парсы сөздеріне толған, сол
себепті ол – қазақтарға түсініксіз. Бұл
тілде басылып шыққан кітаптардың
бәрі де тек дін туралы жазылған.
Сондықтан
олар
осы
жағынан
алғанда,
дүниялы
мақсаттарды
көздейтін орыс-қазақ мектептерінде
пайдалануға қолайсыз», – деп жазды
ол өз қолжазбасында.
Сонымен қатар ағартушы қазақ
тілінің тазалағы үшін күресті. Мысалы,
ол мектептердегі сабақтарды араб
немесе араб-татар тілдерінде оқытуға
қарсы болып, ондай оқулықтар
қазақ тілінде шығуы керек деген
ұстанымда болды. Оны біз Николай
Ильминскийге
жазған
хатынан
аңғарамыз: «Мәселенің мәнді жері
– қазақтарға татар фанатизмінің
ықпалын және қазақтардың білім
алуына кесірін тигізбеу ғой. Осындай
ықпалдан құтқару үшін мазмұны
балалардың
білімін
көтеретін,
тақырыбы оларды қызықтыратын
кітаптар керек». Осылайша, педагог
өзінің
ағартушылық
идеясын
қазақша жазылған кітаптар арқылы
жүзеге асырғысы келді. 1876 жылы
ол Петербург пен Қазанға барып,
орыстың ұлы ұстаздары саналатын
Константин Ушинский, Лев Толстой
және
Николай
Бунаковтардың
кітаптарын оқиды. Сол арқылы осы
атақты
ғұламалардың
жүйесіне
мән береді. Нәтижесінде ол қазақ
мектебіне арналған ең бірінші оқулық
жазуға кіріседі. Ол кітапты орыс
әрпімен жазып шығады. Ыбырай
мұны былай деп түсіндіреді: «Орыс
әрпін
қолдануымен
байланысты
қазақ тілі орынсыз кірген араб, татар
сөздерінен тазарады. Орыс әрпін
қолданғанда ғана қазақ кітаптары
дұрыс жазылады».
1879 жылы Орынбор қаласында
«Қазақ хрестоматиясы» деген оқулық
шығады. Кітапқа Жиренше шешен,
Тазша бала, Қара батыр, Байұлы

туралы ертегілер мен қазақтың
басқа ескі әңгімелері, сондай-ақ
Ыбырайдың «Бай баласы мен жарлы
баласы», «Таза бұлақ», «Аурудан аяған
күштірек», «Жеміс ағаштары», «Әке
мен бала», «Асыл шөп» сияқты өсиет
пен өнегеге құрылған әңгімелері
және өлеңдері, «Талаптың пайдасы»,
«Бір уыс мақта», «Алтын шекілдеуік»,
«Мейірімді бала», «Жаман жолдас»,
«Силинші ханым», «Зеректік» және
орыс пен батыстың тәлім-тәрбиесі
мол аудармалары енді.
Сондай-ақ аталған оқулықта
Ыбырайдың «Кел, балалар, оқылық!»,
«Өнер-білім бар жұрттар» деген
өлеңдері бар. Мұнда ақын халықты
қалай ағартуға болады деген мәселені
көтереді. Сондай-ақ жастарды оқу
мен білім үйренуге насихаттайды.
Оның айтуынша, өмірдегі бағасы
жетпес байлықтың бірі – білім мен
ғылым. Ал бұл жолда әр адам ерінбеуі
қажет.
Мысалы,
«Кел,
балалар,
оқылық!» өлеңін алайық. Ұлт ұстазы
әр шумақта оқу мен білімнің пайдасы
қаншалықты екенін түсіндіреді және
ең соңында қайталайды.

Балалар әдебиетінің атасы
Ыбыра Алтынсарин – ұлт ұстазы
болып
қана
қоймай,
балаларға
арналған әртүрлі көлемдегі әрі
мазмұнды
өлең
мен
әңгімелер
жазған қазақтың ұлы жазушысы. Ол
әдебиетті бала санасына әсер ететін,
оны жақсы, үлгілі істерге үйрететін
күшті құрал деп ұқты. Алтынсарин
жазған әңгімелердегі басты тақырып
– еңбек ету мен біреудің еңбегін
қадірлеу. Сондай шығармалардың
қатарында
«Өрмекші,
құмырсқа,
қарлығаш»,
«Атымтай
жомарт»,
«Әке мен бала», «Бай баласы мен
жарлы баласы» және тағы басқалар
бар. Мысалы, «Өрмекші, құмырсқа,
қарлығаш» деген шығармасында
жазушы тіршілік үшін құмысқаның
өзі тыным таппай еңбектенетін

көрсетеді. Осындай өнегелі, ғибратқа
толы әңгімесі арқылы кішкентай
балаларға үлгі ретінде ұсынады.
Әңгімеде мысалы мынандай жол бар:
«Қарлығаш, өрмекші ғұрлы жоқпысың,
сен де еңбек ет, босқа жатпа».
Сонымен қатар «Атымтай жомарт»
әңгімесін алайық. Ол халық арасында
танымал Атымтай жомарт жайындағы
аңыз-әңгімелерді
жаңа
қырынан
көрсетіп,
өзге
мазмұн
ұсынады.
Ыбырай Атымтайды еңбекқор адам
ретінде паш етеді. Әңгіме өзегі келесі
бір сөйлемге сыйып кеткендей: «Күн
сайын өз бейнетімен тапқан пұлға нан
сатып алып жесем, бойыма сол нәр
болып тарайды. Еңбекпен табылған
дәмнің тәттілігі өзгеше болады».
Халықты
отырықшылыққа,
егіншілікке үгіттеу – «Қыпшақ Сейітқұл»
әңгімесінің негізгі идеясы. Онда
жазушы Сейітқұл арқылы отырықшы
болуға, тіршіліктің
пайдалы түріне
көшуге ұмтылған адамның бейнесін
көрсетеді. Сейітқұл өзімен қоныстас
отыз үйлі кедейді отырықшы болып,
егіншілікке шұғылдануға үйретеді.
Әңгімеде Сейітқұлға ағасы қарсы
қойылады.
Ол
ұрлық-барымтамен
күн көруді әдет етіп, салдарынан бір
күні белгісіз адамның қолынан қаза
табады. Ал Сейітқұл төңірегіндегілер
Қабырға өзенінің бойына орналасып,
жер жыртып, егін егеді. Бұл әңгімелері
арқылы жазушы өз дәуіріндегі өзекті
мәселелерді
көрсетіп,
суреттеуге
ұмтылғаны көрінеді.
Ыбырай шығармаларды қысқа
мазмұнға құрды, әрі балалардың
түсінуіне жеңіл етіп жазды. Аз сөзге
көп мағына сыйғызу, әр әңгіменің
тәлімдік мәніне ерекше көңіл бөлу
жазушы шығармаларының өзіндік
ерекшелігі болып саналады. Оның
шығармалары мазмұны, түрі жағынан
балалар
әдебиетіне
қойылатын
талаптарға сай келеді. Сондықтан
Ыбырай
Алтынсаринді
балалар
әдебиетінің атасы деуге болады.
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Түркістанеліміздің

рухани бесігі

Қазақ
хандығының
астанасы
болған, тарихы тереңде жатқан
шаһар Түркістанның облыс орталығы
болғанына да үш жылдан асты.
Халқымыз үшін қашан да киелі
саналатын қаланың екінші «туған күні»
- 2018 жылдың 19 маусым күні. Дәл сол
кезде Қазақстан Республикасының
Тұңғыш
Президенті
–
Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаевтың қаулысымен
Түркістанға облыс мәртебесі берілді.
Сол кезде қайта жанданып, қазір
жаңа тынысы қайта ашылған қала
адам танымастай өзгеріп келеді. Бұл
үрдіс тек жалғаса бермек. Сондықтан
болашақта қаланың қай жағынан да
потенциалы өте зор.
Елбасы
Түркістанға
барған
сапарында
бұл
шешімін
былай
түсіндірген болатын: «Түркістанның
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халқымыз үшін айрықша маңызы
бар.
Бұл
–Орталық
Азиядағы
ежелгі қалалардың бірі. 2000 жылы
Түркістанның 1500 жылдығын ЮНЕСКО
деңгейінде атап өттік. Тарихымыздың
қилы кезеңдерінде мұнда бүкіл
ұлтымыздың болашағына қатысты
маңызды шешімдер қабылданған.
Түркістанда халқымыздың көптеген
белгілі тұлғалары жерленген. Жалпы,
қала тарихы – барша қазақтың
тарихы».
Түркістан
қаласының
терең
тарихы
туралы
көп
айтылады.
Орталық Азиядағы ең көне шаһар
туралы тұңғыш мәліметтер ІV-ІХ
ғасырлардағы араб жазбаларында
кедеседі. Ол жерде қаланың аты
«Шавғар» деп жазылған. Мәселен ӘлИстахри ибн Кордаубех ат-Танрази

деген арабтың тарихшы-географы
келесі жазбаны қалдырған: «Көне
Шавғар ХІ ғасырға дейін өмір сүрген,
ХІ ғасырдан бастап қала орталығы
Ясыға көшті». Қазіргі кезде осы тектес
мәліметтерді отандық тарихшылар
мен археологтар да растады.
Ал ХІV ғасырда атақты Ахмет
Яcауи кесенесі салынады. Осылайша
Түркістан
қаласы
түркітілдес
халықтардың
рухани
әрі
діни
орталығына айналады десе болады.
Шығыс
зерттеушісі,
академик
В.В.Бартольдтың айтуынша, қалаға
«Хазреті Түркістан» немесе «Кіші
Мекке» деген атақ та беріледі.
Сөйтіп, ХVІІ ғасырдан бастап Қазақ
хандығының
астанасы
дәл
осы
Түркістанға көшіріледі.
Қазіргі
кезде
Түркістан
–
Қазақстанның тарихы мен мәдениеті
бай, адамдардың рухани күш жинауға
келетін орны. Мемлекет және қоғам
қайраткері Мырзатай Жолдасбеков
Түркістанның орны керек болатын
болса, астанадан да биік деп санайды.
«Өйткені
Нұр-Сұлтан
қаласы
– Қазақстанның астанасы болса,
Түркістан – бүкіл түркі әлемінің
астанасы. Баяғы заманнан бері Алатау
мен Қаратаудың ортасы бүкіл түркі
дүиесінің орталығы болған. Мысалы,
оғыздар, қыпшақтардың мекені. Асыл
армандар, үлкен шығармалар туған
жер», – дейді Мырзатай Жолдасбеков.

Ал саясаттанушы Саясат Нұрбек
Түркістанға Түркия тарапынан да
қызығушылық жоғары деп отыр.
«Кезінде 90-жылдары Сүлеймен
Демирел бірнеше рет ат басын бұрған.
Одан кейін Ердоған да болды. Бірақ ол
тұстары Түркістан жеке облыс емес,
қала деңгейінде еді. Бізде әкімшілік
жүйе бір орталықтан басқарылады.
Сол себепті Түркістанның әкімі қандай
мықты болса да, мүмкіндігі шектеулі
болғандықтан көп ойларын жүзеге
асыра алмауы мүмкін. Ал облыс
ретінде тынысы кеңінен ашылады», –
дейді Саясат Нұрбек.
Қазір құрылысы қарқын алған
қаланың келбетіне еріксіз таңдай
қағасың. Еліміздегі ірі-ірі құрылыс
компаниялары мен облыстарға 25
нысанды салу міндеттелген. Былтыр
олардың бірқатарының құрылысы
аяқталып, тапсырылды. Салынған
нысандардың
әрқайсысы
жаңа
қаланың көркіне көрік қосып, адам
танымастай өзгертіп жіберді. Мысалы
мәдениет саласында Конгресс-холл,
спорт жағынан Орталық стадион
салынды. Ал «Керуен сарай» кешені
тек Түркістанның ғана емес, бүкіл
Қазақстанның көзайымына айналып
үлгерді.
Осы ретте GSB UIB
бизнесті
талдау орталығының сарапшысы,
экономист
Мақсат
Халық
Түркістан облысының құрылуының
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экономикалық тұрғыдан тиімді тұсын
айтты.
«Түркістанның
жеке
облыс
болуының
идеологиялық
мәнінен
бөлек, экономикалық және әлеуметтік
маңызы бар екенін де ұмытпау керек.
Тізбелеп айтып беретін болсам,
қазіргі таңда Түркістан облысының
орталығы
Түркістан
қаласының
өркендеуі мен дамуына қарайтын
болсақ, үш жылдың ішінде үлкен
өзгерістердің
болып
жатқанын
байқаймыз. Енді оның аймақтарында
инфрақұрылымдардың жасақталуы,
сол жерде жолдардың салынуы және
қосымша тұрғын үйлердің бой көтеруі,
әрине, көңілден шығады. Сондықтан
мұндай
тенденцияның
болғаны
дұрыс», – дейді Мақсат Халық.
Оның
айтуынша,
дағдарыс
уақытында,
яғни
экономикалық
кризис, пан-демия кезеңінде облысты
инфрақұрылым жағынан жасақтау
маңызды.
«Осы
инфрақұрылымның
өзі
жол салу, электр жүйелері мен
газ тарту, қаланы жабдықтаумен
реттеу бұл экономикалық мәнге ие.
Сонымен қатар қосымша жұмыс ашып
жатқан жағдайы бар. Сондықтан да
бұл халықты қосымша жұмыспен
қамтамасыз ететіні анық. Сыншылар
бұл уақытша маусымдық жұмыс
қой деп айтып жатады. Олардың
келтіретін мысалы инфрақұрылым
біткен соң, құрылыста жүргендер
жұ-мыссыз қалады. Бірақ бірден
айтқым келеді, дағдарыс уақытында
екі қолға бір күрек табылғаны жақсы
емес пе? Осындай қиын кезеңде
жұмыс табудың тиімді тетігі. Осындай
инфрақұрылымға байланысты және
тұрғын үйге қатысты көптеген жоба
жүзеге асырылуы керек. Сәйкесінше,
мемлекет
жұмысынан
айырылып
қалған азаматтарымызды баламалы
жұмыспен
қамтудың
жолдарын
шешеді.
Кейін
экономика
қалпына келген кезде инфрақұрылым
экономикалық өсімге импульс береді.
8
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Сондықтан оның ұзақ мерзімді жоспар
тұрғысынан маңызы жоғары», – дейді
экономист.
Мәжіліс депутаты Айдос Сарым
Түркістанның түркі әлемінің мәдени
орталығы болуы қазақты рухани
тұрғыда байытады деп санайды.
Бүкіл түркі әлемінің өнерпаздары,
өнертапқыштары осында келіп еңбек
етіп жатса, Орта Азияға, түркі әлеміне
қатысты университеттер ашылып,
онда бүкіл түркітілдес елдердің
ғалымдары, ойшылдары келіп дәріс
өтіп жатса, қазақтың интеллектуалдық
әлеуеті артады деп айтты.
«Қазір Өзбекстан бұрынғыдай
емес, ашық мемлекетке айналды. Сол
ашықтықтың арқасында көршілес ел
даму жолына қарай бет түзеді. Демек,
Орта Азияда да бәсекелестік пайда
болады деген сөз. Бұл – тек сауда мен
экономикадағы бәсекелестік қана
емес, рухани-мәдени ықпалдастық
пен бәсекелестік. Іргемізде Ташкент
тұр. Сол бәсекелестікке төтеп беру
үшін біз Шымкент пен Түркістанды
барынша
дамытуымыз
керек.
Түркістанды рухани бесік ретінде
дамытудың осындай да маңызы бар»,
– дейді Айдос Сарым.
Ол Түркістан рухани бесігі ретінде
қанатын кеңге жайып жатса, жылына
келетін туристер саны 5 миллионға
дейін жақындайды деп болжайды.
Қазіргі кезде жылына 2 миллионға
жуық Түркістанға сапар шегеді екен.
Оның көбісі – ішкі туризм.
«Түркі әлемінің аумағы кең.
Бауырлас елдердің халқының саны
Еуропа одағынан да көп. Шамамен
260-270
миллионға
жуықтайды.
Осылайша,
Үндістан,
Пәкістан
аймағына жол ашылады. Пәкістан мен
Түркияның арақатынасы өте жақсы.
Ол – кем дегенде 300 миллиондық
үлкен нарық. Егер, мысалы, Өзбекстан
Үндістанға
жол
салып
берсе,
Түркия мен Әзербайжан арқылы
Пәкістанға жол ашылса, солтүстіктегі
көршілермен,
Қытаймен
қарым-

қатынаста
тепе-теңдікке
түсіре
аламыз. Қытайда бір жарым миллиард
адам болса, Үндістанда да сол шамада
халық бар», – дейді депутат.
Бүгінде қазақ өнерінде өзіндік
ізі бар, жас та болса, біршама
жетістіктерге жеткен актер Дәурен
Серғазин Түркістанға осындай статус
беру бір күнде шығарылған шешім
емес екенін айтады. Ендігі, рухани
орталығымыз
гүлденіп,
көркейе
түсетініне сенімі мол.
«Алаш арысы Мағжан Жұмабаев
бұл қаланы «Түркістан – екі дүние есігі
ғой, Түркістан – ер түріктің бесігі ғой...»
деп жырына арқау етеді. Сондықтан
да тамырын тарихынан іздеген қазақ
елі үшін руханият бесігіне айналған
киелі орданың облыс мәртебесіне
ие болуы ұлы қала ұлағатына басқа
қырынан үңіліп, өзгеше таным биігінен
барлауға кең жол ашары анық», –
дейді жас актер. Оның айтуынша,
Түркістан
–
рухымыздың
ұясы.
«Арыстан баб пен Қожа Ахмет Яссауи
бабаларымызды айтпағанның өзінде,
бұл киелі топырақта Есім хан, Тәуке
хан, Қаз дауысты Қазыбек би сынды
ұлы тұлғаларымыздың, ұлтымызға

ортақ хан-батыр, би-шешендеріміздің
асыл сүйегі жатыр. Үш ғасырға жуық
қазақ хандарының астанасы болған
мекенге қай жағынан да тағзым етіп,
құрмет көрсетсек те, қастерлесек те
жарасады. Қасиетті Түркістанның
ұлтымыздың рухани өмірінен алар орны
үлкен. Тарихын, тамырын танығысы
келген ұрпақ, сөзсіз, Түркістанға келіп
тәу етіп, өткеннің өнегесін кейінге
жеткізеді. Ендеше, киелі топыраққа
сіңген тағылымды тарихымыз кемел
келешегімізге мәңгілік бағдар болғай
деп тілейміз», – деп қорытындылайды
Дәурен Серғазин.
Әйгілі
композитор,
ҚР
мемлекеттік сыйлығының лауреаты,
ҚР
еңбек
сіңірген
қайраткері,
«Парасат» орденінің иегері Төлеген
Мұхамеджанов Түркістанды тек облыс
орталығы ретінде дамытуға болмайды
деген пікірді айтады. Қоғам қайраткері
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туризмді
дамыту
үшін
Түркия
елінен үйрену керектігін жеткізді.
«Түркістан – қазақтың алғашқы
астаналарының бірі болған көне қала.
Ол – ұлтымыз үшін тәуелсіздіктің,
егемендіктің символына айналған
киелі
атау.
Түркістан
жерінде
қаншама ұлы хандар мен билер
жерленген. Әрине, ең бастысы, онда
Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі
бар. Осындай қасиетті орындар
Түркістанды ерекше орынға қою
керектігінен хабардар етеді. Осы
аталғандарды елеп-ескере отырып,
Елбасының
облыс
орталығына
айналдыру шешімі орынды деп
білемін. Біз Түркістанды тек облыс
орталығы ретінде дамытатын болсақ,
оның туризм саласына алып келер
соншалық пайдасы болмайды. Ол
міндетті түрде рухани орталық болуы
керек. Қазақтың жалпы мұрасының
ерекшелігі сол Түркістаннан айқын
көрінсе деймін», – дейді ҚР еңбек
сіңірген
қайраткері,
композитор
Төлеген Мұхамеджанов.
Қазақстан жазушылар одағының
мүшесі, ҚР Үкіметінің «Дарын»
мемлекеттік жастар сыйлығының
лауреаты, Қазақстан Республикасы
Тұңғыш Президенті – Елбасы Қоры
сыйлығының лауреаты танымал ақын
Қалқаман Сарин Түркістан көз ілеспес
жылдамдықпен дамып, құндылығын
жоғалтпай, жаңа заманға сай сәулетті
шаһар болатынына кәміл сенеді.
«Түркістан – түркі халқының
алтын бесігі, киелі мекені. Оған өткен
жылы жаңа мәртебе берілуі бүгінгі
ажарын айқындауға жасалған жақсы
қадам болды. Тарихтың талайын
бастан
өткерген
шаһар
қазақ
хандығының астанасы ретінде, ел
болашағына өлшеусіз үлес қосқан.
Елбасы кешегі сапарда Түркістанды
еліміз тәуелсіздік алған соң, елорда
ететін ойы болғанын жасырмады.
Тарихи
шаһар
ондай
статусқа
жетпесе де, ендігі білдей өңірдің
орталығы ретінде еңсесін тіктеп
10
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жатыр», – дейді композитор.
Оның сөзінше, тарихы терең
қалада түркі тілдес халықтардың
өткен өмірінен ақпар берер, салты
мен
санасын
ұмыттырмайтын
көптеген жәдігерлер сақталған. Оның
ішіндегі «Хикмет кітабы» секілді
асыл мұра қалдырған, ислам әлеміне
жетелеп, сопылықты жыр еткен
Қожа Ахмет Яссауи кесенесі – түркі
халқының кешегісі мен бүгінгісін
байланыстырып
жатқан
рухани
үндестіктің алтын көпірі секілді.
«Киелі өңір Түркістан барлық
түркі жұртының рухани орталығы
ретінде
дами
түспек.
Елбасы
бауырлас түркі мемлекеттерінен
де қолдау келетінін айтқан жоқ па?
Ендеше, Түркістан оңтүстіктегі ірі
қала ретінде, облыс орталығы ретінде
жаңа сипатқа ие болып, дамып,
гүлдене түсетініне ешкімнің шүбәсі
жоқ. Мыңдаған жұмыс орындары
ашылып, кәсіпкерліктің дамуына жол
ашылады, қаланың инфрақұрылымы
жаңа сатыға көтеріледі. Шаһарға
инвестиция ағылып, инвесторлар,
шетелдік
компаниялар
келіп,
қала
халқының
әл-аухаты
да
біршама жақсарады деген сөз. Бұл
жаңашылдық оңтүстіктің әлеуметтікэкономикалық
мүмкіншіліктерін
арттыратынына
бек
сенімдімін.
Халқымыздың рухани мұрасының
сарқылмас қазынасы – Түркістанның
қайта жандануына үлес қосушы
барша азаматтарға алғысым шексіз»,
– деп баға береді Қалқаман Сарин.

1500
жылдық
тарихы
бар Түркістан бүкіл түркі
әлемінің бесігі және оның
рухани орталығы деуге толық
негіз
бар.
Енді
жаңадан
түленген шаһардың көптеген
ғасырларға жалғасқан киелі
тарихы оның экономикалық,
мәдени және рухани дамуына
негіз болмақ.
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ПЯТЫЙ И ШЕСТОЙ
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ
ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН
КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ
РЕБЕНКА
Имангалиев Есенгазы Нуртолеуович
Председатель Комитета по охране прав детей МОН РК
Обеспечение
и
охрана
прав
ребенка
являются
одним
из
приоритетных
направлений
государственной
политики.
Об
этом убедительно свидетельствует
тот факт, что тема защиты семьи и
детей неоднократно поднималась в
Посланиях Президента Республики
Казахстан народу страны.
Казахстан 16 февраля 1994 года
ратифицировал Конвенцию ООН о
правах ребенка (Конвенция) от 20
ноября 1989 года.
Во Всеобщей декларации прав
человека отмечено, что дети имеют
право на особую заботу и помощь, а
семье, как основной ячейке общества,
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для роста и благополучия всех ее
членов и особенно детей должны
быть предоставлены необходимые
защита и содействие, с тем чтобы
она могла полностью возложить на
себя обязанности в рамках общества,
а также признавая, что ребенку для
полного и гармоничного развития
его личности необходимо расти в
семейном окружении, в атмосфере
счастья, любви и понимания, Пункт 1 b)
статьи 44 Конвенции о правах ребенка
обязывает
государство-участника
представлять
первоначальный
доклад о принятых ими мерах
по
закреплению
признанных
в
Конвенции прав и о прогрессе,

достигнутом в осуществлении этих
прав, в течение двух лет после
вступления Конвенции в силу для
заинтересованных государств, после
этого периодические доклады через
каждые пять лет и далее тогда, когда
об этом запросит Комитет ООН по
правам ребенка. Основная цель, с
которой представляются доклады,
заключается в содействии выполнению
го с уда р ст в а м и -уч а ст н и ка м и
обязательств по Конвенции.
Первоначальный
доклад
Республики Казахстан о выполнении
Конвенции
о правах
ребенка рассмотрен на 33-й сессии
Комитета ООН по правам ребенка
в июне 2003 года. Первоначальный
доклад представил Комитету ООН
по правам ребенка информацию
о
том,
насколько
национальное
законодательство,
политика
и
практика соответствуют положениям
Конвенции.
В
нем
содержалось
подробное
и
исчерпывающее
описание положения детей в стране
на момент представления доклада.
Впоследствии это послужило основой
для оценки достигнутого прогресса.
Последующие
периодические
доклады охватывали периоды с
момента рассмотрения предыдущих
докладов до представления текущих.
В этих докладах особое внимание
обращено на поднятые Комитетом
проблемные вопросы и рекомендации,
содержащиеся в заключительных
замечаниях по предыдущему докладу
и пр.
Второй
и
третий
сводный
периодический доклад о реализации

Казахстаном Конвенции о правах
ребенка подготовлен в 2006 году,
четвертый – в 2011 году, а пятый и
шестой – в 2021 году.
Процесс
подготовки
доклада
позволил Казахстану уточнить свои
обязательства в соответствии с
Конвенцией,
критически
оценить
текущее
положение
детей
и
определить
области,
требующие
реформирования,
с
тем
чтобы
обеспечить
полное
выполнение
положений Конвенции.
При
подготовке
докладов
учитывались положения всех статей
Конвенции и общие рекомендации
Комитета.
Доклад содержит информацию
по 9 разделам:
Сведения общего характера;
1. Общие меры по
осуществлению;
2. Определение понятия
«ребенок»;
3. Общие принципы;
4. Гражданские права и свободы;
5. Насилие в отношении детей;
6. Семейное окружение и
альтернативный уход;
7. Инвалидность, базовое
медицинское обслуживание и
социальное обеспечение;
8. Образование, досуг и
культурная деятельность;
9. Специальные меры защиты.
В «Сведениях общего характера»
представлены некоторые изменения с
момента предоставления последнего
четвертого периодического доклада
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о реализации Республикой Казахстан
Конвенции
об
административнотерриториальном
устройстве
Казахстана: 1) город Шымкент отнесен
к категории города республиканского
значения;
2)
административный
центр ЮКО из города Шымкент
перенесен в город Туркестан, а
Южно-Казахстанская
область
переименована
в
Туркестанскую
область; 3) столицу республики город
Астана переименовали в Нур-Султан.
А д м и н и с т р а т и в н о территориальная структура страны
состоит из 14 областей и 3 городов
республиканского
значения,
184
районов, 84 городов областного и
районного значения, 7066 населенных
пунктов.
Численность
населения
Казахстана на 1 января 2021 года
составила 18 879 552 человека,
детского населения – 6 295 590.
Отмечается, что отчетный период
характеризуется
более
высоким
темпом прироста детского населения
по сравнению с общей численностью
населения.
Численность
детского
населения представлена по возрастам,
месту проживания, этносам и пр.
показателям.
По материнской и младенческой
смертности с 2016 по 2019 годы
отмечалось снижение с 62 до 55 и с 8,59
до 7,77 соответственно. Но в 2020 году
показатель материнской смертности
по сравнению с 2019 годом вырос
в 2,7 раза и составил 156 случаев. И
несмотря на снижение младенческой
смертности, ее уровень остается
высоким и превышает показатели
стран ОЭСР в 2-3 раза.
С 2016 по 2020 годы реальные
14
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денежные
доходы
населения
Казахстана выросли всего на 17,5%,
а накопленная инфляция тенге за
этот же период составила 33,3%,
увеличился уровень бедности. На
фоне пандемии коронавируса в 2020
году доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума (33 тыс.
тенге) увеличилась до 5,3%, а в 2019
году этот показатель составлял 4,3%.
Раздел
«Общие
меры
по
осуществлению» содержит статьи 4,
42 и пункт 6 статьи 44 Конвенции. В
этот раздел включена информация,
касающаяся внесения конкретных
изменений
и
дополнений
в
законодательные акты и пр.
Отмечено, что в Казахстане ведется
активная работа по имплементации
в правовую сферу и применению на
практике положений международных
правовых документов.
Ратифицировано
около
60
международных
документов,
касающихся
прав
человека,
из
них 15 направлены на защиту прав
детей. В данном разделе учтены
замечания общего порядка Комитета
о роли независимых национальных
правозащитных учреждений в деле
поощрения и защиты прав ребенка,
об общих мерах по осуществлению
Конвенции о правах ребенка, а также
об обязательствах государства в
отношении воздействия делового
сектора на права детей.
В принятом новом Гражданском
процессуальном
кодексе
РК
предусмотрена
приоритетность
применения
правовых
норм
международных
договоров,
ратифицированных Казахстаном.
В дополнениях законодательных

актов
усилена
уголовная
ответственность
за
совершение
преступлений против жизни, здоровья
и
половой
неприкосновенности
малолетних
(до
14
лет)
и
несовершеннолетних (до 18 лет),
дополнена ограничениями доступа
детей к информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию,
утвержден
новый
независимый
институт Уполномоченного по правам
ребенка в РК, принята Дорожная карта
по усилению защиты прав ребенка,
противодействию бытовому насилию
и решению вопросов суицидальности
среди подростков и др.
В 2021 году разрабатываются
новые стратегические документы –
Концепция развития образования
РК до 2025 года и План действий по
реализации
Концепции
развития
образования РК до 2025 года.
В рамках Совместного плана,
утвержденного 1 апреля 2021 года
АО
«Институт
экономических
исследований»
Министерства
национальной экономики РК (ИЭИ),
КОПД МОН РК и Детским фондом
Организации Объединенных Наций
(ЮНИСЕФ), на основе изучения,
анализа и обобщения зарубежного
опыта финансирования безопасной
и комфортной среды обучения и
защиты прав детей разработан Проект
методики расчета Детского бюджета
в
объемах
консолидированного
бюджета на социальные затраты. Также
отмечена информированность детей о
таких политико-правовых документах,
как Закон «Об образовании» – 54,4%,
Конституция РК – 50,9%, Закон «О
правах ребенка в РК» – 49,1%, Конвенция

о правах ребенка – 48,1%, Закон «О
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних
и
предупреждении
детской
безнадзорности и беспризорности» –
44,9%, Закон «О социальной и медикопедагогической
коррекционной
поддержке детей с ограниченными
возможностями» – 38,0%, Закон «О
профилактике бытового насилия» –
35,5%.
Наименее информированы о таких
законах, как Закон «О государственной
молодежной политике» – 32,5%, Кодекс
«О браке (супружестве) и семье» –
32,0%, Конвенция по ликвидации всех
форм расовой дискриминации – 28,2%.
Раздел «Определение понятия
«ребенок»
содержит
статью
1
Конвенции.
Согласно пункту 2 статьи 1 Закона
«О правах ребенка в РК», ребенком
является
лицо,
не
достигшее
восемнадцатилетнего
возраста
(совершеннолетия).
Раздел
«Общие
принципы»
содержит статьи 2, 3, 6 и 12 Конвенции.
В разделе выделена следующая
информация: 1) в январе 2016 года
Казахстан ратифицировал Конвенцию
о борьбе с дискриминацией в
области
образования,
основной
целью которой является исключение
всевозможной
дискриминации
в области образования, а также
провозглашение
обязательности,
общедоступности и бесплатности
начального образования; 2) в УК
урегулирован вопрос совершения
какого-либо вида дискриминации и
уголовного наказания за нарушение
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равноправия человека и гражданина
–
наказывается
штрафом
либо
привлечением
к
общественным
работам, либо арестом; 3) разработан
проект постановления Правительства
РК
«Об
утверждении
Индекса
благополучия детей РК», который
состоит из 4 доменов и 56 индикаторов
(36 статистических и 20 опросных
индикаторов - соотношение 65% и
35%); 4) согласно Закону «О правах
ребенка», каждый ребенок имеет право
на свободу слова и выражение своего
мнения, свободу совести, развитие
своей
общественной
активности,
получение
и
распространение
информации, соответствующей его
возрасту, добровольное участие в
общественных объединениях, а также
в других формах некоммерческих
организаций и мирных собраниях,
разрешенных законодательством РК
и др.
Раздел «Гражданские права и
свободы» содержит статьи 7, 8, 13-17
Конвенции.
В
разделе
отмечено:
1)
в
соответствии с Кодексом РК «О браке
(супружестве) и семье» рождение
любого ребенка регистрируется как
по месту его рождения, так и по месту
жительства родителей; 2) Казахстан
поддерживает глобальные усилия по
предотвращению
безгражданства;
3) ребенок имеет право на свободу
слова и выражение своего мнения,
свободу совести, развитие своей
общественной активности, получение
и
распространение
информации,
соответствующей
его
возрасту,
добровольно
участвовать
в
общественных и пр. объединениях, а
16
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также на свободу мысли, религии и др.
Раздел
«Противодействие
насилию
в
отношении
детей»
содержит статьи 19, 24 (пункт 3),
28 (пункт 2), 34, 37 (пункт a) и 39
Конвенции.
В разделе отмечено: 1) в Казахстане
запрещены любые телесные наказания
как в организациях образования, так и
в семье; 2) в соответствии с Кодексом
«О браке (супружестве) и семье»
при осуществлении родительских
прав родители не вправе причинять
вред физическому и психическому
здоровью ребенка, его нравственному
развитию, а способы воспитания
ребенка
должны
исключать
пренебрежительное,
жестокое,
грубое, унижающее человеческое
достоинство обращение, оскорбление
или
эксплуатацию
ребенка;
3)
все виды и формы насилия над
личностью, в том числе над детьми,
являются наказуемыми деяниями, и
законодательством регламентирован
запрет побоев, истязаний и пыток
(статьи 109, 110, 146 УК); 4) приняты
меры
ужесточения
наказания
за
насильственные
действия
в
отношении детей, в том числе со
стороны родителей и других лиц,
осуществляющих в соответствии с
законодательством Казахстана заботу,
образование, воспитание, защиту
прав и интересов ребенка; 5) принят
ряд
нормативно-правовых
актов,
направленных на усиление уголовной
ответственности за преступления
против половой неприкосновенности
малолетних и несовершеннолетних и
др.
Раздел

«Семейное

окружение

и альтернативный уход» содержит
статьи 5, 9-11, 18, пункты 1 и 2, 20, 21, 25
и 27, пункт 4 Конвенции.
В этом разделе отмечено: 1)
основные
принципы
и
подходы
к формированию семейной политики
отражены в Концепции семейной и
гендерной политики в РК до 2030 года;
2) право и обязанность родителей
руководить ребенком закреплены в
действующем законодательстве РК
(Кодексе «О браке (супружестве) и
семье», Законе «О правах ребенка в
РК», Законе «Об образовании» и др.);
3) Кодекс о браке дополнен статьей,
где прописаны права и обязанности
организаций по оказанию содействия
в устройстве детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей,
в семьи граждан РК; 4) в Казахстане
оказывается
поддержка
семьям
и
законным
представителям,
воспитывающим
ребенка
путем
предоставления
социальной
поддержки в виде государственных
пособий,
социальных
выплат,
денежных выплат, а также меры по
содействию занятости, льготы при
налогообложении и др.
Раздел «Инвалидность, базовое
медицинское
обслуживание
и
социальное обеспечение» содержит
статьи 6, 18, (пункт 3), 23, 24, 26, 27
(пункты 1–3) и 33 Конвенции.
В этом разделе отмечено: 1) в
Казахстане детская инвалидность
остается одной из самых актуальных
проблем
(имеет
тенденцию
к
росту);
2) защита прав
детей с инвалидностью закреплена
законодательством
Казахстана
в
области
социальной
защиты,
образования
и
здравоохранения;

3) в 2020 году в рамках Дорожной
карты по реализации инициативы
Фонда
Первого
Президента
Республики
Казахстан
Елбасы
«Қамқорлық» в 8 регионах страны
на базе медицинских организаций
открыты детские реабилитационные
центры,
оснащенные
новейшим
медицинским
оборудованием;
4)
альтернативную
социальную
помощь,
предоставляемую
более
12 тысячам детей с инвалидностью,
оказывают 199 отделений социальной
помощи на дому; 5) 164 НПО
предоставляют
специальные
социальные
услуги
в
условиях
полустационара и на дому для более 4
тыс. детей; 6) в рамках государственночастного партнерства функционируют
7 организаций стационарного и
полустационарного типов с охватом
1 тыс. детей; 7) на начало 20202021 учебного года доля школ,
создавших условия для инклюзивного
образования,
составила
74,9%
(2016-2017 учебный год – 44,7%);
8) к 2025 году будет достигнута
доля образовательных учреждений,
подготовленных к приему лиц с ООП
и ограниченными возможностями,
в том числе с инвалидностью, до
высоких показателей: дошкольные
учреждения образования - 70%,
средние
образовательные
школы
- 100%, учреждения ТиПО - 100%,
высшие учебные заведения - 100%;
9)
реализована
Государственная
программа развития здравоохранения
Республики Казахстан «Денсаулық» на
2016 – 2019 годы; 10) с 2018 года в ряде
регионов (г.Нур-Султан, Акмолинская,
Актюбинская,
Атырауская,
Кызылординская
области)
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реализуется Программа превенции
суицидов среди несовершеннолетних
и формирования жизненных навыков
(Bilim Foundation); 11) для сохранения
и улучшения здоровья подростков
и
молодежи
совершенствуется
деятельность молодежных центров
здоровья в сети ПМСП. Подросткам
и молодым людям, а также жертвам
насилия,
травли
(буллинга)
предоставляются консультации при
депрессии, мыслях о суициде; 12)
в целях решения экологических
проблемы государством проводится
комплекс всевозможных мероприятий
и многое другое.
Раздел «Образование, досуг и
культурная деятельность» содержит
статьи 28−31 Конвенции.
В этом разделе отмечается:
1)
система
образования
в
Казахстане на основе принципа
непрерывности и преемственности
общеобразовательных
учебных
и
образовательных программ включает
7 уровней образования: дошкольное
воспитание и обучение, начальное
образование,
основное
среднее
образование, среднее образование
(общее
среднее
образование,
техническое и профессиональное
образование),
послесреднее
образование, высшее образование,
послевузовское
образование;
2)
в
соответствии
с
Законом
«Об
образовании»
государство
обеспечивает получение гражданами
Казахстана бесплатного дошкольного
обучения (с пяти лет до приема в
1 класс), начального,
основного
среднего
и
общего
среднего
образования
в
государственных
организациях
образования;
3)
18
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государство
обеспечивает
на
конкурсной основе в соответствии с
государственным
образовательным
заказом
получение
бесплатного
технического и профессионального,
послесреднего,
высшего
и
послевузовского образования, если
образование каждого из этих уровней
гражданин
Казахстана
получает
впервые, за исключением образования,
получаемого в военных, специальных
учебных заведениях; 4) иностранцы
и лица без гражданства, постоянно
проживающие в Казахстане, а также
въехавшие в Казахстан с целью
воссоединения семьи, имеют равные
с гражданами Казахстана права на
получение предшкольного, начального,
основного
среднего
и
общего
среднего образования в порядке,
установленном
уполномоченным
органом
в области образования;
5) лицам без гражданства, постоянно
проживающим
в
Казахстане,
предоставляется право на получение
на конкурсной основе в соответствии
с государственным образовательным
заказом бесплатного технического и
профессионального, послесреднего,
высшего
и
послевузовского
образования,
если
образование
каждого из этих уровней они получают
впервые, за исключением военных,
специальных
учебных
заведений
(статья 8 Закона «Об образовании»)
7) законодательство Казахстана не
предусматривает
предоставление
образования
детям
иностранцев,
временно пребывающих на территории
Казахстана, жертв торговли людьми
и (или) ищущих убежища (дети
просителей
убежища,
беженцев,
трудящихся мигрантов, которые не
имеют документов и регистрации); 8)

за 2016-2019 годы сеть дошкольных
организаций в стране увеличилась
на 1749 единиц (2019 г. – 10 583 ед.,
2015 г. – 8 834 ед.) и, соответственно,
на 16,9% увеличен охват дошкольным
воспитанием и обучением детей с 3
до 6 лет (2019 г. – 98,5%, 2015 г. – 81,6
%); 9) чистый коэффициент охвата
начальным образованием в 2020 г.
достиг максимального показателя
(99,8) за анализируемый период, по
девочкам данный показатель вырос
с 98,1 до 99,9, а по мальчикам – с
99,5 до 99,6. Валовый коэффициент
охвата средним образованием за
анализируемый период колеблется в
пределах от 104,6 до 105,9. В 2020 г.
он составил 105,4 по девочкам и 105,5
– по мальчикам; 10) для системной и
качественной организации летнего
отдыха и занятости детей утверждены
Межведомственные планы совместных
мероприятий
по
организации
оздоровительного
отдыха,
досуга
и занятости детей в период летних
каникул, по обеспечению безопасности
детей в организациях образования,
инструкция по подготовке вожатых
к работе в детских оздоровительных
организациях и др.
Раздел
«Специальные
меры
защиты» содержит статьи 22, 30, 32–
33, 35–36, 37 (пункты b)−d)) и 38–40
Конвенции. В этом разделе отмечается:
1) Казахстан принимает необходимые
меры для обеспечения надлежащей
защиты беженцев и лиц, ищущих
убежища, в том числе детей, в
соответствии
с положениями
Конвенции о статусе беженцев; 2)
Законом «О беженцах» предусмотрено,
что детям, желающим получить статус
беженцев, и детям-беженцам как

прибывшим без родителей или иных
законных представителей, так и в тех
случаях, когда родители или другие
члены семьи не могут быть найдены,
предоставляется такая же защита,
как и другим детям в Казахстане,
оставшимся без попечения родителей,
в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о правах
ребенка;
3)
детям-беженцам,
находящимся
на
территории
Республики Казахстан без родителей
или
законных
представителей,
выдается удостоверение беженца;
4) определение статуса беженца
осуществляется с учетом наилучших
интересов
детей;
5)
созданы
условия для изучения и развития
языков
народа
Казахстана,
не
допускается ущемление прав граждан
по
языковому
признаку.
Лица,
препятствующие функционированию
и изучению государственного и
других
языков,
представленных
в
Казахстане,
привлекаются
к
ответственности в соответствии с
законами Казахстана; 6) сохранение
языкового многообразия является
государственным приоритетом; 7) в
рамках Государственной программы
развития
и
функционирования
языков в Республике Казахстан на
2011-2020 годы для обучения родному
языку
представителям
разных
этносов, проживающих в стране,
созданы условия, заключающиеся
в
оказании
учебно-методической
помощи воскресным школам, а также
привлечении
опытных
педагоговносителей
языка,
использовании
международного опыта и современных
технологий при обучении родным
языкам и др.
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Protection of Children’s
Rights in Kazakhstan: Results
of Sociological Research
Erzhan Zhirenbay, a chief expert of the
Committee for the Protection of Children’s
rights of the Ministry of education and
science of the Republic of Kazakhstan

In Kazakhstan, children’s
rights and freedoms have always
been paid much attention to and
supervised by the government.
In our country, caring for
children is a Kazakh tradition and
considered to be the main value
of a Kazakh family.
However,
today’s
external
and internal challenges, such as
globalization, social life difficulties,
income differentiation and family
instability, have caused a sharp
increase in the probability of negative
occasions affecting families - violation
of their rights and interests, the danger
of growing poverty and violence rates.
Having gained its independence,
Kazakhstan has become a rightful
participant of international relations,
including those matters concerning
children’s rights protection. In 1994,
our country joined The United Nations
20
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Injigolyan Angela Alvanovna, Candidate of
Sociological Sciences, Associate
Professor of the Department of Political
Science and Sociology, E.A. Buketov
Karaganda University

Convention on the Rights of the Child.
From then onwards, the condition
of children’s lives in Kazakhstan has
been under the supervision of the UN
Committee on the Rights of the Child.
The Committee advises Kazakhstani
institutions for the protection of children’s
rights that require strengthening.

In 2021 a mass opinion poll
was conducted in Kazakhstan
to impartially inform the UN
Committee on the Rights of the
Child about the changes in the
conditions of children’s lives
over the past 5 years. The list
of the participants consisted of
children, parents and specialized
personnel occupied in this field.
According to current data, 1,360,380
children aged 13 to 17 live in Kazakhstan.
The poll involved 20,000 children,
2,000 parents, 1,100 workers in various

fields of occupation - education (400
participants), social protection (300
participants) and law enforcement (100
participants). The poll also questioned
50 experts from non-governmental
organizations and 50 representatives
of the private sector from all regions of
Kazakhstan. For covering such a large
number of respondents with the poll, an
online questionnaire survey was used.
The results of the poll were
analyzed by taking into account several
important areas of the conditions of
children’s lives and the protection of
their rights in Kazakhstan nowadays:
1. the state and implementation of
the fundamental rights of children in
education and health care; social health
and anxiety rates assessed by children,
parents and experts;
2.
the rates of awareness of
children, parents and other departments
working with children and their
representatives about children’s rights
and freedoms; the awareness about
legal capacity of political and legal
documents that ensure children's rights,
their implementation and protection;
3.
means
of
monitoring
violations of children’s rights in the
Republic of Kazakhstan; the state of the
problem of violence and discrimination
against children;
4.
assessment
of
the
government activities in the protection
and implementation of children’s rights.
The conditions of children’s lives
in society are always changing and,
consequently, need constant control
and monitoring in order to ensure
the implementation of their rights;
protect children from violations; control
violence and discrimination rates; assess
the quality of providing children with
education, health care, social protection
and high life standards.
The research results showed that
the majority of children and parents
are highly satisfied with the quality of
educational and healthcare services in

Kazakhstan.
Particularly, 38.9% of children and
34.8% of adults rated the quality of
educational services in Kazakhstan as
“excellent”. 58.0% of children and 61.3%
of parents rated them as “good”. Seen
from the poll results, the difference
between the assessments of children
and parents is insignificant and this fact
indicates the objectivity in obtaining
data.
The assessments and level of
satisfaction of children and their
parents with the healthcare services
quality are lower than the educational
ones.

25.7% of children and 13.7%
of adults rated the quality of
healthcare services in Kazakhstan
as “excellent”. 64.5% of children
and 62.4% of parents rated them
as “good”.
Children tend to rate the quality
of healthcare more highly than
their parents. The difference in the
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assessments between children and
parents is significant here and appears
due to the features of children’s
perception.
As the analysis shows, differences
in the assessment of the services
quality in education and health care
depend on the age of the respondents
and place of their residence. The older
the parents and children are, the lower
they rate the quality of educational
and healthcare services. City residents’
opinions on the assessment of the
quality of education and health care
significantly differ, being either very
high or very low. This appears due to
the high demands of city residents
for the quality of services provided
along with widening gap in the service
quality of educational organizations
in urban circumstances. Together with
high standards of educational service
(for instance, NIS schools), there are
also low-standard institutions that do
not meet the requirements of people.
The highest standards of education
are presented in big capital cities, the
lower ones - in provincial cities far from
the capital.
Employees
and
specialized
personnel
highly
assessed
the
educational conditions for children in
the institutions they work in.

More than 90% of the
interviewed agreed that the
educational institutions they
work in do not have any incidents
of
discrimination
against
children, and that all necessary
conditions have been created for
children with special educational
needs.
The employees and specialized
personnel believe that their institutions
have created all the conditions for
the normal development of children.
22
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The rate of negative assessments
reaches only 1.9%. More than 80% of
the interviewed specialized personnel
agreed that their institutions are well
financed and, therefore, have a material
impetus for the employees.
Parents, the same way as the
specialized personnel, highly assessed
the quality of teaching children in
educational institutions at their place
of residence. More than 80% of the
parents agreed that the educational
institutions their children study in do
not have a single case of discrimination
against children, and that all necessary
conditions have been created for
children with special educational needs
(they include inclusive education, ramps,
sanitary equipment in restrooms). More
than 60% of the parents agreed the
educational institutions of their children
are well financed and no additional
fundraising is applied.
According to parents, the number
of
children
receiving
additional
educational services is still small: about
1/3 of the parents reported that their
children do not attend any additional
educational organization.
The majority of the interviewed
children and parents have positive
feelings about their social health, a low
anxiety level. Yet, “absolutely nothing
worries” only half of the children and 1/4
of the parents. The poll shows that the
citizens have a number of unresolved
matters of big concern.
The greatest concern among
children is caused by “environmental
issues”, “safety matters” (it is dangerous
to walk outside without the supervision
of an adult).
The matters worrying parents
are similar to those ones that worry
their children: “safety matters” (it is
dangerous to walk outside without the
supervision of an adult); then the list of
worries is enlarged by "the danger of
having little money” (not having money
for food, clothes, transportation fare,

etc.), and “environmental issues”.
In general, it can be seen that
both adults and children are worried
by security, environmental issues and
education. Nevertheless, the issue of
material security adds to the anxiety
rates of adults.
The main prevention means of
the nonproliferation of violence and
other forms of discrimination against
children is their knowing about their
lawful rights.
The poll has demonstrated that
children in Kazakhstan are well informed
about human rights. However, when
perceiving the knowledge about basic
human rights, children are given much
less information about the specific
rights of the child related to their status
and features of development.
Children and adults do not know
much about legislative and regulatory
legal acts that protect the rights of
children.
Children, adults and specialized
personnel are primarily informed
about the main Kazakhstani laws:
the Constitution of the Republic
of Kazakhstan, the Education Act
and the Act on the Rights of the
Child in the Republic of Kazakhstan.
Among international documents, all
respondents are mostly informed
about the Convention on the Rights of
the Child.
Children, parents and specialized
personnel have a low level of knowledge
about the Convention on the Elimination
of All Forms of Racial Discrimination,
the Act of the Republic of Kazakhstan
on the Prevention of Domestic Violence
and the Optional Protocol on child
trafficking, child prostitution and child
pornography.
The obtained data makes us
conclude that there exists the need
for further work in informing the
publicity about the most important
laws concerning children’s rights,
responsibility for their violations and

opportunities for their protection.
Parents
and
children
know
about such an important structure
as the institution of the Ombudsman
for the Rights of the Child and his
responsibilities. However, there is little
information on how and what children
should do in case of violation of their
rights, except being advised by the
close people.
Nowadays, Kazakhstani society
is actively involving children in
management,
co-management
and participation in solving issues
concerning their interests.
Most of the interviewed parents
(58.7%) and specialized personnel
(49.2%) confirmed that this practice is
widespread in today’s Kazakhstan and
that the opinions of children are taken
into account when making every single
decision. Yet, the parents' assumptions
turned out to be higher than those
of the experts, who tend to be more
critical in this respect, suggesting that
the potential for involving children in
the decision-making process is far from
being fully implemented.
The
government
plays
an
important role in changing the situation
of protecting children’s rights. Its active
and committed attitude to cutting the
increase of violence rates in society
plays a significant role in improving the
situation of protecting children’s rights.
Parents, employees and specialized
personnel differ in their opinions on
the changes in the field of protecting
children’s rights in Kazakhstan over the
past 5 years.
Many parents assessed the changes
as "insignificant improvement" (33.9%),
and a big number of employees and
specialized personnel assessed them
as "significant improvement" (46.8%).
This tendency occurred due to
the parents’ low awareness level about
this issue. In their everyday life, adults
do not often receive any information
about positive changes in this field.
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However, more than half of
the interviewed parents (63.6%),
employees and specialized personnel
(63.8%) highly assessed the activities
of the government to protect children’s
rights in Kazakhstan, rating them as
“good”.
Yet, parents still think that the
government insufficiently supports
families with children. Less than half
of the respondents received targeted
social assistance. 1/3 of them expressed
dissatisfaction with the amount of the
material support provided.
The results of elaborate interviews
with specialized personnel showed
that the representatives of nongovernmental organizations working
in the field of protecting children’s
rights in Kazakhstan have professional
knowledge and expert opinions on
the conditions. They are interested
in improving protection rates, ready
to use all their experience, resources,
knowledge and best international
practices in order to improve the
situation in this respect.
The
specialized
personnel
demonstrated high awareness about
the current governmental programs
and legal acts of Kazakhstan aimed
at protecting children’s rights. They
were highly satisfied with the positive
changes of the matter over the entire
period of our country’s development,
a country that is committed about
ensuring high quality of life and safe
development of children.
The specialized personnel are
concerned about the protection of
children’s rights in education (ensuring
equal access to accredited education),
healthcare (ensuring children’s health,
preventing child suicides and early
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abortions), and the social life (improving
the quality of children’s life standards).
According to the specialized
personnel, legal and explanatory
procedures are the most effective
mechanisms
to
combat
any
discrimination and violence against
children in Kazakhstan.
The specialized personnel highly
respect the work of the Ombudsman
for the Rights of the Child, crisis centers
and non-governmental organizations
involved in the procedures protecting
children’s rights, confidently claiming
that their work is still necessary. They
believe that the improvement of the
efficiency, first of all, requires the support
of the government. It can be performed
through the creation of a training
system, the organization of regional
departments of the Ombudsman for the
Rights of the Child, an increase in wages
for the lower levels of management,
for the people who directly work with
children and for their sake.
The materials of the conducted
research contain rich analytical and
empirical experience that cannot be
completely presented in an article.
Please follow the website of
the Committee for the Protection of
Children’s Rights of the Ministry of
Education and Science of the Republic
of Kazakhstan in order to observe the
full version of the research.
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Children’s Online Privacy Protection

The Internet has become an important part of a modern
person’s life. Every day we use e-mail for work or search
for open information sources for academic purposes. We
sometimes even look for answers to our questions on
the Internet. Technological development has made some
complex procedures much easier. In just one click one
can get necessary documents or make an online purchase.
However, the Internet began to attract scammers. Taking
advantage of the lack of users’ attention, cybercriminals
use personal data of people for their own purposes. Our
children are particularly vulnerable to this.
Nowadays, all children are surrounded by digital
technologies and the Internet. Toddlers watch YouTube
videos and play mobile games while schoolchildren search
for answers on Google. One will not see a modern teenager
that would not have a phone. Not all parents approve it.
The only way to keep their children safe from wrongdoers
is to tell everything about the digital world, what rules
it has and what can harm children. Parents need to take
this issue under their personal supervision. Sometimes, not
minding simple rules of using the Internet can lead to big
issues in future. Therefore, it is very important to follow
the basic safety rules in order to protect children.
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The Internet resembles crossroads with heavy traffic, which changes on a daily basis.
There are a lot of websites that present unwanted and hurtful content. Speaking literally, it
is necessary to hold the child’s hand so that they will not be able to come across one of the
“unwanted” resources. But parents have to admit that they cannot be next to their child all the
time. Therefore, it is high time to call a “traffic controller” who will put everything in order and
ensure the safety of children. This can be performed by special resources or just explained in
simple rules for safe Internet usage. In this article we will demonstrate basic rules that parents
and children need to follow in order to safely use social networks and the opportunities of the
global network.
1. Safety of Personal Data
First of all, it is essential to explain the importance of personal data. Personal data can
include information that may be used to identify a person, their first or last name, date of
birth, phone number, home address, and even photographs. When your children start using
the Internet, you should explain right away that such information must not be shared with
strangers. It can cause unpleasant consequences. Your child may receive calls from strangers.
These calls can be the cause of possible burglaries, since addresses and contacts are open
for everyone once published online.
2.
Letting Children Create Internet Accounts Under Parental
Supervision
It is better to create the first accounts of your children together with them. You can create
them with your phone or personal computer, thereby using additional applications or privacy
settings. For instance, you can block the access to camera, microphone and geolocation.
If a child uses your phone to go online, you can also ban the access to your personal data,
ensuring the safety of it. In addition, there exist various applications parents can use to restrict
access to the Internet on their children’s devices, set a certain period of time for its usage and
ban some websites. This will protect your children from harmful resources and keep them safe
from inappropriate content.
3.

Collaborative Configuration of Access to Personal Data

Children often use social networks and download mobile games to their phones. It’s not
unusual for applications and games to ask for access to connect to built-in phone settings.
Not all applications need to be provided with this access. For example, you need to provide
access to the geolocation of the phone in order to use mobile maps. Do not give access for
making online purchases through your card. Speak to your child to find out what accesses are
really necessary and what accesses can be dispensed with. What is more, some games and
applications can be collecting personal data even when offline, recording your conversations
or tracking your movement. Spend enough time for checking the game and application settings
on your child’s phone. It is necessary to do this on a regular basis because very often children
update applications and download new games.
4.

Build Trust-Based Relationship with Children

Many social networks do not let people create personal accounts if they are under 13.
However, every child can avoid the rules by giving a false date of birth when registering. As a
parent, you should show and provide your own example to explain what social networks are
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safe to use and what websites may harm your child. Discuss with your child what information
can be posted on social media. A simple ban will not be useful in this situation. It is important
that each limitation is based on a logical explanation. You can provide examples of personal
data and personal correspondence being used by scammers.
5.

Phishing and Grooming

Unfortunately, scammers mind no conscience remorse. Children often become scammer’s
victims. With the help of phishing attacks, scammers obtain people’s personal data, including
their bank accounts. Scammers send spam messages that offer gifts and promotional codes
from companies. They create sites that imitate real bank websites, online stores and payment
systems. Then scammers offer making a payment. Tell your child about this method of
collecting personal data and warn them not to follow any suspicious link. Internet scammers
often fraudulently get personal photos of children and adults using social networks. Explicit
photos can be published or shown to other people. They can also be used for grooming
(selling or using photos for blackmail). Explain to your child how personal information can be
used against them. Ask them to try to be more careful when using messengers, even if they
completely trust or personally know the interlocutor. Sometimes the accounts of friends can be
hacked and controlled by scammers.
6.

Dangers of Public Wi-Fi

Children spend much time on the Internet and use much more traffic than adults, for
instance, when downloading games, watching and posting videos. Hence, they connect to
free Wi-Fi wherever it is available. Explain to your child that public Wi-Fi networks are easy
to be hacked by cybercriminals. They can be
easily faked by creating a Wi-Fi point under a
name similar to the name of a well-known chain
or restaurant. You should say to your children
that it is dangerous to make payments or send
personal data through these networks, especially
passwords and the information of bank accounts.
7.

Antivirus Software

Discuss the need for antivirus software
with children and show those ones that are
already installed on your devices. Install the
software on all children’s devices and update it
to the latest version. Unlike adults, children are
much more likely to trust unfamiliar websites and
follow dangerous links. Therefore, using antivirus
software on all devices is inevitable. Make sure
your children regularly check e-reader portable
devices for having viruses.
8.
Changing
Together
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Passwords

Experts advise to change passwords every 3 months. Mind this process with your child
and explain what passwords are hard for cybercriminals to hack. Tell your children not to set
the same password for all accounts. The settings of applications and e-mail provide people
with the opportunity to keep track of the time and place of an account’s activity. It is also
necessary to monitor for suspicious activities in case your child’s account was hacked. Tell
your child not to allow access to websites or applications to save passwords.
9.

Social Media Etiquette

Nowadays, it is difficult to claim that personal data can remain absolutely confidential
on the Internet. Personal correspondence, voice messages and all video that your children
share can be used against them in future. Sometimes a common comment can cause serious
consequences. You may have already explained to your children that it is dangerous and
prohibited to get acquainted with strangers, especially with adults. The same rule should be
applied on the Internet. Tell your children that suspicious people can follow their account or
send friend requests. Explain why it is better not to add everyone to their friend-list.
The most important thing for parents is to show the example of behaving on social
networks and be open for discussions with children. If you post photos of your children without
asking them, do not expect them to ask for permission to post photos or prohibit someone
from posting theirs. Learn more about cybersecurity and be attentive. Often, parents give their
children a phone in order to distract their attention or do routine housework. However, children

ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖУРНАЛ / НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

29

often get into the habit of watching cartoons on the Internet. Growing up, together with their
friends, children begin to follow bloggers, participate in quest games, no longer being able
to move away from the virtual world. Therefore, parents need to pay much attention to the
daily routine of their children. They should create conditions for their children to be interested
in the real world around them and look for answers not on the Internet, but with the help of
their parents and relatives. You can also show your child Internet educational websites or
educational channels so that they will be usefully spending time on the Internet, not enjoying
entertainment content only. Parents should keep up-to-date in order to recognize and share
the interests of their children. Children often want to look like their Internet heroes, copying
their habits. Being interested in your child’s hobbies, you can always give them a useful
piece of advice, and, what is more, you will be able to protect them from material and mental
dangers. Learning more about the Internet is just as important as teaching to hold a spoon
correctly or cross the road. However, parents should understand that none of these methods
can guarantee absolute safety. There is no ideal tool for this. Therefore, in addition to our
recommendations, parents should remember that the future of their children depend on them.
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Абайдың бала тәрбиесіне
байланысты төрт өсиеті
Рая Келесқызы, зерттеуші-педагог,
«Қазақстан Республикасы Білім беру ісінің құрметті қызметкері»
Қазіргі жаһандану заманында әлемдегі орын алып жатқан әлеуметтік
өзгерістер, жан-жақтан ағылған ақпараттар тасқыны, үлкендерден бала
тәрбиесін басты назарда ұстауды талап етеді. Егер біз «өркениеттер
қақтығысында» жұтылып кетпей, өзіндік бірегейлігімізді сақтап қаламыз
десек, еліміздің болашағы саналатын ұл-қыздарымыздың бойына ұлттық
құндылықтарымызды сіңіріп, салт-дәстүрлерімізбен сусындатып, туған елін,
жерін сүюді, оны көзінің қарашығындай қорғауға баулып, тәрбиелеуге ерекше
мән беруге тиіспіз. Бүгінгі таңдауы да, талғамы да бөлек ұрпақ тәрбиесі қандай
болмақ? Бұл сұрақтың жауабы, яғни қазіргі заман бала тәрбиесінің қайнар көзі
Абай мұрасында жатыр.
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Қазақстан Республикасының Президенті Қ.КТоқаев «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» атты мақаласында:
«Абай қазақтың әр баласын ұлтжанды азамат етіп тәрбиелеуге шақырды. Оның мұрасы – парасатты патриотизмнің мектебі, елдікті қадірлеудің негізі. Сондықтан
азаматтарымыздың көзі ашық болсын десек, Абайды
оқудан, ақын өлеңін жаттаудан жалықпаған жөн»
- деген еді. Ендеше Абайдың бала тәрбиесіне қатысты 4 өсиетін саралайық.

Бірінші тәрбие - өз-өзіңді тәрбиеле.
Абайдың 10-шы қара сөзінде былай дейді: «Әуелі өз күнәңді өзің

көтергеніңмен тұрмай, балаңның күнәсіне тағы да ортақ боласың.
Әуелі балаңды өзің алдайсың: «Әне, оны берем, міне, мұны берем» деп.
Басында балаңды алдағаныңа бір мәз боласың. Соңыра балаң алдамшы
болса, кімнен көресің? «Боқта!» деп, біреуді боқтатып, «кәпір, қияңқы,
осыған тимеңдерші!» деп, оны масаттандырып, әбден тентектікке үйретіп
қойып, сабаққа бергенде, молданың ең арзанын іздеп, хат таныса болады
деп, қу, сұм бол деп, «пәленшенің баласы сені сыртыңнан сатып кетеді»
деп, тірі жанға сендірмей, жат мінез қылып, осы ма берген тәлімің?
Осы баладан қайыр күтесің бе?». Дана қазақтың «Әкеге қарап ұл
өсер, шешеге қарап қыз өсер» деген өсиет сөзі тегін айтылмаса керек.
Адамды тәрбиелейтін қоршаған орта және тәлім-тәрбие десек, мектеп
жасындағы балалардың тұлғалық ерекшеліктерінің қарым-қатынасына
ата-анасы, олардың қарым-қатынасы, отбасының психологиялық
тәрбиелеу стилінің маңызы зор. Демек, баланың алғашқы ұстазы – атаана. Адамгершілік, қайырымдылық, әдептілік, адалдық т.б. қасиеттер
үйдегі үлкендерден сіңеді. Бала ересектерге еліктеп өсетіндіктен, жақсы
мен жаманды солардан үйренетіндіктен, ата-ана өнегелі болуы тиіс. Атаана балаларына үлгі-өнеге көрсете алмаса, тәрбиелі бала өсіру екіталай.

Екінші тәрбие – білім-ғылымды үйрену және мінез.
Абайдың 32-ші қара сөзінде білім мен ғылым туралы «Әуелі – білімғылым табылса, ондай-мұндай іске жаратар едім деп, дүниенің бір қызықты
нәрсесіне керек болар еді деп іздемекке керек. Оның үшін білім-ғылымның
өзіне ғана құмар, ынтық болып, бір ғана білмектіктің өзін дәулет білсең және
әр білмегеніңді білген уақытта көңілде бір рахат хұзур хасил болады.
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Сол рахат білгеніңді берік ұстап, білмегеніңді тағы да сондай білсем екен деп
үміттенген құмар, махаббат пайда болады. Сонда әрбір естігеніңді, көргеніңді
көңілің жақсы ұғып, анық өз суретімен ішке жайғастырып алады», – дейді.
«Балаға білім- ғылымды қалай үйретеміз?» деген сауалға: «Ғылым-білімді әуел
бастан бала өзі ізденіп таппайды. Басында зорлықпенен яки алдауменен үйір
қылу керек, үйрене келе өзі іздегендей болғанша» деп кеңес береді. Дана
Абай ғылымды үйреніп, білген адамға 32-ші қара сөзінде «Ғылымды, ақылды
сақтайтын мінез деген сауыты бар. Сол мінез бұзылмасын! Көрсеқызарлықпен,
жеңілтектікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез-келген қызыққа шайқалып
қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Онан соң оқып-үйреніп те пайда жоқ.
Қонарға орны жоқ болған соң, оларды қайда сақтайсың?» – деп білім-ғылым
үйренуде салмақты, табанды, сабырлы болуды, сақтықты талап етеді. Абай
өзінің 31-ші қара сөзінде білімді бойға сіңіру үшін ой кеселді мінездерден
аулақ болуға шақырады. Мысалы, ол бір сөзінде «Естіген нәрсені ұмытпастыққа
төрт түрлі себеп бар: әуелі – көкірегі байлаулы берік болмақ керек; екінші – сол
нәрсені естігенде я көргенде ғибрәтлану керек, көңілденіп, тұшынып, ынтамен
ұғу керек; үшінші – сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып,
көңілге бекіту керек; төртінші – ой кеселі нәрселерден қашық болу керек.
Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері: уайымсыз салғырттық,
ойыншы-күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу
секілді. Бұл төрт нәрсе – күллі ақыл мен ғылымды тоздыратұғын нәрселер»
деген идея айтады. Расымен де, бұл дүниеде не болса соның жетегіне еріп
кетпеу маңызды, әр адам өз алдына нақты мақсат қойып, соған жету үшін
бар күш-жігерді сарп ету қажет. Ең бастысы – еш қиындықтан қорықпау әрі
мойынсынбау. Ақынның білім, ғылым туралы жазылған өлеңдерінен, біздің
назарымызға ең алдымен ілігетіні – «Жасымда ғылым бар деп ескермедім»,
«Интернатта оқып жүр» және «Ғылым таппай мақтанба» өлеңдері. Ақынның
ойынша, «Адамның білімі, өнері – адамшылықтың таразысы». Ол үшін адам
бойындағы білім мен ілім түкке тұрмайтын байлық, атақ-абыройдан мың есе
жоғары. Осындай идеяны алға тарта отырып, қазіргі кезде де өте өзекті ой
тастайды. Яғни адам бұл өмерде ілім мен білім алып әрдайым ізденісте болуы
қажет. Ал ойын-сауық сияқты болмашы нәрселер бүгін бар, ертең жоқ болады.
Осылай айта тұрып, сөзін келесідей жалғайды:
Дүние де өзі, мал да өзі,
Ғылымға көңіл бөлсеңіз.
Білгендердің сөзіне
Махаббатпен ерсеңіз.
Ақыл сенбей сенбеңіз,
Бір іске кез келсеңіз.
Ақсақал айтты, бай айтты,
Кім болса, мейлі, сол айтты –
Ақылменен жеңсеңіз!-

дейді де, табандылыққа шақырады. Абай кез-келген шығармасында рухани
байлықтың қайнар көзі-білім, ғылым екенін айта келіп, адамгершілік пен
ақылды, ар-ұятты, рухани байлықты басты орынға шығарды.
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Үшінші тәрбие – имандылық, дін мәселесі.
Абай атамыз «әрбір ақылды адамға иман – парыз, әрбір иманды адамға
ғибадат – парыз» деп шығармаларында имандылық пен діни мәселелерді де
қозғады. Қырық бес қара сөзінің он бірінде иман туралы айтылады. Ендеше
имандылық дегеніміз – Адамның Адам болмысын білдіретін үлкен құндылық.
Сондай-ақ он үшінші қара сөзінде «Иман деген не?» деген сауалға жауап
беріледі. «Иман деген – Алла Табарака уа тағаланың шəриксіз, ғайыпсыз,
бірлігіне, барлығына уа һəр неге бізге пайғамбарымыз салалаhү ғалайһи
уəсəллəм арқылы жіберген жарлығына, білдіргеніне мойынсұнып, иланбақ»
дей келіп: «Енді мұндай иман сақтауға қорықпас жүрек, айнымас көңіл,
босанбас буын керек екен», – дейді. Адамның сеніміне зорлық болмағаны
лəзім. Яки иман келтіру үшін логикалық тəсілмен Алланың барлығын
ақылмен жоққа шығара алуға шамаң жетсе, иман келтірудің еш қажеті жоқ.
Ал, оған ақылың жетпесе, дəлелің болмаса, Аллаға сенгеннен басқа не
бар? Бұл – Абайдың иман туралы тұжырымы. «Дінді қор қылма, адамдарды
таза жолдан тайдырма» деген пікірі қазіргі таңдағы мұсылмандықтың атабабаларымыз қабылдаған ақ жолын бұрмалап, ел ішін ала тайдай бүлдіріп
жүргендерге бағыттап айтылғандай. Абай «Иман екеу емес, біреу» деген
ойға келеді 38-ші қарасөзінде.
Абай шығармаларында иманды адамгершілік мәселесімен ұштастырып,
«Иман дегеніміз – ар мен ұят» дейді. Он сегізінші қара сөзінде: «Тегінде адам
баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген мәселелермен озбақ.
Онан басқа нәрсеменен оздым ғой демектің бәрі де – ақымақтық», – дейді.
Демек, имандылықтың бойына ар-ұят, отаншылдық, білімге құштарлық,
бірлік, еңбекқорлық, мәдениеттілік пен әділдікті сыйғызсақ, бүгінгі күннің
бала тәрбиесіне имандылықтың берері мол.
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Имандылық салауатты жан дегенді білдіруімен қатар, бүкіл адамзатқа ортақ
адамгершілік қағидаларын сақтау, өзгенің ақысын жемеу, қоғамға қайырлы
азамат болу дегенді де білдіретін болса, Абай шығармаларындағы имандылық
тақырыбы ұлттық құндылықтардың мөлдір бастауы болмақ. Ал ұлттық құндылық
– ұлтты қорғаудың шамшырағы.

4

Төртінші тәрбие – адал еңбек.
Адал еңбектің сипаты мен мазмұнын көрсеткенде Абай:
«Түбінде баянды еңбек егін салған,
Жасынан оқу оқып, білім алған.
Би болған, болыс болған өнер емес,
Еңбектің бұдан өзге бәрі жалған»

деп тұжырымдаған. «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей», «Әуелі өнер
ізделік қолдан келсе, ең болмаса еңбекпен мал табалық» деп кәсіп іздеп, өнер
тауып, адал еңбекпен алға ұмтылуды насихаттайды. «Сенбе жұртқа тұрса да
қанша мақтап» деп аталатын өлеңінде:
Сенбе жұртқа, тұрса да қанша мақтап,
Әуре етеді ішіне қулық сақтап.
Өзіңе сен, өзіңді алып шығар,
Еңбегің мен ақылың екі жақтап,
деп «еңбегі мен ақылын» тең ұстай білетін адам ғана қиындықтарды еңсеріп,
еңбегінің жемісін көріп, мақсатына жететіндігін, байлыққа кенелетінін
өлеңдерінде анық көрсеткен. Қазақ баласына жеті өнер де аз. «Егіннің ебін,
Сауданың тегін үйреніп, ойлап, мал ізде» деп кәсіп игеріп, харекет жасаудың
тың жолын көрсетеді. Қай қоғамда болмасын өмірді, тіршілікті жақсартатын,
қазіргі тілмен айтқанда экономиканы дамытатын құдіретті күш – кәсіпкерлік
екенін Абай жақсы білген.
Ұлтымыздың ұлы ойшылы 33-ші қара сөзінде «Егерде мал керек болса,
қолөнер үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Алдау қоспай адал
еңбегін сатқан қолөнерлі – қазақтың әулиесі сол» деп қазақ баласын қол өнер
үйренуге шақырады. Қолөнер дегеніміз қазіргі тілмен айтқанда – инженерия.
Ғылым мен техниканың мәнін біліп, нақты бір кәсіпті игеруге шақырады. Қандай
да бір кәсіп үйреніп еңбек етсең «Ісім өнсін десең, ретін тап» деп реттілікке,
жүйелілікке, ұқыптылыққа шақырады.
«...Бағанағы алдамшы шайтан тамыр болалық деп, бір болымсызын
берген болып, артынан үйтемін-бүйтемін, қарық қыламын тамырым, досым
десе, мен де керектінің бірі болып қалыппын ғой деп және жасынан іс істеп
үйден шықпағандық қылып, жоқ-барға тырысып, алдағанды білмей, дереу
оның тпегенін жеткіземін деп, тіпті жетпесе өзінен қосып, қылып бер дегенінің
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бәрін қылып беріп, күні өтіп еңбек қылар уақытынан айрылып, «жоғары шыққа»
қарық болып, тамақ, киім, борыш есінен шығып кетіп, енді олар қысқан күні
біреудің малын бұлдап қарызға алады. Оны қылып берейін, мұны қылып берейін
деп, сонымен табысы құралмай, борышы асып, дауға айналып, адамшылықтан
айрылып, қор болып кетеді. Осы несі екен? Қазақтың баласының өзі алдағыш
бола тұрып және өзі біреуге алдатқыш болатындығы қалай?» – дей келе Абай
халықты алдауды кәсіп қылмай, еріншектік, жалқаулыққа бой алдырмай, адал
еңбекпен мал тауып күн көруге, қолөнер, кәсіп үйренуге шақырады. Абайдың
бұл ойынан ұлт болашағын ойлағанын, көрегендігін байқаймыз. «Жастықта
бір күлгенің – бір қаралық, Күлкі баққан бір көрер бишаралық. Әуелі өнер
ізделік қолдан келсе, Ең болмаса еңбекпен мал табалық» деп қызық, думанға
әуестене бермеуге, одан бір пайдалы іспен, өнермен, кәсіппен шұғылдануға
кеңес береді. «Қулық саумақ, көз сүзіп, тіленіп, адам саумақ – өнерсіз иттің
ісі. Әуелі құдайға сыйынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп еңбегіңді сау, еңбек
қылсаң, қара жер де береді, құр тастамайды», – деп ақыл айтады ұлы ақын.

Абайдың өз заманына, келер ұрпаққа арнаған өсиеттері өз кәдеңе,
өмірлік іс-әрекетіңе жаратар бағдаршам сияқты. «Білімді, ғылымды,
өнерді, кәсіпті меңгер, әр нәрсені біл, сегіз қырлы,бір сырлы азамат бол,
мағыналы өмір сүр», Абайдың айтары да – осы.
Аб а й ш ы ға р м а л а р ы н д а ғ ы
б а л а тә р б и е с і н е
байланысты барлық идея – ХХІ ғасырдың барлық талапшарттарына жауап бере алатындықтан, өміршең, құнды
идеялар. Адамзат өркениетіндегі барлық ізгі қасиеттерін
бойына дарытқан, Абай армандаған «Толық адам» болу
идеясы қазіргі өмірмен біте қайнасқан қазіргі заман бала
тәрбиесімен ұштасып жатыр. Адамгершілік, иман, ар-ұят
туралы Абай ілімінің құны күн өткен сайын арта түспек.
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Эффективные методы
изучения иностранных
языков
Мозг человека постоянно совершенствуется при изучении чего-либо
нового. Его работу активно стимулируют разные подходы к решению
определенной задачи, в этом плане умение выражать свои мысли на разных
языках является уникальным способом, который сохраняет и улучшает
работу нашего мозга. Вот почему полиглоты гораздо быстрее усваивают
новую информацию и способны быстро анализировать ее. Знание и изучение
иностранных языков — это универсальный способ активизировать нейроны. Как
говорят в народе, изучая иностранный язык, мы перенимаем не только новые
знания в лингвистике, но и знакомимся ближе с культурой данного народа,
а также познаем своеобразные особенности того или иного языка, ведь по
своему происхождению некоторые языки бывают красивы в произношении,
а у других полностью отличается грамматика. Говорить о том, что владение
иностранным языком позволяет читать мировую классику в оригинале,
наверное, будет очевидным, так как переводы произведений на другие языки
не всегда могут передать все мысли или идеи авторов. Здесь опять же стоит
отметить своеобразность определенного языка, аналогов которого может не
быть в переводе на наш родной язык.
Сегодня как никогда актуально владеть как минимум одним иностранным
языком, потому что мы часто путешествуем, получаем новые знания с помощью
технологий и читаем мировые новости. Знание иностранного языка также
позволяет нам идти в ногу со временем, а иногда даже опережать события.
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Читая новости из иностранных источников, мы узнаем о событиях раньше,
чем другие люди, которые ожидают ее официальный перевод. Это также
касается результатов научных исследований, научных публикаций и рецензий.
Перечисленные преимущества владения иностранным языком — всего лишь
несколько основных причин, чтобы у общества не оставалось вопросов насчет
изучения второго языка вдобавок к родному. К сожалению, среди людей все
еще бытует мнение, что с возрастом изучение становится более тяжелым и
невозможным, поэтому многие стараются уже с детства обучать детей по
разным методикам, чтобы в будущем для них были открыты новые границы и
возможности. Каждая методика изучения иностранного языка отличается своей
уникальностью, но есть определенно одинаковые советы, которые помогут
вашему ребенку осваивать новые языки с легкостью, если привить усидчивость
и терпение.
Дети познают мир благодаря его краскам, и обучение ребенка по книгам
никак не поможет ему с радостью стремиться изучать новое. Нужно также не
забывать, что у каждого ребенка есть определённые предрасположенности:
кто-то близок к спорту, кто-то любит считать и складывать в уме, а есть дети,
которые быстро запоминают новые слова и легко комбинируют несколько
языков. Здесь самый важный пункт — это начать изучать языки вовремя. В
этом плане родители перекладывают ответственность на детские сады и школы.
Однако весь изученный материал легко забывается, если его не применять
в повседневной жизни. Чем раньше ребенок начинает изучать иностранные
языки, тем больше шансов овладения им в совершенстве. Уже взрослые
дети изначально строят мысли на родном языке и потом переводят свои
предложения на иностранный язык, вот почему иногда структура предложений
и окончания могут быть неправильно использованы в речи. Каждый язык
уникален, и состав предложений, грамматика также имеют свойство отличаться.
Итак, самое лучшее время для изучения иностранного языка — это ранний
возраст, когда дети начинают уверено разговаривать на родном языке и
изучение идет как дополнение ко всему новому вокруг. Не стоит надеяться,
что если ребенок изучает английский язык в школе, то этого достаточно. Как
доказывают исследования, дети, которые начали изучать иностранный язык в
раннем возрасте, быстрее овладевают им, чем те, которые начали изучать его
в школьном возрасте.

1. Учитесь вместе
Ребенок проводит очень много времени с родителями и повторяет их
привычки не только в речи. Поэтому если отец или мать ребенка коммуницируют
с ним, используя разные языки, то у ребёнка разрушается барьер и страх для
разговора на иностранном языке. К тому же, обучая ребенка чему-то новому,
родители начинают самостоятельно изучать иностранный язык и улучшать
свои навыки. Звучание и речь на неродном языке должны стать привычными
для ребенка, и это позволит ему быстрее и лучше понимать основную базу
иностранного языка. В саду или школе ребенок изучает грамматику, но как бы
это просто не звучало, мы все сперва начали разговаривать, а уже потом учили
правила даже на родном языке. Кроме того, дети, изучавшие иностранные
языки по книгам или грамматическим упражнениям, всегда уступают тем, кто
начал учить его произвольно наравне с родным языком.
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2. Играйте в игры на иностранном языке
Очень сложно удержать интерес ребенка надолго в раннем возрасте,
дети быстро отвлекаются и начинают заниматься другими вещами. Здесь
очень важно организовать весь процесс так, чтобы ребенок не отвлекался.
Самое главное — не выделять отдельное время или же специальную комнату
для обучения, а дать возможность ребенку в процессе обычной игры изучать
новые слова. Комфортная и знакомая атмосфера при изучении иностранного
языка позволит быстро адаптировать ребенка и будет вызывать интерес к
обучению.
Как мы уже говорили, ребёнок должен учиться в процессе игры. Не
нужно нагружать ребенка излишней информацией или ожидать от него сразу
многого. Можно начинать произносить названия игрушек или их цвета на
иностранном языке, так ребенок будет привыкать слышать и постепенно
начнет использовать эти слова в своей речи.

3. Смотрите мультфильмы на иностранном
языке
Все дети обожают мультфильмы, и они очень часто повторяют слова героев.
Обычно их завлекают красочные персонажи и невозможные события, когда
кто-то из героев мультфильма начинает летать или же быстро передвигаться.
Во время просмотра детей ничем не отвлечь, и это уникальная возможность
для изучения иностранного языка через любимые мультфильмы. В интернете
также очень много интерактивных серий мультфильмов, которые специально
направлены для обучения детей. Их сюжетные линии выстроены в рамках
аркады, где ребенок, повторяя за героем, помогает ему пройти через всю игру
или лес. Сам же герой в этот момент просит ребенка повторять на ним новые
слова. Если такие мультфильмы показывать детям на иностранном языке, то
они еще быстрее и активнее будут пополнять свой словарный запас.
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4. Читайте сказки на иностранном языке
Дети должны привыкнуть слышать иностранную речь и усваивать ее.
Поэтому можно также преобразовать чтение сказки ребенку перед сном в
эффективный метод изучения иностранного языка, читая ее на английском
или другом языке. Так дети становятся ближе со звучанием и начинают
воспроизводить иностранные слова согласно произношению. Кроме того, т.к
ими всегда владеет интерес к концу сказки, они будут стремиться понимать
каждое слово. Если ребенку незнакомы некоторые из них, то он обязательно
остановит вас, спросит перевод и запомнит его гораздо быстрее и лучше
взрослого.
Важно не только учить новые слова или языки, но и использовать их в
повседневной речи. Играть с ребёнком в кукольный театр на иностранным
языке — также полезный способ освоения нового. Во-первых, это не только
приятно проведенное время вместе с вашим ребенком, но и развитие его
творческого потенциала, когда он придумывает речь своего героя, старается
поддерживать диалог. В процессе игры в кукольный театр необходимо
помогать ребенку с новыми словами и не исправлять, если делается какаялибо ошибка, потому что далее он может запомнить слова неправильно и
употреблять их по привычке.

5. Пойте на иностранном языке
Самый быстрый способ изучать языки как для детей, так и для взрослых
— это вместе петь иностранные песни. Пение является отличным досугом
и расслабляет человеческий мозг. Во время пения человек запоминает
ритмичное звучание мелодии и произвольно повторяет текст, таким образом
изучает новые слова.
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Иностранный язык должен стать частью жизни вашего ребенка, а не
изучением по расписанию или же рутиной. Ребенок должен максимально
часто находиться в атмосфере изучения языка. Когда он играет, вы можете
спрашивать у него названия игрушек или зверей на иностранном языке,
также нужно ежедневно увеличивать словарный запас. В раннем возрасте
дети спрашивают названия новых предметов, которые не встречали до
этого. После изучения их на родном языке родители могут также обучать их
переводу на иностранный язык. Кроме того, можно отметить маркером или
наклеить стикеры на предметы в доме, а также за едой переводить названия
продуктов на английский, тем самым расширять словарный запас ребенка в
разное время, не только в игровых моментах.

6. Разговаривайте дома на иностранном языке
Нужно чаще разговаривать с ребенком на иностранном языке.
Люди сперва собирают предложения из отдельных слов в мыслях и
потом выговаривают их. Для того чтобы ребенок мог свободно овладеть
иностранным языком, он должен уметь мыслить на нем, а для этого всегда
нужно вести диалог. Изучая слова, они расширяют словарный запас, и
уже после могут начать говорить на изучаемом языке. Уже имея данный
фундамент, можно обучать ребенка более углублённым методом. Для этого
сейчас доступно очень много онлайн-сервисов, где дети также в рамках игры
или же викторины проходят уровни и изучают слова, цвета и числа. Данные
сервисы и приложения несут возрастные ограничения, стоит также подобрать
необходимый уровень для вашего ребенка.
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Атмосфера и окружение, в которых растет ребенок, являются также
очень важными в изучении иностранного языка. Если дети на площадке
разговаривают на английском языке или ваш ребенок растет за границей, то он
намного быстрее изучит новые слова, повторяя их за другими детьми. Поэтому
если родители решительно настроены обучать своего ребенка иностранному
языку, то необходимо предусмотреть возможность обучения в международном
детском саду или найти в окружении носителей языка для проведения времени
с ними, тогда ребенок сможет активно разговаривать и использовать навыки
и знания.

Для детей постарше рекомендуется ежедневно читать книги на
иностранном языке, а также применять знания на практике. Невозможно
овладеть иностранным языком, изучая только грамматику. Кроме того, те, кто
постарше, могут смотреть любимые передачи или фильмы на иностранном
языке, многие из них поддерживают субтитры или же более адаптированный
перевод для начинающих.
Даже если ребенок изучил иностранный язык, он может сталкиваться
с проблемами, когда слышит разные акценты. Важно, чтобы дети могли часто
взаимодействовать с носителями языка с разным произношением. Это поможет
изучить правила разговорной речи.
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Мектеп бітіруші
түлекке мамандық таңдауда қалай
көмектесу керек?
Оқушы болашақ мамандығын қалай таңдай алады?
Мамандық таңдау – бұл болашақ үшін өте маңызды және жауапты қадам.
Сондықтан шешім қабылдамас бұрын бала қай салада жұмыс істегісі келетінін
анықтап алуы керек. Бұл үшін мамандықты қалай дұрыс таңдау керек, қазір
нарықта қандай мамандар тапшы? Талқылап көрейік.
М а м а н д ы қ та ң дауда м е кте п
маңызды рөл атқарады. Биология,
химия, физика сияқты мектеп пәндері
баланы жансыз және жабайы табиғат
әлеміне, тарих, тілдер мен әдебиеттер
байланыс және әлеуметтік
құбылыстар әлеміне, математика
сандық қатынастар мен кеңістіктік
формалар әлеміне жетелейді. Бірақ
әр баланың алдында тұрған тағы бір
белгісіз әлем бар, бұл – мамандықтар
әлемі. Әрине әр мамандық – бұл
қызықты және таңғажайып әлем.
Адамның әлеуметтік құндылығы,
оның қоғамдағы орны, белгілі бір
іске қанағаттануы, физикалық және
н е й р о п с и х и к а л ы қ де н с аул ы ғ ы ,
қуанышы мен бақыты мамандығын
дұрыс таңдай алғанына байланысты.
Дұ р ы с ш е ш і м қ а б ы л д а у ү ш і н
мамандық таңдауға әсер ететін негізгі
факторларды ескеру қажет. Атааналар мен достардың, мұғалімдердің
пікірі, қаржылық жағдайы, жеке
сипаттамалары, денсаулық жағдайы,
баланың жеке мүмкіндіктері – мұның
б ә р і о н ы ң қ а н д а й м а м а н д ы қт ы
таңдағанына әсер етеді. Неғұрлым
көп нұсқалар пайда болса, таңдау
соғұрлым қиын болады.
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Сонымен бірге мамандық таңдауда ата-аналардың көмегі маңызды.
Өйткені ата-ана өз баласын жақсы біледі, оның бойындағы мінезін, әдеттері
мен қажеттіліктерін үнемі бақылап келеді. Мамандық таңдар кезде алдымен
баланың мақсат-мүдделерін, біліктілігін, қабілеттерін, денсаулығын және ең
соңында барып қана отбасылық ұстанымдарды ескерген жөн.
Одан бөлек, бірнеше тіл білсеңіз, болашақта жұмыс табу жеңілірек болады.
Сарапшылардың айтуынша, шет ел тілдерін меңгерген мамандардың жалақысы
шамамен 11 пайызға жоғары болады.
Мамандыққа дұрыс таңдау жасау үшін мынадай қарапайым кеңестер есте
болғаны жөн:

1

Болашақ кәсіп туралы ойлану

Кім болғыңыз келетінін, не істегіңіз келетінін, қайда өмір сүруді
қалайтыныңызды, қай салада жұмыс істегіңіз келетінін, жоғары жалақының
қаншалықты маңызды екенін және тағы басқа да мәселелер туралы ойланып,
шешім қабылдау керек.

2

Өз бейімділігін, қабілеттерін,
қызығушылық пен тілектерін
ескеру

Қызығушылық дегеніміз – тақырыпты
немесе құбылысты білуге, оны зерттеуге
ұмтылыс, құлшыныс. Бейімділік – белгілі
бір қызметпен айналысуға деген ұмтылыс.
Қызығушылықтар мен бейімділіктер бірбіріне сәйкес келмеуі мүмкін, олар бір
немесе одан да көп іс-шараға бағытталуы
мүмкін. Сондай-ақ қызығушылық адамды
білім алуға итермелейді, көкжиегін
кеңейтеді, мамандықты игеру жолындағы
кедергілерді жеңуге көмектеседі.
Сонымен бірге кәсіби қызметте
жетістікке жету үшін сізге ұнайтын қызмет
түріне қабілеттілік қажет екенін ескеру
қажет. Ал қабілеттер – қызметті игеруге
көмектесетін адамның жеке ерекшеліктері.
Адамның қабілеттерін білмеуі және
оларды мамандық талаптарымен
байланыстыра алмауы негізсіз таңдауға
әкелуі мүмкін екенін естен шығармау
керек. Осы ретте ұнамайтын мамандыққа
түспес үшін оқушы ең алдымен өзінің
жеке қабілеттерін, қызығушылықтарын
ертерек анықтай білгені дұрыс.
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Қазіргі күні көптеген қызығушылық пен хобби еңбек нарығындағы
ұсыныстармен тікелей байланысты. Мысалы, егер сіз компьютерлік ойындар
ойнағанды ұнататын болсаңыз, онда сіз компьютерлік ойын дизайнері немесе
бағдарламашы бола аласыз. Егер сурет салуды немесе өнерді ұнататын
болсаңыз, онда дизайнер немесе сәулетші мамандығын игере аласыз. Сондайақ, егер спортпен шұғылданғыңыз келсе, жаттықтырушы ретінде оқуға түсуге
болады. Егер сіз химияны жақсы көретін болсаңыз, болашақта фармацевт бола
аласыз. Тамақ пісіру шеберлігі сияқты дағдыларды аспаз немесе кондитер
сияқты мамандыққа оңай айналдыруға болады.

3

Кәсіптік бағдарлау тестінен өту

Кәсіптік бағдарлау тестілері – болашақ мамандықты таңдауға көмектесетін
өте пайдалы құрал. Олар сізге бейімділікті, қабілеттер мен қызығушылықтарды
объективті бағалауға көмектеседі.
Кәсіптік бағдарлау тестілері кез келген танымал психологиялық тестілер
жинақтарында бар. Одан бөлек, интернет беттерінде де толып жатыр. Сол
себепті тесті үйде өз бетінше өтуге де болады. Десе де, мұндай жағдайда
психолог немесе кәсіптік бағдар беру маманымен кеңескен дұрыс. Ол алынған
нәтижелер бойынша ең дұрыс қорытынды жасауға көмектеседі.

4

Денсаулық жағдайын ескеру

Денсаулығыңыздың жағдайына байланысты денсаулыққа зиянды
мамандықты таңдамау үшін дәрігермен кеңесуді ұмытпаңыз. Белгілі бір
физикалық ерекшеліктер мен денсаулық жағдайын елемеу немесе бағаламау –
мамандық таңдаудағы жалған нұсқаушылардың бірі.
Қазіргі кезде мамандық таңдауда кездесетін қарсы көрсеткіштер жоқ
емес. Мысалы, денсаулық шыдамайтын немесе оны одан сайын әлсіз ететін
салада жұмыс істеудің өзі қисынға келмейді. Кейбір жағдайларда денсаулықтың
кейбір ерекшеліктері жұмысқа орналасу үшін еңсерілмейтін кедергіге айналуы
мүмкін. Мысалы, жүрегі ауыратындарда ұшқыш болуға жол жабық, аллергиямен
ауыратындарға химик немесе шаштараз мамандығы сай келмейді. Сол себепті
денсаулық жағдайының барлық ерекшелігін және қызметтің жекелеген
бағыттарына қарсы көрсеткіштерді білу қажет.

5

Еңбек нарығына талдау жасау

Қазіргі уақытта жұмыс берушілер арасында қандай мамандықтар сұранысқа
ие екендігі туралы мүмкіндігінше көп ақпарат жинаңыз. Оқуды аяқтағаннан
кейін, яғни бес жылдан соң қандай мамандарға сұранысқа ие болатынын
анықтаңыз. Олардың ішінен сізге сәйкес келетін бірнеше нұсқаны таңдаңыз.
Мұндай мәлеметті БАҚ беттерінен, жұмыспен қамту бойынша сайттардан және
әлеуметтанушылардың болжамдарынан оқып, білуге болады.
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6

Профессиограммаларды егжей-тегжейлі зерттеу

Әр мамандықтың артықшылығы да, кемшілігі де бар. Сіз мамандық атауының
артында жағдайға, жұмыс тақырыбына, қызметтің түрі мен сипатына қатысты
көптеген фактор мен сипаттама жатқанын ескеруіңіз керек, сондықтан кәсіптің
сыртқы, тартымды жағын ғана көріп, оның көлеңкелі, жағымсыз жағын жіберіп
алуыңыз мүмкін.
Қате таңдау мүмкіндігін болдырмау үшін ұнайтын болашақ мамандықтың
нұсқаларын түбегейлі зерттеу керек. Яғни келешекте иегеретін мамандықты
түсіну үшін профессиограмманы оқуға болады. Профессиограмма – кәсіптің
ерекшеліктерін және адамға қойылатын талаптарды ашатын белгілі бір
мамандықтың ерекшеліктерін сипаттау.
Профессиограмма – бұл белгілі бір кәсіпті сипаттайтын ерекшеліктер
жүйесінің сипаттамасы, ол осы кәсіп немесе мамандық бойынша қызметкерге
қойылатын нормалар мен талаптардың тізімін қамтиды. Профессиограмма
бұл мамандықты игеруге қажетті білім түрін, кәсіби және жеке қасиеттерге
қойылатын талаптарды, медициналық қарсы көрсетілімдерді, еңбек
жағдайларын, сондай-ақ жалақының шамамен қанша болатынын көрсетеді. Ол
адамның өзіне ұнайтын іспен айналысуына мүмкіндік бере отырып, оның жеке
қасиеттеріне қарай сәйкес мамандықты табуы үшін қажет.
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7

Кеңестерді тыңдаңыз, бірақ таңдауды өзіңіз жасаңыз

Кейде бізге жетістікке жететін өмір салаларын көру қиынға соғады. Егер
сіз қандай да бір жетістікке жететініңізге сенімді болмасаңыз, бұл туралы атаанаңыздан, басқа отбасы мүшелерінен, достарыңыздан және мұғалімдеріңізден
сұраңыз. Олардың жауаптары сізді таң қалдырып, ойламаған нұсқаларды айтуы
мүмкін.
Көбінесе түлектің ата-анасы мен достары болашақ мамандықты таңдауға
әсер етеді. Мамандықты олардың айтуымен таңдаудың қажеті жоқ. Сіз олардың
пікірін ғана тыңдай аласыз, бірақ мамандық таңдау – сіздің жеке ісіңіз, себебі
сіздің өміріңізді сіз үшін ешкім сүрмейді.
Әрине, бір шаңырақта бірнеше династия тек бір салада табысты жұмыс
істейтін кездер де болады. Дегенмен адамның белгілі бір кәсіпке икемі мен
қабілеті болмаса, онда ол ешқашан жоғары білікті маман бола алмайды.

8

Қаржылық жағдайды талдау.

Мамандықты меңгеру сіздің қаржылық жағдайыңызға да байланысты болуы
мүмкін. Ақылы бөлімде оқуға болатынын қарастырыңыз. Бұл мәселені отбасылық
кеңесте талқылаңыз.
Сонымен қатар кейбір мамандықтар арнайы білім алуды немесе студенттер
өз қаражатына сатып алуға қажет арнайы құралдарды пайдалануды талап етеді.
Оқу шығындары сіз үшін ауыртпалық түсірмеуі үшін материалдық мүмкіндіктерді де ескеру қажет.
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9

Болашақтағы қаржылық тұрақтылыққа талдау жасау

Еңбек нарығы тұрақты емес, өйткені қоғамның қажеттіліктері үнемі өзгеріп
отырады. Алайда кейбір мамандықтар тұрақты сұранысқа ие немесе керісінше
тұрақсыз болып келеді. Сіз таңдаған мамандық болашақты қалай қамтамасыз
ете алатынын анықтауыңыз керек.
Мамандықты таңдаудың маңызды бөлігі – қаржылық тұрақтылыққа да
байланысты. Яғни сіз өзіңізді және отбасыңызды асырау үшін жеткілікті ақша
табуыңыз керек.

10

Сізді қызықтыратын мамандықтарда жұмыс істейтін
адамдармен сөйлесу

Сізді қызықтыратын мамандықтар туралы көбірек біле отырып, сіз белгілі
бір кәсіби таңдаудың барлық салдарын алдын ала білгеніңізге сенімді бола
аласыз. Сондықтан туыстарыңыздан, мұғалімдерден, мектеп психологтарынан,
әр түрлі мамандық өкілдерінен сізді қызықтыратын мамандықтар туралы
сұраудан тартынбаңыз. Олар қызмет саласына қатысты құнды ақпаратпен
бөлісе алады, сізге ұнайтын мамандықтың артықшылықтары мен қиындықтары
туралы айта алады.
Өзіңізге ұнайтын мамандықтар бойынша білім беретін оқу орындарын
табу да пайдалы болады. Ашық есік күндеріне міндетті түрде барыңыз. Бұл ісшараларда сіз оқытудың ерекшеліктеріне қатысты маңызды ақпаратты біле
аласыз.

11

Кәсіби қасиеттеріңізді бағалау

12

Ұнаған мамандықтарды критерийлер бойынша бағалау

Өзіңіздің қабілеттеріңізді, мүмкіндіктеріңізді және таңдаған мамандықтың
талаптарын салыстырыңыз.
Шығармашылық мамандықтарды таңдауда қиындықтар туындауы мүмкін.
Егер сіз мансапты өз талантыңызға сүйене отырып құруды армандайтын
болсаңыз, өзіңіздің мүмкіндіктеріңіз бен перспективаларыңызды саналы түрде
бағалаңыз. Шығармашылықпен жұмыс істеу үшін күш пен шабыт жеткілікті
ме, жоқ па, соны ойлаңыз. Сондай-ақ өзіңіздің мүмкіндіктеріңізді қалай жүзеге
асыратындығыңызды, қандай нақты кәсіби міндеттерді орындай алатыныңызды
талдағаныңыз дұрыс.

Әр мамандық бойынша карточкалар жасаңыз. Кәсіби қызметтің
табыстылығын, мансаптық өсу және шығармашылық әлеуетті іске асыру
мүмкіндігін, қабілеттеріңізге, білім деңгейіңізге сәйкестігін, қызығушылығын,
тұрақтылығын, қауіпсіздігін 10 балдық шкала бойынша бағалап, анықтаңыз.
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Болашақ мамандығыңыз үшін не маңызды екенін көрсете отырып,
критерийлер тізімін өзіңіз жасай аласыз. Нәтижесінде максималды ұпай санымен
қажетті нұсқа шығады.
Адам өз мүмкіндіктерін, қабілеттерін, денсаулық жағдайын, білімі мен
дағдыларының деңгейін ескере отырып, мамандықты талғаса, онда бұл – оның
дұрыс таңдау жасағаны. Осы ретте мамандық таңдауда бейімділік, қабілеттер
мен қызығушылықтарды, одан бөлек, еңбек нарығында таңдалған мамандыққа
сұранысты ескерудің маңызы зор.

Елімізге қандай мамандар қажет?
«Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ деректері бойынша осы жылы
маусым айында Электрондық еңбек биржасында 96,4 мың бос жұмыс орны
болған.
ЭЕБ-да орналастырылған бос орындардың үштен бір бөлігі (29,9 мың
жұмыс орны) төмен біліктілікті талап ететін кәсіптерге жатады. Сұраныс
бойынша екінші орында – өнеркәсіп жұмысшылары – 16% немесе 15,8 мың жұмыс
орны, үшінші орында – кәсіби мамандар – 15% немесе 14,6 мың жұмыс орны.
Салаларға келетін болсақ , маусым айында орналастырылған бос
орындарының жалпы көлеміне өзге де қызметтер, ауыл шаруашылығы
және құрылыс салалары негізгі үлес қосты. Осылайша, осы үш саланың
кәсіпорындары бір ай ішінде 20 мыңнан астам бос жұмыс орнын жариялады.
Егер бос орындардың айлық серпінін қарастыратын болсақ, өткен
аймен салыстырғанда бос орындар санының максималды өсімі білікті емес
жұмысшыларға, өнеркәсіп жұмысшыларына, сондай-ақ қызмет көрсету және
сату саласындағы қызметкерлерге келеді.
Атап айтқанда, біліктіліктің болуын талап етпейтін кәсіптер арасында бір
ай ішінде қосалқы жұмысшыларға, көгалдандыру жөніндегі жұмысшыларға,
әр түрлі жұмыстарды орындаумен айналысатын жұмысшыларға сұраныс
артты, өйткені ауыл шаруашылығы мен құрылыста маусымдық жұмыстар
жанданды. Өнеркәсіп жұмысшылары арасында тігіншілер, слесарь-
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жөндеушілер, автослесарьлар және электромонтерларға сұраныс көбірек
өсті, ал қызмет көрсету және сату саласындағы қызметкерлер арасында
күзетшілерге, аспазшыларға және тәрбиешілердің көмекшілеріне сұраныс
артты.
Жекелеген білікті мамандықтарды қарастырсақ, маусым айында білікті
кәсіптер арасында консультант-сатушылар, автомобиль жүргізушілері
жетіспейтінін атап өткен жөн. Мейірбикелерге/мейіргерлерге деген сұраныс
еңбек нарығындағы ұсыныстан әлі де бұрынғыдай асып түседі. Біліктілігі
жоқ қызметкерлердің арасында жүк тиеушілер, қосалқы жұмысшылар,
түрлі жұмыстарды орындаумен айналысатын адамдар, ас үй жұмысшылары
жетіспейді. Маусым айында ең тапшы мамандықтар қатарына біліктілігі жоқ
құрылыс жұмысшылары мен ферма шаруашылығындағы түрлі жұмыстарды
орындаумен айналысатын жұмысшылар қосылды.
Маусым айында білікті кәсіптер арасында мал өсірушілер, заңгерлер
артық болды. Биылғы жылдың алдыңғы айларынан айырмашылығы, маусым
айында артық мамандықтар тізіміне фирма директорлары және техникбағдарламашылар кірді. Біліктіліктің болуын талап етпейтін кәсіптер
арасында елді мекендерді абаттандыру бойынша жұмысшылар, вахтерлер
мен консьерждер, курьерлер, сондай-ақ аумақтарды абаттандыру бойынша
жұмысшылар сұранысқа ие емес.
Мектеп бітіруші түлектер елімізде қай салада қандай мамандар тапшы
екенін тікелей өздері зерттей алады. Электрондық еңбек биржасының
порталында жойылып бара жатқан және жаңадан құрылған мамандықтар тізімі
үнемі жаңарып отырады.
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Topics to Discuss
with Children
Family is the main institution
for the personalization of children.
Children explore and learn about
the world around in accordance
with what they see. Parents, just
like guidebooks, should open
every door for children and
accompany them throughout all
their lives.
We often see adults who want
to satisfy their childhood needs with
the help of those who they know.
Childhood offences or lack of attention
from parents can cause huge problems
in the social adaptation of any person.
For many reasons all children need
loving and responsive parents who
can truly communicate with them. It
is sadly known that family conflicts
and problems come from the lack of
communication. All parents worry about
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their children and wish them only the
very best. However, some adults worry
so much that their emotions do not let
them even choose the right words to
correctly deliver their thoughts to the
child not offending them. There are
many reasons to serve as excuses for
such behavior. It is very difficult to find
spare time for a healthy dialogue with
a child when being exhausted by work
on a day-to-day basis. It is not a secret
that many conversations with children
consist of ordinary questions about
how their day went, what happened
at school and about other daily affairs.
Children then try to find answers to
many vital questions with the help of
their environment. They listen to older
children in school yards, and sometimes
may be looking for the answers on
the Internet. Sometimes children are
afraid of even talking to their parents,
thinking that they will be judged or not

understood. Every adult once was a
child. Adults should never forget that
they need to talk to children at their
level, not trying to make children accept
their point of view. Experts say that
they often receive cases where people
can shout at each other for hours. At
the same time, none of them even try
to listen to anything beside their own
voice. Not being able to communicate
with children, you can cause years of
conflict.
A constructive dialogue with a
child can be organized only if adults
do not blame children’s personal
qualities, do not compare them with
other children and speak to the
point. After all, every adult is likely to
remember how they disliked “the child
of my mother’s friend” conversations
when their mother compared them to
anyone else. The worldview of children
is formed depending on what they
encounter on a daily basis. Blaming
children for their behavior is not an
effective tool for parents to be heard
by them. Children are very emotional,
sensitive and vulnerable persons. They
want their parents to be proud of
them. That is why children suffer from
criticism. In addition, not all children
understand the hints of adults properly.
For instance, when parents say “What a
shame” or “Why this happens to me?”,
they want to explain to the child that

he or she did something wrong and
should fix it. Children do not know
how to build logical chains. That is why
children treat such phrases as “I am
a trouble to my mother/father”. For
instance, if a child gets a bad grade,
parents should calmly find out why this
happened and what prevented their
child from completing the task. This way
of communication will allow parents
to build trust-based relationship with
their children. Consequently, children
will not be afraid of discussing their
issues with their parents. Children will
know that they will be not criticized,
but helped solve their issues. It is
important to remember that children
treat their parents not just as ordinary
people, but as the best life advisers
who will give them protection and
help, not humiliation and criticism. We
should not forget that even if children
think like adults, they still remain
children. Words said from malice can
change children’s lives for the worse.
Therefore, parents should avoid such
phrases as “I am busy”, “These are your
problems” or “I am tired of you” when
talking to children. Parents should make
themselves say “I love you” or “Let us
figure it out together!”. Then children
will always be open to chat with their
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parents and ready to listen to their
pieces of advice even as adults. These
means can assist parents in transferring
their life experience to their children,
and, what is more, protect them from
getting into trouble.
Children grow up very quickly
and their interests change quickly too.
Parents treat a 2-year-old child and
a 15-year-old teen differently. Each
age has its own peculiarities and it is
crucial to understand it. Infants often
behave capriciously, since they do not
understand what is allowed for them
and what is not. Some parents use fear,
punishment and abuse as “useful tools”
for educating their children. Other
parents try to explain or come to an
agreement with their children. Children
like to be treated as adults. They try not
to let their parents down and keep their
word. Of course, it should be supported
by their parents’ reference. Children
are very curious persons. They are
interested in everything that happens
around them and often ask questions,
sometimes making their parents tired of
being constantly asked. Many parents
consider these questions unimportant
and give incomplete answers, thereby
estranging with children. However,
there exist some questions that are
better to be answered by parents, since
the answers of other people can cause
harm, sometimes even misleading the
child’s perception.
Today’s parents may shift their
responsibility for the education and
upbringing of the child to social
institutions: kindergartens, schools and
even teachers. Children are not always
paid equal attention in kindergartens and
schools. It is also important to remember
that the child must be prepared for
social adaptation at home. Parents need
to explain a lot to their infants. Yet, in
adolescence life each person demands
54
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special attention to discuss important
life and future matters. Sometimes lack
of parental attention causes a person’s
misbehavior during adolescence life.
Children meet different people and
become interested in their behavior.
Interest is the main reason why children
want to try anything new. Sometimes
this interest can lead to addictions
and challenges for children. For
instance, when children see a person
that drinks alcohol or a smoker among
his close environment, they become
interested in trying all these themselves.
Therefore, it is important for parents to
be attentive and be quick to tell their
children about the consequences of
smoking and drinking alcohol before
their children find them out themselves.
Experts suppose that an ordinary ban
or providing examples will not lead to
the expected result. Children will always
try to do what they are forbidden to do.
The reason for this is again their interest
in learning anything new. Often, new
things are not simultaneously useful.
If one of the parents has bad habits, it
is useless to wait for children’s mindful
comprehension. To communicate with
children on this topic, it is necessary
to take into account their individual
traits. If a child is interested in sports,
their parents should tell them about
the dangers of it. Yet, if a child starts to
ask questions about smoking at a very
young age, it is recommended to give
an example of a positive character from
their favorite cartoon. The child may
follow the example of his hero and stay
away from bad habits until their parents
are be able to reasonably explain the
dangers of smoking to them.
Hobbies and interests are important
topics for discussion with children.
Parents sometimes try to impose their
interests on their children. Then they
start to enroll them in additional robotics

classes, since they believe that it will be
useful for their child in future. Children’s
interests do not always go along with
the IT area. They may see themselves as
creative persons or dream to become
athletes. Therefore, before enrolling
children in additional classes, parents
need to learn their children’s interests.
Parents represent great support for
their children. Respectful attitude to
children’s interests is already a big
contribution to success.
Discussing the interests of children
and bad habits are primary topics for
conversations between parents and
their children. Yet, the most difficult
times come with the transitional
age. Many parents believe that the
transitional age is challenging only for
them, though it is equally challenging
for both sides. Teenagers are unable
to fully understand all the processes of
their physiological development. They
need their parents’ comprehension. It
is important for parents to talk about
it with their children at the right time.
Children believe that all the problems
they encounter in their lives happen
only to them and that is why they try
to stay away from everyone. During
this period, parents should be able to
indicate the child’s fears and the best
way to do it is to talk about their own
fears and problems they experienced
when they were teens. If parents
become close and best friends for
their child during this period, they will
always be the first people who the
child will say about his or her problems
to. Children are afraid of being weak
and try to solve all problems on their
own. If parents manage to share
experience with their children, the
children will become confident and
begin to reasonably assess their strong
traits. It is important to find the right
time and be ready to drop the subject

when children start to feel distressed.
Children will also share their worries
if parents talk about their school love
or how their friends mocked at him.
Parents can then tell that later all this
became not so significant and helped
avoid making mistakes in the future.
The next thing is also important for
being discussed. Unfortunately, many
parents leave it undiscussed. Sometimes
they are just ashamed of discussing
it with their children. Technological
development and open access to
information are overtaking children’s
being ready for this conversation, since
the parents are sometimes not mentally
ready for it. Parents can say to their
children that babies are brought by
a stork, but a child should know the
truth when he or she becomes older. If
parents do not explain it, children will
look for answers using other means.
It often becomes the reason for early
marriages, in most cases ending up with
their destruction.
We believe that modern children
are able to find answers to all questions
on their own, but anyone of them is
individual. What is more, children are
more likely to be misled by a coincidence
of circumstances. Quite often students
drop out from universities or do not
want to work in their specialization.
Children need their parents’ support in
choosing their future profession. Adults
are less emotional than children and
have a reasonable attitude to choosing
profession.
Reasonableness
means
taking into account certain qualities of
the child and the market needs so that
the child will be able to self-actualize
and ensure their financial independency.
Talking to children is useful for
parents too. Children make their parents
responsible and also remind them that
they are already adults.
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Мектепте жүріп Әлемдік
ареналарды мойындатҚан
жас спортшылар
Мектепте жүріп-ақ спортта бағы жанған жас спортшылар болады. Мәнерлеп сырғанаушы Элизабет Тұрсынбаева, шахматтағы
Динара Сәдуақасова, Жансая Әбдімәлікті ел сонау бастауыш
сыныптағы оқушы кезінен біледі. Кәсіпқой бокстағы Геннадий
Головкиннің өзі алғашқы жетістіктеріне мектеп қабырғасында жүріп қол жеткізген. Ал қазір балалардың арасында дарындылар тіптен көп. Әр түрлі әлемдік додалардан жүлделерді
жеңіп алып жүрген жеткіншектердің кейбіріне тоқталып өтсек.
Елназ Қалиахмет
(шахмат, 10 жаста)
Елназ
–
Алматы
облысы,
Талғар қаласындағы мектептердің
бірінде
оқиды.
«Ақылдылардың»
ойыны
саналатын
шахматтан
біразын
мойындатып
үлгерді.
Мысалы, 8 жасында өзімен жасты
оқушылар арасында әлем чемпионы
атанды. Бұл дода Түркияда өтті.
Ал жақында 12 жасқа дейін Азия
біріншілігінде (2021 жылдың 2224 қазан аралығында) топ жарды.
Елназдың
шахматшы
болуы
бекерден-бекер
емес.
Әпкесі
Елдана мен ағасы Елсұлтан да
спорттың осы түрімен айналысады.
«Қызым шахматты бес жасында
бастады. Арманы – ерлер арасында
әлем чемпионы атану. Сонымен
қатар дүние жүзінің үздік үш мықты
шахматшысының қатарына кіргісі
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келеді.
Оған
шахматты
үлкен
қызым Елдана үйретті. Екеуі 2017
жылы Бурабайда өткен Қазақстан
чемпионатында
топ
жарды.
Осыдан кейін Бразилиядағы әлем
чемпионатына қатысуға жолдама
алды», – дейді әкесі Бақдәулет Ақын.

Әли Ақсұңқар
(джиу-джитсу, Қарағанды
қаласындағы №101 мектепгимназияның 6-сынып
оқушысы)
Белгілі ақын, Абай атындағы
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
Серік Ақсұңқарұлы немересі Әли
Ақсұңқар 2021 жылдың қараша
айында джиу-джитсудан оқушылар
арасында әлем чемпионы атанды.
Жас спортшы Біріккен Араб
Әмірліктерінің астанасы Әбу-Дәбиде
өткен
әлем
чемпионатында
өз
салмағында қарсылас шыдатқан жоқ.
11
жастағы
Әлидің
джиуджитсумен айналысып жүргеніне
биыл үш жыл толды. Кезінде әйелдер
күресінен бірнеше жыл ұлттық
құраманы жаттықтырған Саржан
Жақсыбеков жеке зал ашқан. Ол
залда еркін күрес, джиу-джитсу,
грэпплинг секілді спорт үйірмелері
бар. Осы залда Әли де дайындалып
жүр. Бапкерлері Олжас Нұртаханов
пен Айбар Оразалы 11 жастағы
чемпионның болашағынан үлкен үміт
күтеді. Өзі де ол ересектер арасындағы
әлем чемпионатында өнер көрсетіп,
жеңіс тұғырының ең биік сатысында
тұрып еліміздің Әнұранын шырқатып,
көк туын желбіретуді армандайды.
Анасы
екінші
қызының
да
талантын байқап, бес жасында
Алматы қаласындағы «Мир шахмат»
атты шахмат мектебіне апарып, кәсіби
түрде шыңдалуына мүмкіндік жасаған.
Осы күні Елназ әлемдік бәсекелерге
халықаралық гроссмейтер Антон
Филиппов дайындап жүр. Спортшы
шахмат ойнау барысында жылдам
шешім қабылдағанды, қарсыласты
қыспаққа алғанды ұнататынын айтты.
« Қарс ыластары м м е н
шахматтың блиц түрін ойнаған
кезде маған осы қасиеттерім көп
көмектеседі. Кез келген додаға асқан

жауапкершілікпен
дайындаламын.
Үйде де өзара шағын жарыс өткізіп,
жаттыға береміз. Мысалы, әпкем
Елдана, ағам Елсұлтан әкем және
анам бәріміз ойнай береміз», –
дейді 10 жастағы чемпион қыз.
Елназ
болашақта
әлемге
танымал
қазақтың
шахматшы
қыздары
Динара
Сәдуақасова,
Жансая
Әбдімәлік,
Бибісара
Асаубаева, Айша Закирова секілді
әлем чемпионы болуды армандайды.
Спортшы қыз Алматы облысының
әкімі Амандық Баталовтың өзі қолдау
көрсетіп тұрады.
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Сабыржан Аққалықов
(бокс, Нұр-Сұлтан
қаласындағы Қажымұқан
Мұңайтпасов атындағы
республикалық спорт мектепинтернат-колледжінің
оқушысы)
Сабыржан – биылғы
жылы
Польшаның
Кельце
қаласында
өткен жастар арасындағы әлем
чемпионатының
жеңімпазы.
18
жастағы
спортшы
Қарағанды
облысында дүниеге келген.
Жалпы, Қарағанды боксының
атақ-даңқы алысқа кеткенін көпшілік
жақсы біледі. Оның ішінде жастар
арасындағы әлем чемпионатында да
ең көп чемпион осы өңірден шыққан.
Атап айтсақ, Серік Елеуов, Геннадий
Головкин, Абылайхан Жүсіповтер
бұған дейін жастар арасындағы әлем
чемпионатының
алтын
жүлдесін
жеңіп алған.
Сабыржан Польшада 64 келі
салмақта бақ сынады. Дүниежүзілік
біріншіліктің финалында отандасымыз
украиналық Бозорбой Матякубовты
5:0 есебімен ұтты.
Бұл салмақта
кезінде
Олимпиада
чемпионы
Серік
Сәпиев
өнер
көрсеткен.
Айтпақшы, 18 жастағы боксшыны да
Сәпиевпен салыстыратындар көп.
Ол қазір Нұр-Сұлтан қаласындағы
Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы
республикалық
спорт
мектепинтернат-колледжінде оқып жүр.
Спортшының
жеке
бапкері
–
Александр Насибулин.
Әлем чемпионатынан кейін бұл
жеңісін боксшы өмірден өткен досына
арнады.
«Осы жеңісімді 20 жасында
өмірден өткен досыма арнаймын. Бұл
оның арманы болатын. Екеуіміз бірге
дайындалдық.
Олимпиада шыңын бағындырғысы
келген. Әлем чемпионатына да бірге
жаттыққанбыз. Бірнеше
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турнирлерге қатар бардық. Досым
өмірден өтіп кеткен соң, оның
арманын мен жалғастырғым келеді»,
– деді Сабыржан.
Жас спортшы бокспен 8 жылдан
бері айналысады екен. Бұл спортқа
қызығуына туыс ағасы себепші
болған. Соның үйіне қонаққа барғанда
алған кубок, медальдарын көріп,
спортшы боламын деп шешкен екен.
«Бұл маған мотивация болды. Осыдан
кейін залға жазылып, жаттығуды
бастадым. Бапкерлерімнің арқасында
осындай жетістікке жетіп жатырмын»,
– дейді боксшы.

Санжар Ташкенбай
(бокс, Нұр-Сұлтан
қаласындағы Қажымұқан
Мұңайтпасов атындағы
республикалық спорт мектепинтернат-колледжінің
оқушысы)

чемпионы
Данияр
Елеусіновке
ұқсайды. Ал әлемдік боксшылардан
Флойд Мейвезер ұнайды», – дейді
боксшы.
Айтпақшы, Санжар Тәшкенбай
елорданың 2021 жылғы ең үздік
спортшысы атанды.

Санжар – 2003 жылы туған жас
боксшы. Биыл Польшаның Кельце
қаласында өткен жастар арасындағы
әлем чемпионатының жеңімпазы. 49
келіге дейінгі салмақ дәрежесінде
сынға түскен ол жарыста қарсылас
шақ келтірмеді. Финалда Санжар
Ташкенбай ресейлік Роберт Бадаляны
4:1 есебімен жеңді.
11-сыныпта оқып жүріп, әлем
чемпионы атанған боксшыға елорда
әкімі Алтай Көлгінов жоғары оқу
орнының грантын бөлді. «Польшада
бокстан жастар арасындағы өткен
әлем чемпионатында елорда тұрғыны
Санжар
Ташкенбай
бірінші
орынға ие болды. Санжар 11-сыныпта
оқиды,
мектептен
кейін
өмірін
толықтай спортқа арнауды шешті.
Санжарға жоғары оқу орнында
оқуға
грант
бөлеміз,
ақшалай
сыйақы табыстадық. Сонымен қатар
жастар арасындағы бокстан әлем
чемпионы ай сайын 170 мың теңге
көлемінде материалдық көмек алады.
Жаттықтырушының еңбегін де атап
өттік», – деді қала әкімі.
Санжардың
бокспен
айналысқанына көп болмапты. Бокс
залына алғаш осыдан 4 жыл бұрын
келген. Аз уақыттың ішінде ол әлем
чемпионы дәрежесіне дейін көтерілді.
«Данияр Елеусінов, Геннадий
Головкиннің боксы ұнайды. Соларға
еліктеп, осы спорт түрін таңдадым.
Төрт жылдың ішінде біраз белесті
бағындырып үлгердім. Ендігі арманым
– Олимпиада чемпионы атану. Құдай
қуат берсе, осы мақсатыма жеткім
келеді.
Менің
бокстағы
стилім
2016 жылғы Рио Олимпиадасының
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Рахат Бекболат
(ауыр атлетика, 17 жас)
Рахат Бекболат 2004 жылы
14 қаңтарда Қызылордада дүниеге
келген. Рахатты спорт мамандары
мен жанкүйерлері болашақ «Илья
Ильиннің ізбасары» деп жүр. 17
жасында екі рет жасөспірімдер
арасында әлем чемпионы атанып
үлгерді. Сонымен қатар Азияны да
бағындырған.
Мысалы, былтыр Өзбекстанның
Ташкент қаласында ұлдар, қыздар
және
жасөспірімдер
арасында
Азия чемпионаты өтті. Сол кезде 16
жасында ол әлемдік рекорд орнатты.
Қызылорда
ауыр
атлетика
мектебінің тәрбиеленушісі қоссайыс
қорытындысы бойынша 356 келі
(158+198) көтеріп, қарсыласынан 14
келіге озып кетті. Спортшы 17 жасқа
дейінгі жасөспірімдер және 20 жасқа
дейінгі жастар арасында чемпион
атанды.
«Бала күнімнен Илья Ильинді
үлгі тұтып өстім. Тіпті, ваннаға кіріп,
сол секілді шашымды «ёжик» қылып
жасап алатынмын. Илья Ильин
спорттық бабында болғанда одан
ешкім озған емес. Серпе көтеруде
246
келіні
көтергенін
жақсы
білесіздер. Бұл өте көп. Екеуіміз
арасында сөйлесіп қаламыз. Бала
күнімде бір көргенмін. Сосын оқужаттығу жиындарында кездестік. Ол
бірге жаттыққан кезде ақыл кеңесін
айтып, қолдау көрсетеді», – дейді
Рахат.
Одан кейін қараша айында
Перудің Лима қаласында өткен
онлайн-форматтағы әлем кубогында
319 (140+179) келімен топ жарды.
Ал биыл мамыр айында Өзбекстан
астанасы Ташкент қаласында өткен
әлем
чемпионатында 102 келі
салмақта алдына жан салған жоқ.
Қызылордалық атлет қос сайыстың
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қорытындысы

бойынша 377 (175+202) келіні еңсерді.
Қандасымыз екінші орынды иеленген
Василь Мариновтан жеті келі артық
салмақты көтерді.
Одан кейін жақында 11 қазанда
Джидда қаласында (Сауд Арабиясы)
өткен жасөспірімдер арасындағы
Әлем чемпионатында 102 келіге
дейінгі салмақ дәрежесінде тағы
үздік нәтиже көрсетті.
Қоссайыс
қорытындысы
бойынша
біздің
спортшы
355
(155+200) келіні бағындырды, екінші
орында Түркиядан келген Танер
Чаглар (152+185). Үздік үштікті Ирак
спортшысы Али Аммар Рубайави
(149+185) түйіндеді. «Қол жеткізген
нәтижеме
ризамын.
Барлығы
керемет өтті. Алты мүмкіндігімді де
сәтті пайдаланғым келді. 195 немесе
197 келіні көтеру мен үшін маңызды
емес болатын. Сондықтан 200
келі көтеруге бел будым. Ойлаған
жоспарым жүзеге асып, топ жардым»,
– дейді 17 жастағы чемпион.

Айсамал
Сансызбаева
(ауыр атлетика, Қызылорда
облыстық Ж.Баһадүр атындағы
олимпиадалық
резервтің
облыстық мамандандырылған
мектеп-интернатының
оқушысы)
Қызылорда
облысы,
Шиелі
ауданының
тумасы
Айсамал
Сансызбаева биылғы жылы Өзбекстан
астанасы Ташкент қаласында өткен
жасөспірімдер
арасындағы
әлем
чемпионатында топ жарды.
Жас спортшы әлем чемпионатына
87 келіден жоғары салмақта барды.
Айсамал алдымен жұлқа көтеруде 113
келіні бағындырса, серпе көтеруде 145
келіні ендерді. Сөйтіп, қоссайыстың
қорытындысы бойынша 258 келімен
әлем чемпионы атанды. Ол былтыр
Азия чемпионатында топ жарған.
Сонымен Перудің Лима қаласында
өткен жасөспірімдер арасындағы
әлем кубогының жеңімпазы.
Сансызбаеваның
осындай
жетістіктерге жетуіне Арман Абдраев,
Нұрсұлтан
Бахрадин,
Мұхаммед
Тұрысбеков секілді бапкерлерінің
қосқан үлесі зор. Спортшы қыз қазіргі
кезде
Қызылорда
қаласындағы
облыстық
Ж.Баһадүр
атындағы
олимпиадалық резервтің облыстық
мамандандырылған
мектепинтернатының оқушысы.
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Балаңызды шығармашылық
үйірмесіне немесе спорт
секциясына тегін тіркей
алатыныңызды білесіз бе?
Қазір, не керек, әртүрлі үйірмелер мен спорт секциялары көптеп ашылып
жатыр. Олардың кейбіреуі тегін болса, кейбіреуіне біраз ақша жұмсау қажет.
Мектеп жасындағы балалар арасында семіздік, қант диабеті және омыртқа
аурулары сияқты аурулардың алдын алу үшін дәрігерлер балаларды ерте жастан
бастап спортқа тартуды ұсынады. Осыған орай, сіздердің назарыңызға осындай
проблеманың шешу жолын ұсынуды жөн санадық.
Сонымен, ойға бірден «Баланы қай спорт түріне немесе үйірмеге
беруге болады?» деген сауал келеді. Ата-ана мұндай таңдау жасаған кезде
баланың жасын, оның бойындағы жеке қасиеттерін және мінез-құлқындағы
ерекшеліктерін де ескерулері керек екенін айта кетейік. Кейде ата-аналар
баланы бірнеше секцияға жазып қойып, кейін өз таңдауына өкінеді, себебі бала
жаттығудан бас тартып, спорт үйірмесіне барғысы келмейді.
Осындай жағдайлар болмауы үшін спорт түрін таңдағанда баланың
темпераментіне баса назар аударған жөн дейді мамандар.

Мысалы:
Сангвиниктер. Бұл балалар көшбасшы болуды
жақсы көреді. Оларға көп жағдайда мақтау мен
жеңіс қажет. Мұндай балаларды белсенді спорт
түрлеріне берген дұрыс. Осы темпераменттегі
оқушыларға жылдамдық пен күш салатын спорт
түрлері жақсы келеді.

Холериктер. Осындай темпераменттегі оқушылар
э м о ц и о н а лд ы келед і жә н е ол а р ә рда й ы м
командада жұмыс істеуге дайын. Оларға циклдық
спорт (велоспорт, жүгіру, жеңіл атлетика, коньки
тебу) немесе жекпе-жек (дзюдо, күрес, каратэ)
түрлері ыңғайлы болады.
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Фле г м ат и к т е р. М ұ н да й м і н е з і б а р б а л а л а р
бір әрекетті бірнеше рет қайталаудан қатты
жалықпайды әрі ондай міндетті жақсы орындай
алады. Бұл оқушыларға да циклдық спорт түрлері
дұрыс болады, сондай-ақ күрделі үйлестіруді талап
ететін үйірмелерге де (акробатика, гимнастика,
таудан шаңғымен түсу) назар аудару қажет.

Меланхоликтер. Олар үшін жаттықтырушының
қ ата ң е с ке ртуле р і м е н ау ы р жа ғда й л а р
қолайсыздық тудырады. Егер барлығын дұрыс
ұйымдастырса, онда мұндай оқушылар үшін
семсерлесу немесе мылтық ату спорты жақсы
үйлеседі. Сондай-ақ, мұндай балаларға зейін
қосып, миды барынша іске қосатын әртүрлі
зияткерлік спорт түрлері (шахмат, киберспорт)
керемет таңдау болуы мүмкін.

Маңызды ақпарат! Балаңызды секцияға жазар алдында учаскелік
педиатрдан кеңес алуды ұмытпаңыз. Баланың темпераменті мен ынта-жігері
қандай да бір спортқа бұрып тұрса да, медициналық тексеруден міндетті түрде
өту керек. Себебі кейбір спорт түріне денсаулығына байланысты қатысуға
болмайды.
Халықтың салауатты өмір салтына бейімделіп, жаппай спортпен айналыса
бастағанын ескеріп, елімізде бұқаралық спортты дамытуға көп назар бөлініп
жатыр. Сондай-ақ, мемлекет тарапынан спорттан бөлек, өскелең ұрпақтың
шығармашылық-көркемдік бағыттағы дамуына ерекше көңіл аударылып жатыр.
Оған дәлел – елімізде 4 жастан 17 жасқа дейінгі балаларды спорт секцияларына
және шығармашылық үйірмелерге тегін беру мүмкіндігін беретін арнайы
мемлекеттік сайттың ашылуы. Есте сақтап, өздеріңізге түртіп алсаңыздар
да болады. Сайттың аты: artsport.edu.kz. Қазіргі кезде бұл жүйеге Қазақстан
бойынша 2691 спорт секциясы мен шығармашылық үйірмесі енгізіліп қойған.
Мемлекет қолдауымен пайда болған бұл жүйе арқылы кез-келген ата-ана өз
баласын спорттық ойын түрлері бойынша (футбол, хоккей, гимнастика, теннис,
жүзу, күрес, волейбол, баскетбол және т.б.) жаздыра алады. Ал шығармашылық
бағыт бойынша ұл-қызыңызды ұлттық би, балет, сурет салу, шешендік және
актерлік өнер, кино түсіру мен дизайн, ән айту мен тағы басқа да үйірмелерге
тіркеп қойсаңыз болады. Тағы бір еске сала кетейік, бұл қызметтің барлығы тегін
көрсетіледі.
Ең бастысы, тіркеуден дұрыс өтіп, таңдаған үйірмеңізде бос орын болуын
қадағалау керек. Осыған байланысты сайтқа тіркелу бойынша нұсқаулық
ұсынуды жөн көрдік.
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1. artsport.edu.kz сайтына кіріңіз.
2. Сайтқа тіркеліңіз. Ол үшін ЖСН, телефон нөміріңіз, электронды
поштаңызды ұсынасыз.
3. Тіркеуден өткеннен кейін «Менің балаларым» («Мои дети»)
айдарына басып, балаңызды «қосып қойыңыз».
4. Сайттың сол жағындағы «Секцияны таңдау» («Выбрать секцию»)
айдарынан өзіңізге қажет үйірмені таңдаңыз.
5. Үйірменің парақшасына басып, ондағы ақпаратпен танысып
шығыңыз. Ол жерде әртүрлі сандар тұрады. Мысалы 100-ден 74.
Мұндағы 74 – берілген ваучерлер саны (әзірге бос орындар), ал 100
деген – үйірмедегі жалпы орындар саны.
6. Егер үйірмеде бос орын болса, жазылып қойыңыз. Егер «Лимит»
деген сары батырманы көрсеңіз, онда әзірге бос орын жоқ. Егер сіз
«Тіркелу» («Записаться») деген жазуы бар көк батырманы көрсеңіз, онда
өтініш бере аласыз.
7. «Тіркелу» («Записаться») батырмасын басқаннан кейін балаңызды
таңдап тіркеп қоясыз. Осыдан кейін ваучерді күтесіз. Ваучер «Менің
өтініштерім» («Мои заявки») айдарында көрсетіліп тұрады.
8. Алынған ваучерді 10 жұмыс күні ішінде пайдаланыңыз. Ол үшін
қажетті құжаттарды беріп, ұйыммен келісімшарт жасау қажет. Егер 10
күнде үлгермесеңіз, онда сіздің кезегіңіз жойылады. Сөйтіп, өтінішті
сайтқа қайта беруге тура келеді.
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Балаларға арналған осындай керемет жобаның пайда болғаны әр атаананы қуантары сөзсіз. Иә, әзірге, еліміздің бас қалаларындағы үйірмелер толып
қалған, алайда аймақтарда бос орындар жетерлік. Сондықтан үйде 4-17 жастағы
балаңыз болса, оны спорт секциясына немесе шығармашылық үйірмесіне тегін
тіркеп қоюуыңызға мүмкіндік мол.
Осы тұста ата-аналар тағы бірнеше қате жіберуі мүмкін, яғни олар баланың
ой-пікірін сұрамайды. Балаңыздан қандай үйірмеге қатысқысы келетінін біліп
алыңыз. Бұл – өте маңызды. Себебі оның да ойында жүрген, өзіне ұнаған ермегі
болуы мүмкін. Кейбіреу тіпті ондай қосымша нәрсемен айналысқысы келмейді.
Сондай кезде оған барлық мүмкіндікті көрсетіп, ең тиімді спортты немесе
үйірмені таңдау қажет. Мұндай мәселеде «кеңесіп пішкен тон келте болмайды».
Қазіргі заман талабы басқа. Ата-аналар балаларын үйірмелер мен спорт
секцияларына «балам көше кезіп, бос жүрмесін» деп бермейді. Қазіргі кезде
балаға арналған қосымша сабақтардың пайдасы өте көп. Солардың кейбіреуін
назарларыңызға ұсынайық, себебі бұл баланың мектеп жасынан дамуына үлкен
серпін береді.
Қалыпты жағдайды өзгерту. Мектептегі сабақтардан кейін бала назары
мен белсенділігін басқа жаққа ауыстыру өте пайдалы. Ол көп қозғалып, басқа
адамдармен сөйлесіп, ойнап, тіпті, кішкене шулап алуы қажет.
Эмоционалық серпіліс. Күні бойы партада отырған бала интуитивті түрде
басқа әрекетті іздейді. Осындайда үйірме мен спорт – таптырмас көмекші.
Денсаулықты нығайту. Спорт секциясы немесе хореографиялық үйірме
беретін жалпы физикалық күш-қуаттан бөлек, мұндай қосымша дайындықтар
балаларды психологиялық тұрғыдан да дамытады. Мәселен оқушыларда
табандылық, кедергілерді жеңу, қорқынышпен күресу сияқты қабілеттері арта
түседі.
Әр түрлі іспен айналысу. Бала өзінің жан-дүниесіне қызықты үйірме
тапқанша, көп нәрсеге тап болып, біраз затты сынап үлгереді. Сондықтан
барлығына қатысып көру керек: спорттың әр түрін таңдап, мүсіндеуге және
сурет салуға баруға болады. Ол болмаса, театрлық қойылымдарға қатысып,
мидың жұмысын жақсартады.
Таланттарды дамыту. Кейде балалардың қандай да бір қабілеттері ерте
жаста пайда болады. Балаңыздың болашақта әйгілі әнші, көрнекті суретші
немесе Олимпиада чемпионы екенін әлі ешкім білмейді. Дегенмен бала кезден
айқын көрінген талантын дамытуға барынша күш салу керек.
Әлсіз тұстарын дамыту. Кейбір үйірмелердегі сабақтар мен спорт
жаттығулары аурушаң баланың денсаулығын нығайтуға, ұялшақ балаға
сенімділік беруге, тым арманшыл баланың зейінін арттыруға, ал мазасыз балаға
тапжылмай еңбек етуге үйретуге көмектеседі.
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Жауапкершілік пен тәуелсіздікті дамыту. Оқушы бастауыш сыныптарда
оқыған кезде, оған ата-анасы сабаққа жиналуға, уақытында үйірмеге баруға
көмектеседі. Алайда кейінірек баланың өзі ақы төлеуге, жол жүру уақытын
есептеуге, сабаққа арналған материалдарға жинауға үйрене бастайды. Сонымен
қатар, өз алдына мақсат қойып, оларға жетудің жолын іздей бастайды.
Қарым-қатынас дағдыларын жетілдіру. Кейбір ерекшеліктерді қоспағанда,
үйірмелер мен секцияларға көп адам қатысып, олар топтық сабақтарды қамтиды.
Оқушылар түрлі жастағы адамдармен қарым-қатынас орнатуы керек. Мысалы,
ортақ тіл табуды, келісуді, ынтымақтасуды үйрену қажет болады. Бейресми
орта мен ортақ мүдделердің болуы баланың мінезінің ашылуына және басқа
оқушылармен достық қарым-қатынас орнатуына ықпал етеді.
Осы тұста айта кетейік, ұсынылған кеңестер тізімін басшылыққа алу міндетті
емес. Ең бастысы балаға не маңызды екенін анықтау жеткілікті. Яғни сізге оның
физикалық жалпы дамуы маңызды ма, әлде оны чемпионатқа дайындау міндеті
бар ма? Сол себепті мүмкіндігінше көбірек әрі жан-жақты іспен айналысу аса
маңызды.
Біз жоғарыда бірнеше кеңес ұсынып, секциялар мен үйірмелерге жазылудың
тегін мүмкіндігін ұсындық. Енді осы жолдағы әр бағытқа жеке тоқтала кетейік.
Бізден ұсыныс пен кеңес, сізден және баладан жанға жайлы таңдау.
Спорт
Егер сіз балаңыздың спортпен
шұғылдануын қаласаңыз, оны ең басында жүзуге берген дұрыс. Қазір
оқушыларға арналған абонементтер
өте арзан және кез-келген спорттың басқа түріне қарағанда жүзудің
денсаулыққа пайдасы өте көп. Мысалы, бассейнге барған адамның барлық бұлшық ет топтарына жүктеме
түсіп, барынша жақсы қатаяды. Ал
тірек-қимыл жүйесі үйлесімді дамиды.
Осыған қоса балаға аэробика
сабақтары да үлкен пайда әкеледі.
Музыкаға байланған қозғалыстар
бұлшық еттер мен қозғалыстарды
үйлестіріп қана қоймай, сонымен
қатар ырғақ сезімін де дамытады.
Оқушыларға арналған аэробика топтары кез-келген үйірмеде болады.
Қазір көптеген фитнес-орталықтарда балаларға арналған секциялар
бар екенін айта кеткен жөн.
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Сурет салу
Мұнда балаларға сурет салумен қатар өнерді қабылдау және сезінуді
үйретеді. Ал егер сурет үйірмесі арнайы мұражайда орналасса, онда оның
әсері тіпті керемет болар еді. себебі тәжірибелі өнер тарихшылары оларды
мұражайдың тұрақты экспозициясымен және көрмелермен таныстырады,
балаларға қолжетімді түрде әр түрлі стильдер, жанрлар мен мектептер туралы
айтады, бірте-бірте олардың талғамын қалыптастырып, дүниетанымын кеңейтеді.
Осылайша оқушылардың эстетика мен көркемдікке толы ішкі сезімін дамыта
түседі. Экскурсиядан кейін балалар өзіне жайлы студияға оралып, көргендерінен
шабыт алып, өздері сурет үйренеді.
Театр шеберлігі
Қазір сахна шеберлігіне қызуғышылық қайта артып келе жатқандай. Себебі
біз өмір сүріп жатқан заманда блогерлер мен өнер жұлдыздары әлеуметтік
желіде өте танымал. Ал оларға оқушылар қатты қызығатыны жасырын емес.
Сондықтан егер балада өнерге деген талпыныс болса, кішкентайынан демеп,
осындай театр өнері мен сахналық шеберлікке үйрететін үйірмелерге берген
жөн. Өйткені бала жан-жақты шығармашылық тұлға ретінде ашылып, толық
қарым-қатынас жасауды, әдемі қозғалуды әрі дұрыс та, көркем сөйлеуді үйреніп
алады.
Техникалық үйірмелер
Ата-аналар арасында балаларды техникалық үйірмелерге беру азайып
барады, бірақ бұл бекер сияқты. Қазіргі заманда кішкентай «техниктерге»
мүмкіндік өте көп. Мысалы оқушына робототехникаға баулып, IT-саласының
маманы ретінде кішкентайынан баулуға болады. Ал бұл индустрияның болашағы
қандай екенін айтпаса да түсінікті деп санаймыз. Роботты жинау арқылы бала
моториканың деңгейін ғана емес, сонымен қатар информатика, физика және
математиканы да арттырады, өйткені ол бәрін ойнап үйренеді.
Қолданбалы қолөнер
Егер сіз балаңызды, әсіресе, қызыңызды қолөнерге үйрететін үйірмеге
берсеңіз, ол кейін өскенде сізге алғысын жаудырады. Өзіңіз қарап көріңіз,
мұндай шығармашылыққа толы үйірмеден кесте мен бисер тоқуды үйреніп,
дизайнерлік өнердің қыр-сырымен танысуға болады. Бұл өз кезегінде адамды
жан-жақты дамуына барынша жақсы серпін береді.
Қорытындылай келе, балаңыздың физикалық, психикалық, шығармашылық,
әлеуметтік дамуына қамқорлық жасау сіздің жауапкершілігіңізде екенін
ұмытпаңыз. Сондықтан кез-келген істе баланс яғни тепе-теңдік болуы керек.
Ал осы мақаладан кейін балаңызға керекті үйірме таңдау туралы ойланатын
болсаңыз, мемлекет ұсынған тегін мүмкіндікті мүлт жіберіп алмаңыз!
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Забота об окружающей среде ответственность каждого
Кенжебек Султан, участник Медиа клуба (пресс-центр) школьной газеты «NIS
Times» Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления, г. Нур-Султан
Человек существует в гармонии
с природой, однако проблемой
последних лет во всем мире является
загрязнение окружающей среды.
Современный человек пользуется
всеми благами природы, однако его
прогрессирующие потребности с

каждым годом наносят вред флоре
и фауне. Сегодня экологическое
состояние
окружающей
среды
волнует не только державы, но и
активных граждан. Среди 17 пунктов
устойчивого развития государств
отдельное
внимание
уделено

Экоамбассадоры

— это л юд и , кото р ы е
занимаются просвещением населения в сфере
защиты окру-жающей среды и ведут наиболее
экологический образ жизни.

ответственному
производству
и
потреблению, борьбе с изменением
климата, сохранению экосистем суши
и морских экосистем. В 2015 году
всеми государствами-членами ОНН в
рамках развития на период до 2030
года были приняты цели устойчивого
развития. Указом Президента в
Казахстане было создано отдельное
Министерство экологии, геологии и
природных ресурсов в июне 2019 года.
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В первом квартале 2020 года прошел
первый
республиканский
слет
общественников,
представителей
госструктур
и
международных
организаций, которые занимаются
экологическим
просвещением.
На данной встрече также были
определены
экоамбассадоры
Казахстана.
Одна из острых проблем, с
которой борются экоамбассадоры

— пластик. Каждый год в Казахстане
образуется 5-6 миллионов тонн
твердых бытовых отходов, при этом
на переработку отправляется всего
10%. Годами ранее министерство
энергетики
Казахстана
заявляло
о необходимости отказаться от
пластиковых пакетов, производство
которых в первом полугодии 2019
года выросло на 60%.
Сейчас в крупных гипермаркетах
уже появляются биоразлагаемые
пакеты, а среди населения все
большую популярность набирают
всевозможные хлопковые сумки.
Не
все
граждане
понимают,
насколько
вредны
изделия
из
пластика, которыми мы пользуемся
ежедневно. Это острая проблема
очень актуальна во всем мире.
Уровень загрязненности планеты
пластиком увеличивается с каждым
днем. Если многие производители
стараются
использовать
альтернативные
ресурсы,
чтобы
уменьшить количество пластика,
то
правительства
ряда
стран
борются
с
данной
проблемой

уже на законодательном уровне.
Во
многих
странах
крупные
производители
отказываются
от
одноразовой
пластиковой
продукции. Согласно исследованиям,
самый
распространённый
вид
пластиковых отходов - обычные
пакеты. Они стали неотъемлемой
частью нашей повседневной жизни.
Впервые пластиковые пакеты начали
использоваться почти 60 лет назад
в США, а отказываться от этой
продукции в мире начали только в
начале нового столетия. Бангладеш
стал первой страной, которая ввела
запрет на производство пластиковых
пакетов после крупных наводнений.
Причиной этого стали обычные
пакеты из пластика, которые засоряли
дренажные системы.
В Казахстане экодвижение только
начинает набирать популярность,
однако к нему уже присоединилось
огромное
количество
жителей
и
различные
организации.
За
последние годы в стране начали
работу компании, занимающиеся
раздельным сбором и переработкой
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отходов.
Каждый житель страны может
внести свою лепту в улучшение
экологической
ситуации
путем
простой
сортировки
мусора.
Сегодня во многих пунктах приема
мусора есть отдельные маркировки
для
переработки.
Ненужный
пластик может не только лежать на
мусорном полигоне, но и приносить
пользу.
Многие
казахстанские
переработчики
производят
из
вторичного
сырья
различные
декоративные
предметы.
Кроме
того, экоактивисты южной столицы
на постоянной основе устраивают
экосубботники. У экосубботников

есть специальный чат, в котором
можно узнать о раздельном сборе и
принять участие в текущих акциях.
В
Казахстане
ежегодно
растет
количество
организаций
по переработке твердых бытовых
отходов. По итогам 10 месяцев
прошлого
года
наибольшее
количество
предприятий
по
переработке
и
сортировке
отходов
приходится
на
долю
Актюбинской области, далее в
лидерах расположись Костанайская
и Северо-Казахстанская области.
По стране насчитывается более 218
организаций. Помимо этого, в столице
было установлено почти 6000

контейнеров для раздельного сбора
мусора, ртутных ламп и батарей.
Во всех городах на территории
страны используются аналогичные
контейнеры.
Далеко не все понимают, как и
для чего нужно сортировать мусор.

Однако есть несколько основных
причин, почему сортировка мусора
должна
стать
частью
нашей
повседневной жизни. Во-первых, не
переработанный мусор загрязняет
окружающую среду, уничтожает
почву, а также загрязняет воздух.
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Кроме того, некоторые виды отходов
можно использовать многократно,
и тем самым избежать загрязнения
флоры и фауны. И в заключение,
благодаря
переработке
мусора
можно экономить сырье, а также
из
отсортированного
мусора
производить вторичные продукты
для использования в хозяйстве.
Сегодня уже не возникает вопросов
и дискуссий вокруг темы сортировки
мусора.
Согласно данным Всемирного
банка, ежегодно в окружающую среду
попадает более 2 млрд тонн мусора.
Такими темпами всего за 30 лет больше
половины планеты будет загрязнено
твёрдыми коммунальными отходами.
Внедряя сортировку и повторное
использование бытовых отходов,
мы можем уберечь наш общий дом
от страшных последствий. Весь
мусор, который не попадает на
переработку, остается гнить, а это
нарушает баланс экосистемы, отходы
попадают в почву, океаны. Некоторые
виды отходов разлагаются очень
долгое время и весь этот период
приносит вред почве. Представьте
только, что для полного разложения
полиэтиленового пакета требуется
более 100-200 лет, а отходы из
алюминия могут пролежать почти
полвека. Сортировка полезна не
только для окружающей среды,
но и для производителей. Из
отсортированного мусора можно

повторно пошить вещи или другие
товары для быта. Иногда повторное
использование
определённых
отходов
помогает
не
только
сохранить природу в чистоте, но и
спасает флору. Например, сортируя
макулатуру,
можно
уменьшить
количество производимой бумаги,
а это значит, что мы спасаем еще
и деревья. На перерабатывающих
заводах
из
отсортированного
мусора создают вторичное сырье
для изготовления новой продукции.
Используя уже имеющееся сырье,
можно не добывать новые ресурсы и
сохранить их.
Многие не знают, как начать
сортировать мусор, и начинают
сортировать все сразу. Однако это
очень сложно, так как вы начинаете
путаться с маркировкой пластика, вам
приходится ставить дома несколько
контейнеров, а это, в свою очередь,
доставляет неудобства вам и вашим
домочадцам. Всегда нужно начинать
плавно и постепенно сортировать
мусор. Для начала можно начать
с таких отходов, которые нечасто
встречаются в быту. Например,
лампы,
аккумуляторы,
зарядные
устройства и батарейки. К тому же,
найти пункты приема таких отходов
не сложно, они находятся неподалёку
от каждого дома. Процесс сортировки
должен быть комфортным для
вас и стать привычкой. Уже после
того как отдельная сортировка
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батареек станет для вас знакомой,
можно переходить на другие виды
мусора, которые требуют большего
внимания. К ним можно отнести
металл, пластик, стекло и макулатуру.
Здесь также важен процесс хранения.
В отличие от бумаги, стекло и металл
нужно часто споласкивать при
хранении. Самые сложные отходы
для сортировки — это изделия из
пластика. Не все виды пластиковых
отходов пригодны для переработки,
поэтому нужно тщательно изучить
маркировку. Не только сортировка,
но и хранение мусора не должно
приносить
вам
дискомфорт.
При хранении отходов дома вам
необязательно
использовать
отдельные
контейнеры,
можно
сортировать мусор уже при сдаче
в пункт приема. Так вы избежите
покупки лишних контейнеров для
дома, а при сборе мусора можно
будет складывать все отходы для
переработки в отдельный контейнер.
Начиная сортировать мусор,
каждый житель страны начинает
ответственно
относиться
к
окружающей среде, а также служит
примером другим. Особенно радует,
что в нашей стране молодёжь
активно
вовлечена
в
решение
экологических проблем. Сегодня
мы встречаем множество молодых
граждан, которые отказываются от
использования пластиковых изделий
и ведут экологически чистый образ
жизни. Кроме того, во многих
школах ученики организовывают
экологические акции и призывают
своих сверстников поддерживать
их инициативы. Так, в рамках «World
CleanUp Day» ученики столичных
школ провели уборку территорий
города, тем самым внесли свою
лепту
в
чистоту
окружающей
среды. Всемирный день уборки
проводится в течение 24 часов
ежегодно в 3-ю субботу сентября.
Первый Всемирный день уборки
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был проведен 15 сентября 2018
года. Его целью было вовлечь 5%
населения мира. Хотя усилия не
привели к желательному результату,
они напрямую мобилизовали 18
миллионов человек по всему миру.
Забота
о
природе
не
ограничивается только сортировкой
и уборкой мусора, кроме того, есть
и важные пункты по правильному
использованию природных ресурсов.
Для этого можно начать с простых
правил в бытовой жизни, которыми
многие пренебрегают. Например,
рациональное
использование
электрических приборов каждый
день
способствует
экономии
электроэнергии. В свою очередь,
это уменьшает количество выбросов
вредных веществ при сгорании газа
и топлива, которые используются
при работе электростанции. Экономя
электричество, мы не только тратим
меньше денег на потребление, но и
помогаем сохранить чистоту воздуха.
Необходимо также обращать
внимание на состав моющих средств,
которые мы используем каждый день.
Некоторые из них содержат ядовитые
вещества в составе. Поэтому очень
важно выбирать всегда экологически
безопасные,
ведь
попадая
в
канализацию, ядовитые вещества
негативно влияют на качество воды.
Чем больше вокруг нас деревьев,
тем красивее становится наш мир.
Кроме того, деревья не только
очищают воздух, но и помогают
восстановить почву. Поэтому посадка
деревьев благоприятно сказывается
на экологии.
Мы уже говорили о вреде
попадания химических веществ в
системы водоснабжения, но еще
куда важнее не выливать ядовитые
и
опасные
отходы
на
газон.
Агрессивные растворы и отходы от
моторного масла, раствор аммиака
могут легко просочиться в почву. В
свою очередь, это крайне опасно,

поэтому такие виды химических
отходов
следует
утилизировать,
согласно утвержденным правилам, в
специальных пунктах.
Еще один способ сократить
количество мусора и отходов в
бытовой жизни - отдавать ненужные
вещи
на
благотворительность.
Обычно люди выбрасывают такие
вещи в мусор или же на свалку, когда
они еще могут быть использованы для
нужд других людей. Можно отдельно
сортировать устаревшую технику или
же предметы гардероба и передавать
их в благотворительные центры или
же продавать через интернет. Таким
образом вы уменьшаете не только
количество мусора, но и помогаете
нуждающимся.
Земля - наш общий дом. Забота
об окружающей среде не только
наша ответственность, но и долг.
Мы должны стараться изо всех сил,
чтобы уберечь всю красоту, которая
нас окружает. Бережное отношение
к ее ресурсам и богатству позволит
передать все эти блага нашим

потомкам. Для этого каждый из
нас должен отчетливо понимать,
что безответственное отношение
к окружающей среде влечет за
собой порой страшные последствия.
Экологические проблемы волнуют
каждого из нас. Во всем мире
увеличивается
количество
природных
катаклизмов.
Угроза
глобального потепления держит
в страхе целые государства, ведь
нарушение природной гармонии
между флорой и фауной становится
основной
причиной
многих
наводнений, паводков и засух. Наше
отношение к природе напрямую
зависит от привычек, которыми мы
окружаем себя. Сортировка мусора,
отказ от пластика и ядовитых
химикатов в быту, а также ведение
экологически чистого образа жизни
являются основными факторами
заботы о природе. Мы не только
должны привить эти привычки себе,
но
и
делиться информацией с
другими.
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Дорогой друг!
Помощь по телефону доверия
анонимна и бесплатна!

НЕМНОГО ИСТОРИИ:

У каждого человека могут быть сложные
жизненные ситуации. Телефон Доверия поможет
вам быть понятым и принятым, разобраться в том,
что происходит, и решить, какие шаги предпринять.
Телефон Доверия открыт для детей и взрослых.
Каждый человек будет выслушан и получит совет
компетентного специалиста.
У всех нас меняется настроение, возможны
резкие колебания в короткие промежутки времени
- от радости и счастья до полного отчаяния.
П оэто м у оч е н ь в а ж н о и м ет ь в оз м ож н о ст ь
проконсультироваться со специалистом, который
убережет вас от конфликтов и необдуманных
импульсивных поступков.

Первый Телефон Доверия
появился в 1953 году как форма
п о м о щ и л юд я м в к р и з и с н о м
состоянии. Англичанин Чад Вара
предложил звонить людям на его
телефон в любое время, если в их
жизни возникают сложности, с
которыми они сами не в состоянии
с п р а в и т ь с я , ко гда од и н о к и и
растеряны.
Он и не предполагал, что
на него обрушится все время
нарастающая лавина звонков.
Несколько дней он справлялся
с хлынувшими обращениями
сам. Главное, что он понял за это
время, - все звонившие, прежде
всего, нуждались в дружеской
помощи. Вскоре он пришел к
выводу, что в одиночку ему с этим
делом не справиться, и стал искать
добровольных помощников.
Эта история стала началом
всемирного движения людей,
оказывающих помощь по телефону.

