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Қымбатты дос!
Сенім телефоны арқылы 
көмектесу құпия және тегін!

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.

Құрметті оқырмандар!
 
Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігі  Балалардың 
құқықтарын қорғау комитетінің 
қолдауымен телеграмм мессенджерінде 
2019 жылдан бастап кәмелетке 
толмағандарға қатысты құқықтардың 
бұзылуын, зорлық-зомбылықты немесе 
қатыгез қарым-қатынасты анықтау 
мақсатында құрылған «Bala Qorgau» 
чаты жұмыс істейді. Өтініштерге 
жедел жауап беру мақсатында 
24/7 режимінде Balaqorgaubot2.0 
теле г р а м - б от ы  і с ке  қо с ы л д ы .  
Балалардың қауіпсіздігі мен амандығы 
біздің қолымызда!

BALAQORGAUBOT2.0

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
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БАЛАЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ 
КОМИТЕТІНІҢ СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ



Қазақстан 
балалары

ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖУРНАЛ / 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№4 (48) Декабрь 2021

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
БАЙБУЛЕКОВА Л.А., кандидат 
экономических наук, профессор

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
ИМАНГАЛИЕВ Е.Н.
ЖЕКЕБАЕВ Д.Ш.
МАКУЛБЕКОВА А.Е.
КАСТУГАНОВ Т.А.
ИБРАЕВА С.А.
МАКТАЕВА Д.Т.
САТЫБАЕВА А.У.
ДОСЖАНОВ А.Ж.
АЙҚЫН Е.А.

ФОТО, ДИЗАЙН И ВЕРСТКА:
ВЕРОВСКАЯ Ю.В.

КОРРЕКТОРЫ:
БЕКБЕРГЕНОВА Б.И.
СЕДИНА Т.В.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
A15A0E6, г. Алматы, бульвар 
Бухар Жырау, 27/5, оф. 589
Тел.: +7 (7272) 322-401
Email: info@reindeer.kz

СОБСТВЕННИК ЖУРНАЛА:
Республиканское государственное 
учреждение «Комитет по охране прав 
детей Министерства образования 
и науки Республики Казахстан» 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИЗДАНИЯ 
ЖУРНАЛА:
один раз в квартал

Регистрационное свидетельство
№ 10900-Ж от 30 апреля 2010 г., 
выдано Комитетом информации и 
архивов Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан.

За точность фактов и достоверность 
информации ответственность несут 
авторы материалов.

Отпечатано Компанией 
«Профи-Полиграф»
Заказ № 4
Тираж 50 экз.

 
Журналымыздың жарыққа шыққан кезекті 

номерінде осы жолы да балалар үшін пайдалы 
көптеген мақалалар орын алды. Журналдың әр 
шығарылымында жас жеткіншекке пайдалы, 
өзекті деген деректерді ұсынып отырмыз. 

Е ң  а л д ы м е н  бұл  ш ы ға р ы л ы м  е л 
тәуелсіздігінің 30 жылдығы аталып өтетін 
айтулы мереке қарсаңында жарық көріп 
отырғандықтан, осы номерде Республикалық 
балалар өкілдігі  кеңесінің мүшелерінің 
30 жылдық мерейтоймен құттықтаулары 
жарияланып отыр.  

Ұлтымыздың басты құндылықтарының 
бірі болып табылатын ұлттық ойындар, оның 
ішінде тоғызқұмалақ ойыны туралы сөз қозғап, 
тоғызқұмалақ ойынына жастарды қызықтыруды 
көздеген мақала да осы шығарылымнан орын 
тапты.  

Ұлттық ойындармен қатар әлем халқына 
танымал шахмат ойынының балаларға қалай 
әсер ететінін жеткізу үшін осы ойын туралы 
маңызды мәлімет пен осы шахмат ойынынан 
жетістікке жеткен оқушылар туралы да 
мағлұмат беруді көздеген пайдалы мақала да 
балалар назарына ұсынылмақ.  

Сәбидің к ішкентай кезінен бастап           
ата-анасы мен ата-әжесі құлағына құйып 
өсіретін ұлттық әдеби мұрамыздың бір                              
түрі – ертегілер туралы да өте қызықты ақпарат 
алуға болады. Ертегілердің түрлері мен олардың 
балаға беретін тәрбиелік мәні туралы ұғындыру 
да журналдың осы төртінші шығарылымының 
еншісінде. 

Судың адам ағзасы үшін пайдалы екендігі 
баршаға мәлім. Су ішудің адам баласы үшін 
пайдалы екенін балаларға жас кезінен бастап 
ұғындырған абзал. Сондықтан судың пайдасы 
мен оны күнделікті тұтыну мөлшерін түсіндіру 
мақсатында су туралы пайдалы кеңес те 
журналдың осы санынан орын алды. 

Сонымен тағылым мен тәрбиені көздеген 
маңызды мақалаларды топтастырған осы 
шығарылым да оқырман үшін құнды болмақ. 
Тұғырлы тәуелсіздіг іміздің 30 жылдық 
мерекесімен құттықтай отырып, өздеріңізге 
қажетті деген құнды дүниелерімізді ұсынамыз, 
қабыл алыңыздар.

Құрметпен,
Байбөлекова Лейла

Қымбатты оқырмандар 
–  б і л і м г е  қ ұ ш т а р 
оқушылар,  ұлағатты 
ұстаздар мен құрметті 
ата-аналар!





Қазақ үшін қастерлі Тәуелсіздікке 30 
жыл толып отыр. Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» 
атты мақаласында «Бұл – қайта жаңғырған қазақ 
мемлекеттігінің, ата-бабаларымыз аңсаған азаттықтың 
тұғыры нығая түскенін әйгілейтін маңызды белес. 
Тарих тұрғысынан алғанда, отыз жыл – көзді ашып 
жұмғандай қас-қағым сәт» деп жазды. Шынымен де, 
бұл Тәуелсіздік бізге оңайлықпен келген жоқ. Талай 
қан төгілді. Соңғысы – 1986 жылғы Желтоқсан 
көтерілісі деп білеміз. Еліміздің жалынды жастары 
бастарын бәйгеге тігіп, бодандық құрсауынан шығуға 
ұмтылды. Олардың еңбегі ақталып, еліміз 1991 
жылы 16 желтоқсанда азаттығын жариялады. 
Осы 30 жылдың ішінде қаншама қиындықты 
да, қуанышты сәттерді де бастан өткердік. Ең 
бастысы,  еліміз тыныш. Бейбітшілік салтанат 
құрған мемлекетте көп нәрсені жүзеге асыруға болады. 
Болашақ жастардың қолында. Мұны Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев та бірнеше рет айтқан. 
Ендеше, азат еліміз Қазақстан жасай берсін! 
Барлық отандастарымды 30 жылдық мерейтоймен 
шын жүректен құттықтаймын!

Галлямова Дария
Республикалық бала өкілдігі 
кеңесінің мүшесі
Павлодар облысы, 
№ 37 орта мектептің 
11 сынып оқушысы

Аманбек Меруерт
Республикалық бала өкілдігі 
кеңесінің мүшесі
Жамбыл облысы, 
Қордай ауданы 
М.Ломоносов атындағы 
№2 орта мектебінің 
10 сынып оқушысы

Біз – бақытты ұрпақпыз. Өйткені 
азат елде өмірге келдік. Өзіміздің көк 
туымыз, әнұранымыз, төл теңгеміз бар. 
Мұның бәрі – тәуелсіз   елдің басты 
нышаны. 30 жыл деген тарих үшін аса 
көп уақыт емес. Бірақ соған қарамастан 
еліміз дамудың даңғыл жолына түсті. 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіз 
Қазақстанның жаңа астанасын салды. 
Қазір Нұр-Сұлтан қаласы гүлденіп, 
әлемдегі ірі қалалардың қатарына қосылды. 
Біз секілді жастар елдегі үздік білім 
ордаларында білім алып жүр. Осының 
бәрі тәуелсіздіктің арқасында. Бұл 
қуанышымыз құтты, бақытымыз баянды 
болсын. Жаңа ғасырда қайта түлеген, 
жасарып, түрленген еліміздің тәуелсіздігі 
тұғырлы болғай!
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Қазақстан тәуелсіздігінің 30 
жылдығы құтты болсын. Тәуелсіздікке біз 
16 желтоқсан күні жеттік. Біз бұл 
мақсатқа жету өте қиын болғанын білеміз. 
Сондықтан оның бағасы мен тұғыры биік. 
Рухы биік, намысы берік бабаларымыздың 
ғасырлар бойғы асыл мұраты – азаттықты 
аялау, тағдыры ортақ тұтас халқымыздың 
татулығын сақтау – біздің басты 
мұратымыз. Тәуелсіздік тұғырына қонғалы, 
Қазақстан көп бастаманы қолдады. 
Халықаралық аренада беделіміз де жоғары. 
Бұл – өте мақтанарлық жағдай. Мен 
өз елімді мақтан тұтамын. Бірлігіміз 
бекем, тірлігіміз тиянақты болсын! 
Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болғай!

Адам үшін ең бақытты сәттердің 
бірі – еркіндікте болуы. Адам еркін болса, 
барлық жетістікке жетуге мүмкіндік бар. 
Біз мектепте түрлі пәндерден еліміздің 
тәуелсіздігі мен оған жеткен жол жайында 
көп оқимыз. Биыл оған 30 жыл толып 
отыр. 30 жылда ел де жаңарады. Менің 
әртүрлі ұлттан достарым да көп. Біз 
барлығымыз бір шаңырақ астында тату-тәтті 
өмір сүріп жатырмыз. Бұл да тәуелсіздіктің 
арқасы деп ойлаймын. Оған бізді жеткізген 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев еді. 
Қазір оның ізін Президентіміз Қасым-
Жомарт Тоқаев жалғастырып жатыр. 
Азат елімнің әрқашан биіктен көрінуін 
қалаймын. Ертең ер жетіп, орта білімді 
тәмамдаған соң елімнің дамуына өз үлесімді 
қосқым келеді.

Сарқытбай Ерсұлтан 
Республикалық бала өкілдігі 
кеңесінің мүшесі
Нұр-Сұлтан қ.
№85 мектеп-лицейінің 
10 сынып оқушысы

Төлеген Аңсаған
Республикалық бала өкілдігі 
кеңесінің мүшесі
Атырау облысы, 
Индер ауданы, 
Қ.Абаханова орта мектебінің            
10 сынып оқушысы
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Тұрарқызы Дария
Республикалық бала өкілдігі 
кеңесінің мүшесі
Ақтөбе облысы,
№ 49 ЖОББМ 
9 сынып оқушысы

Сіздерді Қазақстан тәуелсіздігі күнімен 
шын жүректен құттықтаймын! Бұл – еліміздегі 
ең атаулы мерекелердің бірі. Осыдан 30 жыл 
бұрын еліміз бірлік пен берекенің символына 
айналған тәуелсіз, демократиялық, зайырлы 
ел атанды. Осы салтанатты күні біздің 
әрқайсысымыз ұлы еліміз  үшін ерекше мақтаныш 
сезімін сезінеміз. Тәуелсіздік алғаннан бері 
халқымыз Қазақстанның ұлы тарихын жаңа 
жетістіктермен және табысты қайта құрумен 
жалғастырды. Тәуелсіздік жылдарында әлемге 
мойындалып, үлкен жетістіктерге қол жеткіздік. 
Осы атаулы күні Сіздерге зор денсаулық, амандық 
және тұрақтылық тілеймін! Шаңырақтарыңызда 
тыныштық, келісім әрқашан орнасын. Ел халқына 
денсаулық, гүлдену, амандық және ұзақ жылдар 
бойы табысты даму тілеймін.

Егемен еліміз 16 желтоқсанда салтанатты 
жағдайда Ұлттық мереке — Тәуелсіздік күнін 
атап өтеді. Қазақстандықтар алмағайып өтпелі 
кезеңнің барлық қиындықтарын жеңіп, әлемдік сахнаға 
көтерілді. Республикамыздың осындай биіктіктерді 
бағындыруына барлық адамдар сүбелі үлес қосып 
келеді. Тәуелсіздік – бостандық,  бұл – күш, 
бұл – амандық, бұл – руханият. Бүгінгі таңда 
бостандық, табыс пен жеңіс рухын бойына сіңірген, 
жасампаздық, интеллектуалдық жетістіктерімен, 
игі істерімен елімізді, Қазақстанымызды 
асқақтатып отырған жаңа ұрпақ өсіп келеді. 
Ол – бізбіз. Басты байлық – ортақ үйіміздегі 
бейбітшілік пен келісім. Осы 30 жылда көп 
ұлтты ұлыс пен конфессиялардың бір шаңырақта                               
тоғысуы – бірегей жағдай. Осы орайда Қазақстан 
халқы ассамблеясының да рөлін атап өткен жөн. 
Оған тіпті шет елдіктер де қызығушылық танытып 
отыр. Әр шаңыраққа, денсаулық пен бақ, бірлік пен 
береке, тыныштық пен татулық тілеймін!

Шерездан Нурдаулет
Республикалық бала өкілдігі 
кеңесінің мүшесі
Шымкент қ. 
Ы.Алтынсарин атындағы 
№65 мектеп-гимназияның 
10 сынып оқушысы
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Сайлаубек Анеля
Республикалық бала өкілдігі 
кеңесінің мүшесі
Алматы облысы, 
Жамбыл ауданы «Мыңбаев 
ауылындағы орта мектеп» КММ 
10 сынып оқушысы

Биыл – Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық 
мерейтойы. Атаулы мерекемен шын жүректен 
құттықтаймын! Еліміз тыныш, жұртымыз аман 
болсын. Еліміздің осылай дамуы тұрақты саясат 
пен ішкі бірлігіміздің арқасы деп білемін, әрқашан 
бірлігіміз бекем, тірлігіміз тиянақты болсын. Көк 
туымызды желбіреткен, Әнұранын шарықтатқан 
еліміздің барша азаматына береке-бірлік, жасампаз 
еңбек, толағай табыстар тілеймін. Осындай 
мерейлі шақта еліміздің гүлденіп-көркеюі жолында 
аянбай еңбек етіп жүрген қазақстандықтарға 
алғысым шексіз. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік 
болғай! Еліміздің мәртебесі биіктеп, әлемге 
шарықтай беруіне деген ыстық ықыласымды 
жеткізгім келеді. 

Бұл күн – ата-бабамыз аңсаған арманның 
жүзеге асқан, елімізге еркіндік сыйлаған ұлы күн. 
Осындай маңызы бар тарихи думанда еліміздің 
туы асқақтап, келешегі өркендей берсін. 

Сіздерге мықты денсаулық, отбасыларыңызға 
бақыт, сәтті күндер, зор жетістіктер тілеймін. 

Узаккаирова Аружан
Республикалық бала өкілдігі 
кеңесінің мүшесі
Батыс Қазақстан облысы
Ақжайық ауданы
Абай атындағы мектеп-гимназиясы 
10 сынып оқушысы

Тәуелсіз еліміз егемендігін 1991 
жылдан бері 16 желтоқсанда атап өтіп 
келеді. Биыл мерейлі мерекенің 30 жылдығы. 
Отандастарымыз өтпелі кезеңнің барлық 
қиындығын еңсеріп, әлемдік аренадан ойып 
тұрып орнын алды. Еліміздің өркендеуіне әр 
қазақстандық өз үлесін қосып келеді. 

Қазақстанның тұрақты дамуы мен 
кемелденуі жолындағы еңбектеріңіз табысты 
болсын. Әрқашан бір-бірімізді сыйлап, тек 
үлкен белестерге көтеріле берейік. 

Халқымыздың ғасырлар бойы аңсаған 
Тәуелсіздігіне ие болғанымызға биыл 30 жыл 
толып отыр. Осындай мерейлі шақта еліміздің 
гүлденіп, көркеюі жолында аянбай етіп жүрген 
қазақстандықтарды Ұлттық мерекемізбен 
құттықтағым келеді. Денсаулықтарыңыз 
мықты, еңбектеріңіз табысты болсын деп 
тілеймін. Тәуелсіздігіміз берік болсын!
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Казезканова Аружан 
Республикалық бала өкілдігі
 кеңесінің мүшесі
Шығыс Қазақстан облысы,
Күршім ауданы 
«Н.Островский атындағы №4 
Күршім орта мектебі» КММ, 
9 сынып

Желтоқсанның екпінімен келген 
Тәуелсіздіктің орны әр қазақстандық үшін 
бөлек. Сол себепті батыр бабаларымыздың 
арқасында қол жеткізген Тәуелсіздікті 
әрқашан мақтан тутып, қастерлей білуіміз 
керек. Бұл – әр қазақстандықтың парызы, 
борышы. 

Аз ғана 30 жыл ішінде экономикамыз, 
білім-ғылым, денсаулық саласы айтарлықтай 
алға жылжыды. Осындай егеменді елдің 
одан әрі дами түсуі үшін аянбай еңбек 
етіп жүрген отандастарымды қасиетті 
мерекемен құттықтағым келеді. 

Тәуелсіздігіміз берік, халқымыз аман, 
болашағымыз айқын болсын! Қазақстан 
Тәуелсіздігінің отыз жылдығы баршамызға 
құтты болсын!

Алғамжанов Мейіржан
Республикалық бала өкілдігі 
кеңесінің мүшесі
Қарағанды облысы, 
Абай атындағы №2 лицейдің 
10 сынып оқушысы

Тәуелсіздік — бұл бостандық және 
рухани байлық. 

Биыл өздеріңіз білетіндей, еліміздің 
тәуелсіздігіне – 30 жыл. Бұл уақыт біреуге 
қас-қағым сәт болу мүмкін. Бірақ біздің 
еліміз үшін үлкен белес, биік шың. Себебі, 
тәуелсіздік – ата-бабаларымздың қанымен 
келген асыл мұра. 

Еліміздің ең басты мерекесі – Тәуелсіздік 
күні құтты болсын! Тәуелсіздігіміз тұғырлы 
болсын! Өркениет көшіне ілескен халқымызға 
береке, бірлік, толағай табыс тілеймін! 

Отанымыз – Қазақстан көркейе 
берсін! 

Еліміздің көк байрағы бейбіт аспан 
астында желбіреп, әлемге таныла берсін!
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Проблема 
профессионального 
самоопределения

Карина ТОКТАРОВА
Детский представитель по вопросам обеспечения прав детей в Казахстане,
ученица 11 класса школы-гимназии №7 г. Нур-Султан

Для нас, подростков, да и в целом людей этого поколения, выбор профессии 
— это тот этап жизни, к которому нужно подходить со всей серьёзностью и 
ответственностью.  В возрасте 17-18 лет нам приходится принимать решение 
— с какой же профессией стоит связать жизнь. Многим эта задача кажется и 
вовсе непосильной. Эта проблема была актуальна во все времена, однако в 
XXI веке, с увеличением многообразия имеющихся профессий, эта проблема 
становится всё острее, и ее приходится решать нам — школьникам. 

Ежегодно из школ выпускаются десятки тысяч учеников, и следующей 
ступенью их жизни становится университет. Тогда возникают вопросы: “Как 
мне быть?”, ” Кем же мне стать?” и “Смогу ли я продержаться на одном месте, 
не выгорев и не потеряв интерес к профессии?”. Что ж, как показывает 
статистика от 2018 года, очень многие люди, окончившие высшее учебное 
заведение, а именно около 60% выпускников, работают не по специальности. 
Многие и вовсе не могут поступить на желаемые специальности. Огромная доля 
выпускников так и не определяется со специальностью и местом обучения. Они 
руководствуются принципом “Пойду туда, куда придётся” или “Пойду туда, не 
знаю куда”, думая, что так будет лучше для них. 

И это печально осознавать. Подростки мечутся, их одолевают сомнения, 
они боятся. И лишь немногие находят “дело своей жизни”. Чаще всего это 
осуждается обществом, оказывается эмоциональное давление. Все и вся 
вокруг кричат: ”Определись!”, “Поступай к нам!”, “Успей подать документы, 
не упусти шанс!”. Это заставляет ребёнка, возможно, с ещё даже неокрепшей 
психикой волноваться и переживать. Ведь все вокруг достигают успехов, все 
вокруг что-то делают, а когда этого не делаешь ты, то автоматически считаешь 
себя “хуже, чем другие сверстники“. Ребёнок думает о всевозможных 
проблемах, которые могут возникнуть, и о печальных исходах, с которыми он 
может столкнуться в конце. Это в большинстве случаев и толкает его к тому, 
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что он выбирает профессию не по своему желанию и призванию, а скорее по 
чужому, основываясь на принципе “Так надо, так лучше”. Подростки забывают 
о себе, теряются, остаются там, где им не хочется быть. Они мучают себя, а 
интерес к чему-либо с каждым днём угасает. Это проблема, о которой говорят 
недостаточно, но при этом она остаётся актуальной и ощутимой. 

Дорогие подростки, школьники, выпускники, слушайте себя и только себя. 
Будьте верны себе и своей мечте, не позволяйте никому повлиять на вас и 
ваши цели. Там, где есть желание, будет и результат. Не бойтесь изменений! Как 
говорил Конфуций, выбери себе работу по душе, и тебе не придётся работать 
ни одного дня в своей жизни. 

Пожалуйста, запомните эти слова, они действительно важны и правдивы. 
Удачи вам в достижении целей. Вы – творцы своего будущего!
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Ерте-ерте, ертеде,
Ешкі жүні бөртеде,
Қырғауылы қызыл екен,
Құйрық жүні ұзын екен, – 
деп басталатын ертегілерді кітаптан оқып, радиодан тыңдап өстік. Қазақтың 
халық ертегілері әжелеріміздің айтуымен санамызда мықтап тұрып орын алды. 
Біз әдебиет дегеннің не екенін білмеген кезіміздің өзінде-ақ «ертегі» деген қызық 
әлемнің бар екенін білдік.

 Әлемде ертегісі жоқ ұлт жоқ. 
Әр ұлттың, әр халықтың ертегілері 
– сол ұлттың ең маңызды рухани 
қазынасы. Қазақтың халық ертегілері 
де – фольклорының бір саласы, қазақ 
халық ауыз әдебиетінің сарқылмайтын 
байлығы. Біз әр ертегінің оқиғасы 
арқылы ата-бабаларымыздың өткен 
тарихын, өмір сүру дағдыларын, 
арман-мақсаттарын, тұрмыс-салтын, 
тіл байлығын ұғынамыз. Сондықтан 
да әр ертегі тұнып тұрған тәрбие 
құралы болып табылады. Ертегілер 
баланы адалдыққа, тапқырлыққа, 
адамгершілікке, еңбекқорлыққа, 
жауапкершілікке тәрбиелейді, 
баланың ой-қиялын дамытады.

Бала кезімізде оқыған, тыңдаған 
ертегілеріміз бізді, яғни ХХ ғасырдың 
балаларын таң қалдыратын, ерекше 
қызықтыратын, ерекше рух беретін. 
Бала күнімізде оқыған ертегілеріміздің 
кейіпкерлерінің әр әрекеті бізді қатты 
еліктіріп, «солар сияқты болсам ғой» 
деген арманның жетегімен жүргізетін. 
Қазақтың халық ертегілерінің басты 
кейіпкерлері «алты күнде күлетін, 
алпыс күнде жүретін» батырлар, 
ақылымен елден асқан даналар 
болатын. 

Сондай ақылды, айлалы, батыр, 
ержүрек, елін сүйген жанашыр ертегі 
кейіпкерлерінің іс-әрекеттері қазіргі 
кезде де жас жеткіншектің бойында 
ерлік, батырлық, жанашырлық, 
қамқорлық, мейірімділік сияқты 
асыл қасиеттердің қалыптасуына 
көмектеседі деп ойлаймын. 

Осындай тәрбиенің бастау бұлағы 
болып табылатын қазақтың халық 
ертегілері туралы не білеміз? Жас 
жеткіншектер, сіздер не білесіздер?

Қазақ халық ертегілері – ауыз 
әдебиетінің ертеден келе жатқан 
көлемді саласының бірі болып 
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табылады. Қазақ халық ертегілері – 
қазақтың ауыз әдебиетінің ішіндегі 
атадан балаға мұра ретінде беріліп, 
ерте заманнан бастап бүгінгі күнге 
дейін дамып, толығып келе жатқан 
асыл мұраларымыздың бірі. Қазақ 
халық ертегілері сонау есте жоқ ерте 
заманда дүниеге келсе де, бүгінгі біз 
өмір сүріп жатқан ХХІ ғасырда да 
мән-мағынасы жойылмай, қажеттілігі 
күшейіп келеді. Өйткені  ертегілер 
ұлтымыздың терең тарихын, кең 
дүниетанымын, тұрмысы мен салт-
дәстүрін, әдет-ғұрпын, нанымы мен 
сенімін білдіреді. Қоғам дамыған 
сайын, заман өзгерген сайын адамның 
да ой-санасы өсіп, өмірге деген 
көзқарасы өзгереді. Қазіргі кезде 
қоғамдағы, ғылым мен техникадағы 
жетістіктерге көз жүгірте отырып, 
бабаларымыздан қалған құнды 
мұра ертегілердің оқиғаларындағы 
халықтың ой-арманының іске асқанын 
көріп отырмыз. 

Ертегілер жас ұрпақты асыл 
қасиеттерге тәрбиелеумен қатар, 
олардың бойына халқымыздың 
ұлттық болмысын дарытып, ана 

тілінде ойлауына және әдеби тілде 
мәдениетті сөйлеуіне, сауатты жазу 
дағдыларын қалыптастыруға барынша 
зор әсерін тигізеді. Сонымен қатар, 
халық ертегілерін оқу және ұғыну 
жас жеткіншектерді таңғажайып 
оқиғаларға қызықтырады, логикалық 
ойлау қабілеттерін жетілдіреді.

Менің ойымша, кез келген 
адамның балалық шағы ертегілермен 
тығыз байланысты. Кез келген 
бала әкесі мен анасынан, атасы мен 
әжесінен ертегі айтып беруін немесе 
оқып беруін жиі өтінеді. Сол ата-
анасы немесе ата-әжесі оқып беретін 
ертегілерден сиқырлы, таңғажайып 
оқиғаларды естігісі келеді. Тіпті кейбір 
ертегілерде аянышты, қорқынышты 
оқиғалар да суреттелуі мүмкін. 
Бала үшін ондай ертегіні тыңдау да 
маңызды. Аянышты ертегіні тыңдаған 
кезде бала бойында аяушылық, 
жанашырлық сияқты қасиеттердің 
қалыптасатыны анық. Ал қорқынышты 
ертегіні тыңдаған баланың өз 
бойындағы жасқаншақтық, қорқақтық 
сияқты әлсіз сезімдерді жеңе алатыны 
белгілі. 

Ертегі бір қарағанда шағын ғана 
әңгіме сияқты, ал кез келген ертегінің 
идеясы мен мазмұнына терең үңілетін 
болсақ, шын мәнінде осы ертегілерде 
тұнып тұрған халық даналығы, 
ұлттық мінез-құлық, мейірімділік пен 
зұлымдық сияқты адам бойында 
болатын бір-біріне қарама-қайшы 
қаншама тәлімдік қажеттіліктер 
жатыр. Жалпы айтқанда, ертегілер 
біздің сәби кезімізден-ақ өзімізді 
қоршаған әлем туралы, сол әлемдегі 
әртүрлі құбылыстар туралы 
алғашқы балаң көзқарастарымызды 
қалыптастырады. 

Кейде адам баласының өмірінде 
әртүрлі қиын жағдайлар кездесіп 
жатады. Сондай жағдайда адам не 
істеуі керек? Қандай дұрыс шешім 
қабылдау керек? Кез келген күрмеуі 
қиын мәселелердің қалай оң шешімін 
табу керек? Осындай күрмеуі көп 
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мәселелер туындаған жағдайларда 
қаптаған  сұрақтарға жауап табу 
үшін бізге ертегілер көмектеседі. 
Халқымызда «Ізденген жетер мұратқа» 
деген сөз бар. Яғни, әр нәрсені білуге 
талпынып, білімнің тереңіне бойлау 
баланың  дамуын жеделдетеді, 
оны рухани байытады. Әрбір бала 
тілі шығып, сөйлей бастағаннан-ақ 
«Мынау не?», «Ол кім?», «Бұл не?», 
«Неге?», «Қайда?», «Қашан?» деген 
сұрақтарды жиі қойып, аузы бір тыным 
таппайды. Балақандардың осылайша 
ізденімпаздық, қызығушылық танытуы 
– табиғи заңдылық. Үлкендерден 
естіген ертегінің оқиғасынан 
соң баланың санасында сансыз 
сұрақтардың туындайтыны рас. 
Ертегілердің оқиғасының қызықтығы 
сонша – бала ертегідегі әр әрекетке 
сенеді. Ертегінің әр кейіпкеріне баға 
береді. Жағымды кейіпкерлерді жақсы 
көреді, соған еліктейді, сол адам 
сияқты болғысы келеді. Ал жағымсыз 
кейіпкерлерді жек көріп, оның жасаған 
әрбір жағымсыз іс-әрекеттерінен 
жиреніп, сондай болмауға тырысады. 

Халқымыздың «Жақсыдан үйрен, 
жаманнан жирен» деген мақалын 
осы ертегілердің жас ұрпаққа беретін 
тәлім-тәрбиесінен-ақ көруге болады. 
Сондықтан адамгершіліктің бастау-
бұлағы осы ертегілерден басталады 
десем, қателеспеймін деп ойлаймын. 

Қай кезеңде болмасын адамзат 
баласының басты мұраты – саналы, 
салиқалы ұрпақ тәрбиелеу. Өйткені 
жас ұрпақ – келешектегі ұлттың 
және мемлекеттің тұтқасын ұстайтын 
тұлға. Олай болса, мемлекет тізгінін 
ұстайтын жас ұрпаққа оң тәрбие 
бергіміз келсе, тек қана ғылым мен 
технологияға басымдық беріп, тек 
ғылымға ғана бағыттап қоймай, осы 
ертегілер сияқты рухани құндылықтар 
арқылы да жас жеткіншекке тәрбие 
беруді қолға алсақ, саналы ұрпақ 
тәрбиелеуде дұрыс бағыт ұстанып 
жүрміз деуге болады.

Кез келген ертегі жақсылықпен 
аяқталады, барлық ертегінің соңы 
«сөйтіп мұратына жетіпті» деген 
тіркеспен бітеді. Ертегілерде 
жамандықты жақсылық жеңеді, 



ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛIК ЖУРНАЛ / НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ           14

зұлымдықтан мейірімділік басым 
түседі, қорқақтан гөрі ержүректердің 
мысы басым болып келеді, әділдік 
пен адалдық салтанат құрады. Яғни 
ертегінің бәрі балаға позитивті 
көңіл күй сыйлайды. Мұндай 
жағдайда балада «Мен осы ертегідегі 
жағымды кейіпкер сияқты болсам, 
жақсылыққа қол жеткізем, өзімнің 
арман-мақсатыма жетем» деген 
өмірлік ұстаным қалыптасады. Ал бұл                           
деген – баланың бойында жақсы 
істерге деген құлшыныстың пайда 
болуы деген сөз.

Ертегілердің қиял-ғажайып 
ертегілері, хайуанаттар туралы 
ертегілер, шыншыл ертегілер 
болып бөлінетінін білеміз. Қиял-
ғажайып ертегілерінің оқиғасы 
қиялға, фантазияға құрылады, бұл 
ертегілерде өмірде болуы мүмкін емес 
оқиғалар баяндалады. Қиял-ғажайып 
ертегілерінің кейіпкерлері қиялдан 
туған зұлым күш иелері – жалмауыз 

кемпір, жезтырнақ, мыстан кемпір, 
алып дәу, айдаһар және солармен 
күрескен батырлар болып келеді. 
Сонымен қатар ертегінің басты 
кейіпкеріне көмектесетін қанатты 
тұлпарлар, құстар сияқты халық 
қиялынан туған бейнелер де осындай 
ертегілердің оқиғасын шиеленістіре 
түседі. Халықтың арман-қиялынан 
туындаған өте көне заманда жарыққа 
шыққан қиял-ғажайып ертегілері сол 
замандағы адамдардың арманы мен 
қиялын көрсетеді, жарқын болашаққа 
деген сенімін білдіреді. Мұндай 
ертегілердегі шытырман оқиғалар жас 
жеткіншектің балалық балаң қиялына 
қанат бітіріп, баланың ой өрісін 
кеңітеді, фантазиялық шеберлігін 
арттырады.

Халық ертегісінің ізімен 
жазылған тұңғыш ағартушы Ыбырай 
Алтынсаринның «Бай баласы мен 
жарлы баласы» ертегісіне тоқталып 
өтейін. Осы «Бай баласы мен жарлы 
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баласы» атты қызықты ертегі 
арқылы еңбектің адамға кез келген 
қиыншылықты жеңуге үйрететінін 
ұғынамыз, өмірлік тәжірибесі 
арқылы өзінің мақсатына жететінін 
көреміз. Осы ертегіні оқыған әрбір 
бала бай баласы Асанның қолынан 
ештеңе келмейтін орашолақ екенін, 
қиындыққа тап болған кезде қолынан 
жылаудан басқа ештеңе келмейтін 
жасық екенін көреді. Көреді де 
Асан сияқты босбелбеу болмауға 
тырысады. Ал кедей баласы Үсеннің 
кішкентай болса да көп нәрсе 
білетін ақылдылығына, қиыннан 
жол таба білетін тапқырлығына, 
қиындықты жеңе білуге деген 
сенімділігіна, еңбекқорлығына 
таңғалады, қызығады және сол Үсен 
сияқты болуға ұмтылады, Үсеннің 
әр әрекетін санасына сіңіріп алады. 
Міне, ертегілердегі осындай кереғар 
кейіпкерлер баланың болашақтағы 
өмір сүру бағытын таңдауға 
көмектеседі. Осындай ертегілер 
данышпан Абай айтып кеткен «Еңбек 
етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей» 
деген өлең жолдарының өміршеңдігін 
дәлелдеп, жас ұрпақтың жадында 
сақталатыны сөзсіз.

Қазақ халқының тағы бір ертегісі 
«Ер Төстік» ертегісіне тоқтала 
кеткен жөн болар. «Ер Төстік» 
басқа ертегілермен салыстырғанда, 
мазмұны мен тілі жағынан өте ерте 
заманда шыққан ертегі екендігін 
байқаймыз. Бұл ертегіден ата-
бабаларымыздың өте ерте замандағы 
мал шаруашылығымен айналысу 
дағдысын және олардың өмірлік 
көзқарасын көреміз.

Ертегінің оқиға желісінде 
малдарын аман сақтап қалу жолында 
елінен, жерінен адасып кеткен 
ағаларын іздеп тапқан Ер Төстіктің 
табиғаттың асау күштерімен алысқан 
ерлігі суреттеледі, сонымен қатар өз 
мақсатына жету жолында әр түрлі 
дию, перілермен күресі баяндалады. 
Ештеңеден, ешкімнен қорықпайтын 
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жүректі жігіт Ер Төстіктің негізгі 
мақсаты табиғаттың сыры беймәлім 
күштерін жеңу, яғни арам ойлы зұлым 
күш иелері перінің қызы Бекторы, 
Темірхан, Шойынқұлақ сияқты 
жауыздардан үстем болу, мақсатына 
жету жолында алдынан кездескен 
қиындықтардың бәрін бағындыру 
болатын. Ертегінің соңында Ер Төстік 
өз мақсатына жетті, жауларын жеңіп, 
жоғалып кеткен ағаларымен кездесіп, 
мұратына жетті. 

Ертегі кейіпкерінің есімінің Төстік 
деп қойылуының өзінде де қазақ 
халқының ырымдау дәстүрі көрініс 
береді. Шаңырақтың күлдіреуішінде 
керулі тұрған кер биенің төстігін 
асып жеген кезде кемпірдің бала 
көтеріп, Төстіктің дүниеге келуі де 
ертегіні тыңдаған немесе оқыған 
баланың халқымыздың ырымдарынан 
да мағлұмат береді. Бұл да ұлттық 
тәрбиенің балаға берілуіне септігін 
тигізеді.

Ертегі оқиғаларының тізбегінде 
Ерназардың тоғыз ұлына қалыңдық 

іздеуі, оларды үйлендіруі, қызды 
жасаулап ұзату сияқты әдет-ғұрыптар 
– бәрі де халқымыздың өмірлік 
дәстүрлері, бұлардың бәрі шынайы 
оқиғалар. Осындай шындық ізі бар 
шыншыл ертегілер де балаға «мұндай 
әдет-ғұрыптар бұрын да болған екен 
ғой» деген ой салатыны анық. 

Ертегі оқиғасының шарықтау 
шегі – Ер Төстіктің жер бетіне шығып, 
Шойынқұлақпен күресуі болып 
табылады. Ер Төстік айлалы жауын 
жеңіп, алдынан кездескен бөгеттердің 
бәрін еңсеріп, «барша мұратына 
жетеді».

Міне, қандай ертегі болса да, соңы 
жақсылықпен аяқталады. Бұл барлық 
ертегілерге тән шешім және халықтың 
оптимистік көзқарасын көрсететін 
тұрақты шешім деуге болады. 
Жақсылыққа жаны құштар халықтың 
арман-мұратының көрінісіндей 
ертегілер бабаларымыздың бейбіт, 
тыныш өмірді аңсағанын, ұлттық алт-
дәстүрлерді берік ұстанғандарын 
білдіреді.
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Осындай ұлттық тәрбиенің 
қайнар көзі болып табылатын 
ертегілер әлеміне балаларды сәби 
кезінен сусындатып өсірсек, жақсы 
мен жаманды ой таразысына салып 
безбендей алатын, қандай жағдайда 
да адами болмысынан ажырамайтын, 
ұлттық дәстүрлерді ұлықтай білетін 
жас қазақтар саны көп болар еді.

Қазіргі кезде әкесі мен анасы, 
атасы мен әжесі ертегі айтып 
бемейтін, ертегі оқып бермейтін 
балалар қаншама рухани байлықтан 
құр қалып жүр десеңізші! Ешкім 
ертегі айтып бермеген, ертегінің 
не екенін білмеген, ұлтымыздың 
ертегілерінен сусындамаған бала не 
істейді? Ол амалсыздан теледидарда, 
ғаламторда көрсетіліп жатқан өзге 
елдің мультфильмдерін көруге, 
сол мультфильмнің кейіпкерлеріне 
еліктеуге мәжбүр болады. Шынында 
да, қазір «Алтын сақа», «Ер Төстік», 
«Керқұла атты Кендебай» ертегілерінің 
атын да білмейтін балалар супермен, 
өрмекші-адам болып ойнайды, 
солардың іс-әрекеттерін қайталайды, 

сол мультфильм кейіпкерлеріне 
ұқсағысы келеді. Бұл – трагедия. 
Себебі, ұлттық әдебиеттің бұлағынан 
сусындап өспеген бала ұлттық 
болмысын сақтап, ұлтына қызмет етеді 
деп ойлаудың өзі артық.

Сондықтан ұлттық фольклордың 
бір саласы – ертегілердің жас ұрпақ 
үшін таптырмайтын тәрбие құралы 
екенін ескере отырып, отбасында 
ертегімен сусындамаған балалар 
үшін қазақтың халық ертегілерінен 
мультфильмдер немесе фильмдер 
түсірілсе, кішкентай балапандарымыз 
Ер Төстік пен Кендебай сияқты 
ержүрек батырлардың ерлік істерін 
үлгі ететіні сөзсіз. Өйткені сиқырлы, 
ғажайып оқиғалардың кеніші болып 
табылатын ертегілердің ұрпақ 
тәрбиесіндегі маңызының зор екені 
ақиқат. 

Жас дос, осы мақаладан ұлттық 
ауыз әдебиетіміздің маңызды бір 
саласы – ертегілердің қызықтар 
мен ғажайыптарға толы екеніне көз 
жеткізсеңіз, ертегі деген әсем әлемге 
қадам басыңыз, ертегілермен бірге 
болыңыз.  
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Smartphones have replaced many 
things and combined them into one 
gadget. For instance, it is nowadays 
difficult to find a real calendar in one’s 
house. People have long forgotten those 
notebooks with the numbers of all their 
relatives that always lay near home 
phones. Children that were born in the era 
of IT do not even know those household 
things that people used to apply in 
everyday life not so long ago. Now, we 
use electronic devices, with their new 
modifications making our lives much 
easier every year. Manufacturers are 
able to put completely all the necessary 
functions of different devices into one 
smartphone, providing people with 
immediate access to those functions. As 
a result, smartphones can even compete 
with some professional technology 
devices. One of the demonstrative 
examples of it is mobilography. Videos 
and photos that have been taken and 

edited using a phone are the products 
of mobilography. Photo and video 
operators that use their phone as a 
filming device are called mobilographers.

Mobilography is now rapidly 
becoming popular. It is caused by some 
reasons. First, professional camera work 
equipment costs much and is usually 
not affordable for everyone. Second, 
footages require further processing 
and editing by using special equipment. 
Performing all these tasks takes a lot of 
time in comparison with mobilography. 
Everything is much easier if shot and 
edited on the smartphone.

Creative people now prefer 
mobilography for its affordability and 
mobility. What is more, the Internet 
sources and popular bloggers provide 
people with online training courses 
that explain the basics and secrets of 
mobilography. Another point of the 
mobilography popularity is the high 

 Mobilography As 
New Way of Using 

Your Phone
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demand for mobilography experts. 
Nowadays, every single blogger hires a 
personal mobilographer whose work is 
to shoot and edit the blogger’s content. 
It proves that it is now profitable to 
engage in mobilography. Yet, we should 
not forget that the quality of the footage 
shot by using professional equipment is 
much better and, therefore, costs more. 
The relatively low prices of mobilography 
services have slightly changed the 
market.

Mobilography is especially popular 
among students and schoolchildren, 
since almost everyone has a camera on 
their phones, with numerous editing 
applications available for free. In 
addition, shooting a video and editing 
it on the phone do not take much time. 
Students can combine mobilography 
with their academic studies. However, 
not everyone is good at camera work. 
Many people often start filming without 
knowing the basics of it. Camerawork 
specialists know that a correctly 
chosen composition always makes the 
audience pleased. Its basic rules have 
been known since those times great 
artists developed them. These rules 
still remain actual. Unfortunately, many 
courses do not provide their students 
with this information, with self-taught 
mobilographers not being aware of 
these rules too. Some people are already 
mastering mobilography 
and making money by shooting 
on their phone, while others are 
just thinking about starting to 
shoot videos. If you are also 
thinking of starting to work as 
a mobilographer or doing it 
for yourself, make sure that 
you know the basic rules of 
shooting videos. You may 
know some of the rules, not 
having paid special attention 
to them before.

 Picture Composition 
 
 Each video is composed of 

frames. A frame is a picture. This is 
why filmmakers study visual arts very 
carefully when studying camerawork. 
Twenty-four frames per second are 
known to be comfortable for human 
eyes. Although our eyes can see only 
24 frames per second, some situations 
require an increase or decrease in the 
frame number (especially for slow-
motion videos). The number of frames 
is increased mainly in the advertising 
industry, in those situations when 
promoters add the 25th frame, which is 
not seen by our eyes, but perceived by 
our brain. Videos are built from 24 frames 
and this is why every frame should be 
correctly ordered, not spoiling the entire 
picture composition.

Amateur mobilographers do not 
need to be meticulously scrutinized by 
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frame composition. The number of rules is not so big, though these rules are all used 
in all industries related to drawing, photography and video shooting. Even graphic 
designers use these rules in order to make their products look attractive.

 Basics of Frame Composition 

 1. Rule of Thirds

 “The Rule of Thirds” is a basic rule that is conformed in all 
movies, photographs and paintings. According to it, an image 
should be imagined as divided into nine equal parts by two equally 
spaced horizontal lines and two equally spaced vertical lines, and 
that important compositional elements should be placed along 
these lines or their intersections. These points attract the viewer’s 
attention, the frames being correctly combined. Therefore, if you 
cannot find the needed frame composition when shooting, you 
always can use the “Rule of Thirds” in order to get a beautiful shot. 
Professional and simple phone cameras provide a function to use 
the camera grid. The grid allows you to stay focused on the frame, 
not letting anything distract you when searching for the intersection 
points. 

 2. Diagonals

According to this rule, you are to draw two diagonals over 
the frame selected by the “Rule of Thirds” and position the main 
frames at the intersection of all the lines. The composition will look 
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completely different in comparison with 
the initial frame, being more balanced.

 3. Golden Ratio 

Many people confuse the “Golden 
Ratio” rule with the rule of using 
diagonals. Not everyone can correctly 
position the frame using the “Golden 
Ratio”. However, such shots are unique 

and tell a lot about the director and 
camera operator’s experience and 
creative potential. According to the rule, 
a frame should be divided in half, and 
then each half should be divided once 
more. The most important object should 
take 1/3 of the entire composition space. 
It attracts the viewer’s attention to the 
most important object in the frame.

Using these methods is not enough 
for securing a good frame composition. 
Along with them, specialists use other 
techniques, such as symmetry, contrast 
and frame balance. Objects that are 
cropped by a certain line in the frame 
look attractive. Some well-known 
filmmakers often use symmetry in their 
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movies, making the movies famous for 
good. All frames in “The Grand Budapest 
Hotel” are symmetrical, with the main 
characters always being in the middle of 
these frames. Asymmetry can be used in 
order to let the viewer feel the chaos in 
the movie.

Perspective or directional lines look 
good both in movies and on photos. They 
seem dynamic, directing the viewer’s 
attention to the main frame object.

The frame balance and its contrast 
also improve the frame composition. A 
perfect frame composition depends on 
positioning the main object closer to 
the viewer or a bit higher, using color 
balance and the contrast of black and 
white. One should remember that every 
object, its location and movement in the 
frame convey much more information in 
comparison with accompanying audio 
or on-screen text. People perceive more 
than 80% of information by using non-
verbal communication.

Camera Angle and Shot

The rules of composition are 
followed by all artists, photographers 
and camera operators. Yet, the camera 
angle and shot are used primarily in 
filmmaking. The location of objects 
conveys important information and 
influences the viewers. Along with it, a 
correct camera angle and a good shot 
complement the frame composition.
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It is not difficult to select shots. 
The list of basic shots includes close-
ups, full and medium shots. When 
editing the footage, it is important to 
choose the needed shot depending on 
the information conveyed by the frame. 
Using different shots adds dynamics to 
static frames, making the footage look 
much more attractive. The wide shot is 
intended for showing the surroundings. 
The medium shot highlights the main 
and secondary objects. Close-ups are 

used for showing the main objects or 
the faces of the characters, especially 
when it is necessary to focus on their 
emotions and facial expression.

Camera angles are more important 
than shots. Some examples and rules 
of using camera angles have long been 
known to everyone. For instance, if you 
need to show the importance of an object 
or its power, you need to shoot it from 
below. If the object presents weakness, 
you are to shoot it from a high angle. 

When shooting dialogues, it is necessary 
to show the character from the side and 
leave an empty frame space that follows 
the direction of the character’s gaze. If 
you need to show the confusion or the 
hopelessness of the character, you are 
to use the rule vice versa, not leaving 
empty frame space for the character’s 
gaze.

Post-production

The high quality of a video depends 
not only on the balance of objects 
and colors, but also on the frame 
lines. Footage post-production, its 
processing, color correction and editing 
play an important role in filmmaking. 
Editing used to be performed manually. 
Specialists literally cut out unnecessary 
frames and glued them to the other 
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ones. The frames were then combined 
on a tape that was played when the 
movie was shown.

Dynamics is the main matter to be 
ensured when editing footage. Each 
video should be dynamic, correctly 
presenting the information it conveys. 
For instance, slow-motion shots are used 
during sentimental moments. Dynamic 
shots are used to show quick action. In 
order to ensure the dynamics of a video, 
you should use the right sound-track. 
Sound effects must not be neglected, 
for they make videos realistic.

Depending on what dynamics you 
need to show, it is necessary to use 
different camera angles and shots. If the 
video is static, using different shots can 
help in showing the needed dynamics. 
By changing shots during post-
production, you will find the dynamics 
you have been looking for. To make a 
static frame become dynamic, one can 

use the technique of zooming in or out.
Mobile editing applications do 

not provide means of thorough post-
production. For instance, it is very 
difficult to set up correct color correction 
or change it on the phone. It is the right 
color correction that makes every single 
frame especially beautiful. You can use 
your phone to shoot videos. Yet, it would 
be much better to use professional 
software for editing.

Additional Information

Each person should respect other 
people’s work. Therefore, when editing, 
it is very important to use music or 
footage, making sure you are not 
violating copyright. To avoid copyright 
violation, one can find free music or 
footage in the public domain on special 
web-sources.

Considering the growing popularity 
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of mobilography, phone manufacturers now offer additional equipment intended 
for camerawork. The equipment includes phone lenses, stabilizers and ring lights. 
They are portable and do not cost much.

Professional directors and camera operators do not accept and recognize 
mobilography. However, a lot of phone manufacturers now shoot their commercials 
using the camera of the device they promote.
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Ұлттық ойын – 
            тоғызқұмалақ

Қазақ халқының ежелгі ұлттық спортының бірі – тоғызқұмалақ. Зертте-
ушілердің пайымдауынша, бұл ойынның пайда болуы шамамен 4 мың жылдық 
кезеңді қамтиды. Бұл ұлттық ойын адамдарда математикалық ойлау жүйесін 
дамытуға көмектесіп, төзімділікке баулиды. Дегенмен елімізде тоғызқұмалақ 
ойыны туралы білетін жандар өте аз. Осыған орай сіздерді аталмыш зияткерлік 
ойынмен таныстырсақ дейміз. 

Бүгінде тоғызқұмалақ ойынының әлем-
де әртүрлі үлгілері бар. Мәселен, Египетте 
осыған ұқсас ойынды «калах» деп атаса, 
Шри-Ланкада «олинда калия», қырғыздар-
да «тогузкоргоол», африкалықтарда «ман-
кала», «габата», «абапа», «нам-нам», «бао», 
«тамподуо», «омвесо», «маработ» деп ата-
лады екен. Сол сияқты америкалықтарда 
да тоғызқұмалақтың өз үлгілері бар. Олар 
оны «аджи-бото» немесе «варри роунд» 
деп атайды. Ал Қазақстанда алғаш рет 1974 
жылы тоғызқұмалақтан Республика бірін-
шілігі өткен. Содан бері ел чемпионаты жыл 
сайын тұрақты түрде ұйымдастырылып ке-
леді. 2001 жылы Қазақстан Республикасы 
тоғызқұмалақ федерациясы құрылған. Пре-
зиденті – Әлихан Байменов. Ұлттық құрама-
мыздың бас бапкері – Айнұр Жақыпбаева.

Тоғызқұмалақ ойынының негізгі ереже-
лері:

Тоғызқұмалақ ойыны арнайы тақтада 
екі адам арасында ойналады. Ойын тақта-
сы 2 қазан, 18 отау, 162 құмалақтан тұрады. 
Ойын басында әр ойыншыға бір қазан, тоғыз 
отауға тоғыз-тоғыздан салынған 81 құмалақ 
тиесілі. Алғашқы жүріс жасаған ойыншыны 
бастаушы, екінші жүріс жасаған ойыншыны 
қостаушы деп атайды.

Жүріс жасау үшін өз жағыңыздағы ота-
улардың бірінен сегізін алып, біреуін орнын-
да қалдырып, қалған құмалақтарды қолға 
алып, солдан оңға қарай бір-бірлеп тарата-
мыз. 
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Тарату сәтінде құмалақтар өз ота-
уларымыздан асып кететін болса, қар-
сыластың отауына таратамыз. Егер 
соңғы құмалақ қарсыластың тақ сан-
ды құмалағы бар отауына түсіп, он-
дағы құмалақтарды жұп қылса (2, 4, 6, 
10, 12), сол отаудағы құмалақтар ұтып 
алынып, өз қазанымызға салынады. 
Егер соңғы құмалақ қарсыластың жұп 
санды құмалағы бар отауына түсіп (3 
құмалақтан басқа), тақ қылса немесе 
өз отауымызға түссе, құмалақ ұтып 
алынбайды.

Отаудағы жалғыз құмалақ көрші 
отауға жүргенде, орны бос қалады. 
Жүріс жасаған кезде отауларға құ-
малақ салмай немесе екі-үш құмалақ 
бөліп алып жүруге болмайды.

Атсырау ережесі:
Ойын аяқталуға жақындаған сай-

ын әр ойыншының отауларындағы 
құмалақ кеми бастайды. Әр құмалақ 
ұтып алынған сайын немесе тұздыққа 
түскен сайын қарсыластардың жүріс 
мөлшері азая береді. Сондықтан ойын 
соңында қарсыластардың бірі өз ота-

уларында жүріс жасай алмай қалатын 
жағдай да кездеседі. Ойыншылардың 
бірінің отауларындағы құмалақты 
бірінші тауысып алып, жүріссіз қа-
луы «атсырау» деп аталады. Мәсе-
лен, қостаушы атсырауға ұшыраса, 
бұл жағдайда бастаушы қосымша бір 
жүріс жасап, барлық құмалақтарды өз 
қазанына салып алады. Сөйтіп, баста-
ушы жеңімпаз атанады.

• Егер ойыншы ойын барысын-
да 82 құмалақ жинаса, ойын бірден 
тоқтатылып, сол ойыншы жеңімпаз 
болып танылады.

Тұздық алу:
Тоғызқұмалақта құмалақтан 

басқа ойында бір рет қарсыластың 
отауын ұтып алуға да болады. Оны 
ежелде «тұзды үй» деп атаған. Бүгін-
де «тұздық» дейді. Тұздық алу үшін 
жүріс жасаған кезде қарсыластың екі 
құмалағы бар отауына сіз таратқан 
құмалақтардың соңғысы түсуі керек. 
Сонда сол отауда қалыптасқан үш құ-
малақпен бірге отау да ұтып алынып, 
сол отау ойынның соңына дейін сіздің 
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меншігіңізге айналады. Яғни жүріс 
жасалған сайын тұздық алынған ота-
уға түсетін бір құмалақ міндетті түрде 
сіздің қазаныңызға салынып отырады. 
Тұздық алынған отауға арнайы белгі 
қойылады. Жазбаша түрде «Х» деген 
шартты таңбамен белгіленеді. Тұздық 
ойында бір рет алынады және №9 ота-
удан ешқашан алынбайды. Сондай-ақ 
тұздық аттас отаулардан алынбайды. 
Мәселен, егер бастаушы сіздің №2 ота-
уыңызға тұздық қойса, сіз оның №2 
отауына тұздық сала алмайсыз.

Тоғызқұмалақ ойынының негізгі 
терминдері:

• Құмалақ
• Қазан
• Отау
• Бастаушы
• Қостаушы
• Тұздық
• Атсырау.
Елімізде ұлттық спорттың қарқын-

ды дамуымен қатар, әртүрлі үйірмелер 

саны да көбейіп келеді. Мұндай сек-
цияларға көптеген жас балалар да қа-
тысып, өз шеберлігін шыңдай түсуде. 
Олардың арасында Ақмола облысы-
ның тумасы 10 жасар Медина Садықо-
ва да бар. Қазір ол көп уақытын осы 
тоғызқұмалақ спортына бөледі. Бұл 
үйірмеге қатысқанына екі-үш жылдан 
асып кетті. Медина 8 жасында өз құр-
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дастары арасында Қазақстан чемпио-
ны атанды. 

Медина 2010 жылы Ақмола об-
лысы, Бұланды ауданы, Макинск қа-
ласында туған. Мектеп табалдырығын 
сол жақта аттағанымен, 2018 жылы 
отбасымен бірге Қоянды ауылына 
көшіп барған. Мединаның тоғызқұма-
лаққа қызығушылығы сол кезде ашы-
ла бастаған.

«Жаңа мектебімде әкем тоғызқұ-
малақ үйірмесіне алып барды. Шы-
нымды айтсам, бірден ұнап қалды. 
Сөйтіп, үйірмеге тұрақты қатысып 
кеттім. Тоғызқұмалақтың пайдасы өте 
зор. Шахмат секілді ол да ойлау қа-
білетіңді дамытады», – дейді Медина.

Медина Садықова өз шеберлігін 
көрсетіп, Павлодар қаласында тоғы-
зқұмалақтан жасөспірімдер арасын-
да өткен Қазақстан чемпионатында 
чемпион атанған. Ол 8-9 жастағылар 
арасында «блиц» бағдарламасын-
да сынға түскен. Сайысқа еліміздің 
түкпір-түкпірінен 100-ге жуық спорт-

шы қатысты. Бәрі де – өз аймақта-
рының үздігі, жүлде алып жүрген 
балалар. Медина Садықова «блиц» 
бағдарламасына қатысқан 46 спорт-
шының ішінен озып шығып, 7,5 ұпай-
мен бірінші орын алған. 

Медина мұғалімдер отбасында 
дүниеге келген. Әкесі Болат пен анасы 
Меруерт Лекерова Қояндыда мұғалім 
болып қызмет атқарады.

Жас спортшының айтуынша, 
тоғызқұмалақ үйірмесі оның сабағына 
мүлдем кедергі емес. Себебі егер ынта 
мен жігер болса, сабаққа да, үйірме-
ге де үлгеруге болады. Оның үстіне, 
тоғызқұмалақ миға пайдалы. Ойлану 
қабілетіне көмектеседі. Медина пән-
дердің ешқайсын бөліп-жармайды, 
оған барлық сабақ ұнайды.

Мединаның басты мақсаты – әлем 
және Азия чемпионаттарында бақ 
сынау. Бірақ жақын арада ол осын-
дай байрақты додаларға түсе алмай-
ды. Себебі мұндай әлемдік додаларға 
тек 13 жастан бастап қатысуға бола-
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ды. Сондықан да жас талантқа мұн-
дай жарыстарға қатысу әлі ерте. Сол 
себепті ол Қазақстандағы ішкі бірін-
шіліктерде топ жарып, сәті келгенде 
халықаралық жарыстарға дайын бо-
луды жоспарлап отыр. 

Қорыта айтқанда, тоғызқұма-
лақты тек «ойын» деп қабылдау дұрыс 
емес. Оның адамдардың ойлау жүй-
есін есейтуге арналған, тіршілік дүни-
есіндегі ашылмай жатқан жаратылыс 
сырын білуге, ашуға талпынған мақ-
сатының биіктігін байқауымыз қиын 
емес. 

Тоғызқұмалақ – халқымыздың 
этнографиясының шоқтығы. Осы 
ойын арқылы ұлтымыздың тарихын, 
дәстүрін, жалпы ойлау жүйесін әспет-
теп, басқаларға танытуға болады. 
Сондықтан, тоғызқұмалақты тек ұты-
су, айналдырып құмалақты жүру қағи-
дасымен шектелетін немесе бір қа-

лыпты ойын түрі емес, бірнеше түрлі 
қалыппен ойналатын, әр қалыптағы 
ойынның өзіндік дәрежесі бар, осы 
дәреже арқылы ойнаушының мәрте-
бесі анықталатын, ата-бабаларымыз 
армандаған әлемнің құпия сырын 
ашудағы озық өнер құралына айнал-
дыру қажет. 

«Біз өзіміздің ұлттық мәдени-
етіміз бен дәстүрлерімізді осы әр алу-
андығымен және ұлылығымен қосып 
қорғауымыз керек, мәдени игілігімізді 
бөлшектеп болса да жинастыруымыз 
керек» деп ел Елбасы Нұрсұлтан На-
зарбаев атап өткендей, атадан балаға 
мирас боп, бүгінге жеткен мәдени құн-
дылығымыздың бір бөлшегі, ұлттық 
ойынымыз тоғызқұмалақты бүгінгі та-
рих бетінен өшірмей, келер өскелең 
ұрпаққа жеткізу – біздің  басты  па-
рызымыз. Олай болса, ұлттық ойынды 
тек қана ұлықтап, болашақта олимпи-
ада ойындарының қатарынан көрейік.
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Школьная медиация, 
как способ разрешения 

конфликтов в образовательной среде

В 2017 году в своей статье  «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания» Лидер Нации – Елбасы Н.А. Назарбаев отметил, 
что «на наших глазах мир начинает новый, во многом неясный, исторический 
цикл. Занять место в передовой группе, сохраняя прежнюю модель сознания 
и мышления, невозможно. Поэтому важно сконцентрироваться, изменить себя 
и через адаптацию к меняющимся условиям взять лучшее из того, что несет в 
себе новая эпоха».

И это действительно так. В 
силу объективных и субъективных 
исторически сложившихся 
факторов многие десятилетия 
наш народ жил и развивался в 
условиях конфликтного мышления. 
Большинство людей попросту не 
умеют управлять конфликтами, 
не знают, как их разрешать, в то 
время как конфликт подвержен 
регулированию.  Не имея умений и 
навыков по разрешению конфликтов, 
мы не можем передать их детям. 
Мы транслируем подрастающему 
поколению конфликтное мышление, 
конфликтную ментальность на фоне 
той агрессивной среды, в которой 
оно сегодня воспитывается. 

В школьной среде возникают 
конфликты таких типов, как «учитель-
родитель», «ученик-ученик», «учитель-
ученик», «администрация-учитель», 
«учитель-учитель».

Сегодня для многих семей 
характерно наличие гиперопеки над 
детьми. Наряду с этим родительская 
общественность воспринимает школу 
как поставщика образовательных 
услуг, и, следовательно, возникают 
отношения «услугодатель – клиент», 
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что в свою очередь не соответствует 
восприятию учителей, которые вовсе 
не считают себя услугодателями 
- в разном понимании института 
школы кроется природа многих 
конфликтов, возникающих между 
учителями и родителями. Конфликты 
между учителями и родителями 
приводят порой к необратимым 
последствиям, крайне негативно 
влияют на образовательный процесс, 
на психологический микроклимат в 
школьной среде. 

Конфликты, возникающие 
между детьми – это естественный 
процесс, но зачастую дети, на фоне 
вышеобозначенных факторов, 
единственным выходом из конфликта 
видят способ принуждения и 
насилия, не осознавая иных 
вариантов, что, собственно, и 
приводит к административным, 
уголовным правонарушениям 
несовершеннолетних. 

Конфликты между учениками 
и учителями - тоже довольно 
распространённое явление в 
казахстанских школах. Когда 
взрослый человек (педагог) начинает 
разрешать школьные конфликты, он 
прибегает к манипуляции, клеймению, 
формальному разрешению и угрозе 
наказанием. Формальное разрешение 
конфликтов («оба виноваты 
— и поэтому надо мириться»), 
срабатывающее в младшем школьном 
возрасте, в средней и старшей школе 
не даёт эффективного результата. 
Конфликт не завершается. Не всегда 
педагоги владеют альтернативными 
технологиями разрешения споров 
и конфликтов, что приводит к 
противостоянию с учениками, а в 
некоторых случаях к рукоприкладству 
со стороны учителей либо к 
применению насилия со стороны 
учеников по отношению к учителям. 

 В условиях реформирования 
образования возникают конфликты 
между директорами школ и 
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учителями, причём как в сфере 
трудовых правоотношений, так и в 
сфере особенностей осуществления 
образовательного процесса. Не в 
силах урегулировать возникшие 
споры мирным путём, участники 
спора идут тропой войны - пишут 
бесконечные жалобы, выставляют 
вопросы на дисциплинарные советы 
и пр. Результат – снижение качества 
образовательной деятельности.

 Часто возникают конфликты 
и между учителями. Конфликты, 
обусловленные особенностью 
отношений субъектов 
педаго¬гического процесса: между 
молодыми учителями и учителями со 
стажем работы, между учителями, 
преподающими один и тот же предмет 
и т.д.

Эффективный метод, уже 
апробированный в образовательных 
учреждениях зарубежных государств 

(Северная Америка, Новая Зеландия, 
Австралия, некоторые страны Европы, 
Россия, Беларусь) – это создание и 
функционирование служб школьной 
(или ювенальной) медиации.

Служба школьной медиации 
- эта структура, созданная в 
образовательной организации и 
состоящая из педагогов, учащихся 
и их родителей, которая призвана 
оказывать помощь всем участникам 
образовательного процесса в 
разрешении конфликтных ситуаций, 
возникающих в образовательной 
организации путём применения 
медиативных технологий.

Какие именно конфликты 
способны разрешать школьные 
медиаторы? Основная сфера 
применения медиативных технологий 
при разрешении конфликтов в 
образовательном учреждении – это 
конфликты бытового характера, 
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субъектами которых выступают родители, учителя, ученики.
Перед службами школьной медиации не лежит задачи разрешения 

конфликтов административно-правового или уголовно-правового характера. 
Следует иметь в виду, что участники службы школьной медиации не обладают 
надлежащей квалификацией, компетенцией и полномочиями для разрешения 
такого рода конфликтов. 

Вместе с тем не исключено участи в качестве медиатора участника Службы 
школьной медиации при разрешении административных, уголовно-правовых 
и иных правовых споров и конфликтов, если он является.  

Основная цель работы Службы школьной медиации – снижение уровня 
конфликтности в образовательном учреждении через применение медиативных 
технологий при разрешении возникающих конфликтов и распространение 
знаний и навыков управления конфликтом по принципу «равный равному». 

Обозначенная цель реализуется через выполнение следующих задач: 
- обучение участников образовательного процесса (педагогов, родителей, 

учащихся) медиативным технологиям разрешения повседневных конфликтов, 
возникающих в образовательной среде; 
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- проведение информационно-
разъяснительной работы 
среди населения отдельной 
административно-территориальной 
единицы о возможностях разрешения 
споров и конфликтов путём 
применения процедуры медиации; 

 - применение медиативных 
технологий для разрешения 
конфликтов в образовательной среде; 

- профилактика 
девиантного поведения среди 
несовершеннолетних; 

- координация работы семьи 
и школы в разрешении трудных 
жизненных ситуаций ребёнка;  

- укрепление института семьи 
через осознание родителями 
последствий конфликтного 
взаимодействия в семьях родителей 
для ребёнка, а также путём внедрения 
через службы школьной медиации 
медиативных методов разрешения 
конфликтов в семьях. 

Медиация – это альтернатива 
административным способам 
разрешения конфликтов. При 
административных способах 
разрешения споров участники 
конфликта, как правило, лишены 
возможности принимать решения 
по разрешению конфликта, а 
полномочия на принятие решений по 
спору делегированы третьему лицу. 

При этом сегодня 
административные способы 
разрешения конфликтов 
показывают свою несостоятельность 
при разрешении именно тех 
конфликтов, которые возникают 
в образовательной среде. При 
применении административных 
способов происходит эскалация 
конфликта, а не его разрешение. 

При применении медиации 
участники конфликта сами принимают 
решение о его разрешении, и 
соответственно, самостоятельно 
несут ответственность за принятое 
решение. Миссия медиатора - помочь 
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сторонам наладить диалог, прийти к 
взаимоприемлемому решению. 

Процедура медиации является 
не только эффективным способом 
разрешения конфликтов, но и их 
предупреждения в силу того, что и 
медиаторы, и участники конфликта, 
прошедшие через процедуру 
медиации, усваивают навык 
управления конфликтом. 

Медиативный подход 
- деятельностный подход, 
основанный на принципах медиации, 
предполагающий владение 
навыками позитивного осознанного 
общения, создающими основу 
для предотвращения и (или) 
эффективного разрешения споров и 
конфликтов в повседневных условиях.

Метод школьной медиации - 
это инновационный метод, который 
применяется для разрешения споров 
и предотвращения конфликтных 
ситуаций между участниками 
образовательного процесса в качестве 
современного альтернативного 
способа разрешения споров.

Таким образом, метод 
школьной медиации позволяет 
образовательной организации и 
семье воспринимать друг друга как 
партнёров, стремящихся к одной 
цели, что объединяет их усилия 
для обеспечения безопасности и 
благополучия ребёнка.
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Баланы ақшамен жұмыс 
істеуге қалай үйрету керек?

Ата-ананың маңызды міндеттерінің 
бірі – балаларға толыққанды тәрбие беру. 
Сонымен бірге ата-аналар баласына 
ақшамен жұмыс істеуді үйретуге 
тырыспайды. Керісінше баланың 
бойында жаман қаржылық әдеттерді 
дамытады: өз мүмкіндіктерінен тыс 
өмір сүру, қарызға деген сүйіспеншілік, 
қоғамдағы ақша қатынастарын және 
қарапайым экономикалық процестерді 
түсінбеу. Бала мектепке дейін қарапайым 
ережелерді меңгерсе, онда қаржылай 
сауатты бала жоғарыда аталғандарды 
болдырмауға тырысады.

Бұл мақалада әртүрлі жастағы 
балаларға арналған негізгі әдістерді 
жинадық.

Балаға қаржылық 
сауаттылық не үшін қажет?

Қаржылық сауаттылықтың мақсаты 
– балалардың әлеуметтенуіне және 
болашақта табысқа жетуіне көмектесу. 
Олар қоғамда экономиканың қалай 
жұмыс істейтінін біліп, ақшаға деген 
дұрыс көзқарасты қалыптастырады.

Қаржылық сауаттылыққа тәрбиелеу 
баладағы түсінікті қалыптастыруға 
көмектеседі:

- Ақшаның еңбекпен және заңды 
жолмен табылатынын түсінеді.

- Ақшаны дұрыс пайдаланбау 

кедейлікке әкелетінін ұғады.
- Ақшаны сауатты басқарып, оны 

үнемдеуді үйренеді.
- Қауіпті қаржылық схемалардан 

аулақ болады: несиелер мен 
микрокредиттер, конверттегі жалақы, 
пирамидалар және т.б.

Мектепке дейінгі жас 
(3-7 жас)

Бұл жаста сіз бала бойына еңбектің 
арқасында табатын табыс туралы 
түсінікті сіңіруіңіз керек. Баланың ата-
анасының жұмыс істейтінін және сол 
үшін жалақы алатынын білуі маңызды. 
Балалардың қаржылық сауаттылығын 
қалыптастыру осыдан басталады.

Балаңызға қалай және 
не үшін жұмыс істейтініңізді 

көрсетіңіз

Балаңызға жұмыстағы табысыңыз 
туралы айтыңыз немесе не істеп 
жатқаныңызды көрсету үшін оны сонда 
апарыңыз. Бірақ ақша қарым-қатынастың 
жалғыз өлшемі емес екенін түсіндіріңіз. 
Бұл қалтадағы ақшаны үнемдеуге деген 
құмарлықты болдырмауға көмектеседі. 

Ақшамен ойындар ойлап 
табыңыз

Балаңызға әртүрлі номиналдағы 
монеталар мен қағаз ақшаларды 
көрсетіңіз және оларды ойын 

Балалардың 

қаржылық 

сауаттылығы
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сценарийлеріне қосудан қорықпаңыз. Қаржылық сауаттылыққа арналған бұл 
ойындар моториканы, зейінді, сөйлеуді, көрнекі есте сақтауды дамытады, сонымен 
қатар математикаға қызығушылықты арттырады. Ақшаны номиналды құны, түсі, 
өлшемі бойынша сұрыптаңыз. Олардың баламен бірге іздеңіз.

Балаларға қаржы туралы мультфильмдерді қосыңыз

Тәрбиелік мәні бар мультфильмдерді қосыңыз. Мысалы, Смешариков 
серияларының бір бөлігі несиелерге, жинақтарға, келісімшарттарға және тіпті 
инвестицияларға арналған. «Фикстерде» ақшаның қайдан келгенін, неге ол үшін 
жанжалдаспау керегін айтады. Ал «Үш мысық» мультфильмінде дүкенге алғаш 
барған кезде өзін қалай дұрыс ұстау керегін білуге болады. 

«Дүкен» ойынын ойнау

Ол «нарық» немесе «сатып алу-сату». Бұл нағыз шопинг үшін алдын ала 
дайындық. Төлем үшін парақтарды пайдаланудың қажеті жоқ, балалар нақты ақшаға 
үйренсін. Үстелге әртүрлі өнімдерді қойып, оларға баға белгілерін бекітіңіз, содан 
кейін кім сатып алушы және кім сатушы болатынын шешіңіз. Біріншісінің міндеті 
– сатып алуға қажетті соманы жинау және қайтарып алатын ақшаны есептеу, ал 
екіншісінің міндеті – алынған соманы қайта есептеу.
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Бастауыш мектеп жасы 
(7-11 жас)

Бұл кезеңде балаларды қаржылық 
сауаттылыққа үйрету ересектермен 
және сыныптастарымен қарым-
қатынас жасауға көмектеседі. Бастауыш 
мектепте бала сатып алудытүсініп, ақша 
айырбастауды және «сдача» алуды, 
одан бөлек карта төлемдерінің қалай 
жұмыс істейтінін түсінуі керек. Бұл, ең 
алдымен асханада түскі ас сатып алу 
үшін маңызды. Балаңызға ақшалай 
сыйлықтарды жинау үшін өзіне арнайы 
«копилка» беріңіз.

Әр нәрсенің бағасы бар 
екенін түсіндіріңіз

Бастауыш сыныпта балаңызға ірі 
дүкендерден жасайтын сатып алумен 
және чектің мағынасымен таныстырыңыз. 
Оны кассада төлеуін сұраңыз. Сатып алу 
кезінде баланың минуттық тілектерін 
орындауға тырысыңыз. Заттардың өзінің 
жеке бағасы болатынын және неліктен 
әрқайсысының құны әртүрлі екенін 
түсіндіріңіз. Содан кейін тілектер тізімін 
жасаңыз және тілекте жазылғанды 
сатып алу үшін не істеу керегін анықтап 
беріңіз.

Мысалы, «егер сен математика 
олимпиадасына қатыссаң, біз саған 
мына затты сатып аламыз». Ең бастысы, 
бұл жерде баланы жақсы оқығаны 
немесе бөлмені тазалағаны үшін ғана 
ынталандырмау керек. Өйткені ол 
бопсалауды бастауы мүмкін. 

Балаларға арналған 
қаржылық сауаттылық туралы 

кітаптарды оқыңыз

Бірге пайдалы кітаптар оқу 
уақытын ұйымдастырыңыз. Мысалы, 
Сергей Фединнің екі бөлімнен тұратын 
«Қаржылық сауаттылық» кітабы бар. Бұл 
отбасылық бюджетке де, экономикалық 
процестердің тарихына да қатысты 
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сұрақтар мен тапсырмалардан тұратын 
оқулық. Тағы бір нұсқасы - Бодо 
Шефердің «Ақша деп аталатын ит» 
кітабы. Басты кейіпкер Кираға ақшаның 
қалай жұмыс істейтінін үйретеді. 

«Монополия» ойынын 
ойнаңыз

Аңызға айналған «Монополия» 
ойыны (ол Менеджер, кәсіпкер немесе 
Империя) – бұл бюджет пен жоспарлауды 
үйренудің тамаша нұсқасы. «Монополия» 
экономикалық ойлауды, мақсаттылық 
пен зейінділікті дамытады.

Жоғары мектеп жасы 
(11-14 жас)

Мектеп жасындағы балалардың 
қаржылық сауаттылығы бірінші 
бюджетпен жұмыс істеу және жинақтау 
дағдыларына бағытталған. Баланы 
қалтадағы ақша ұғымымен толық 
таныстыруға болады. Егер сіз балаға 
үнемі ақша беріп отырсаңыз, онда ол 
шығыстар мен кірістерді салыстыра 
отырып, өзінің алғашқы бюджетін жасай 
бастайды.

Тұрақты шығындар, 
инфляция және салықтар туралы 

айтып беріңіз

11 жастан бастап бала отбасында 
кім ақша табатынын түсінеді. Дегенмен 
ол тамақ пен коммуналдық қызметтерге 
ақша жұмсауды ойламағандықтан, 
үлкендердің жалақысын сомалар 
тұрғысынан ауқымды деп қабылдайды. 
Егер сіз балаға қандай негізгі шығындар 
бар екенін айтып, оған сенім артып, 
адал болсаңыз дұрыс болады. Баламен 
әңгімелескенде Инфляция және салық 
тақырыптарын қозғаңыз.
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Балаңызға көп ақшаны сеніп тапсырыңыз

Балаларды қаржылық жоспарлауға үйрету үшін олармен ақшаны бір айға бірден 
беруге келісіңіз. Балаларға өз шығындарын дұрыс жоспарлап, берген бюджетті 
бір айға жеткізу керегін түсіндіріңіз. Егер бала сізге ақша сұрап уақытынан бұрын 
жүгінсе, келесі жолы жаңа айдың басына дейін оған көмектеспейтініңізді ескертіңіз.

Ата-аналардың өз шешімдерінде дәйекті болуы маңызды. Бала келісімдерді 
екінші рет орындамағанда, сіз оған жаратуға ақша бермейтініңізді айтыңыз, әйтпесе 
бала сабақты түсінбейді.

Балаңызға банк картасын жасатыңыз

Егер сіз балаға ең алғашқы картасын ашсаңыз, онда жеке банктік қосымшаларды 
жүктеп алыңыз. Онда сіз шығындар шегін белгілеп, шығындарды қадағалай 
аласыз, бірақ ол өз ақшасын өзі басқарса жақсы. Кэшбэк, бонустар, серіктестердің 
сыйлықтары бар бағдарламалық жасақтаманы таңдаңыз. 

Күрделі үстел ойындарын таңдаңыз

«Монополия» ойыны жеткіліксіз болған кезде, күрделі немесе балама 
нұсқаларды таңдаңыз. «Ақша ағымы», «Капитал», «Миллионер», «Миллиардер» 
немесе «Антимонополия» ойнаңыз. Ойындар қаржы империясын қалай құруға, 
бизнесте бәсекеге түсуге және тіпті салық жүйесін құруды үйренуге көмектеседі. 
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Жасөспірімдік шақ 
(14-18 жас)

Бұл жас – ересек өмірге дайындық. 
Егер жасөспірім жазда жұмысқа 
орналасса да жақсы. Жасөспірім кем 
дегенде жазда жұмысқа орналасса 
жақсы. Жасөспірім басқа біреудің 
компаниясында қажетсіз күйзеліске 
ұшырамауы үшін сіз оған отбасылық 
достарыңызбен немесе басқа 
балалардың ата-аналарымен келіссөздер 
жүргізу арқылы көмектесе аласыз. Осы 
уақытта шарттық қатынастардың мәні 
неде екенін және қаржылық алаяқтарды 
уақытында қалай ажыратуға болатынын 
айту маңызды.

Қаржылық жоспарды бірге 
құрастырыңыз

Балаңызға тұрақты қаржылық 
жоспар құруды ұсыныңыз. Жеке 
жоспарлау ұзаққа созылмауы мүмкін – 
бір жылға дейін, бірақ ол мақсаттарға 
нақты қол жеткізуге үйретеді. Табысты 
қажетті және қосымша шығындарға 
бөліп, 10% банкке, ал 5%-ын ақша аса 
қажет болатын күнге жинақтаңыз.

Қаржылық лайфхактарды 
көрсетіңіз

Ай сайынғы бюджетті беске 
бөліп, бес конверт әдісін үйретіңіз. 
Төрт конверт - айлық бюджет. Яғни бір 
аптаға бір конверт. Ал бесінші конверт 
сақталады, ол жұмсалмайтын жинақ.

Жасөспірімге қызықты 
кітаптар беріңіз

Джордж Клейсонның «Вавилондағы 
ең бай адамы», Кэтрин Бейтамның «Жас 
инвесторы», Энтони Робинстің «Ақша. 
Ойын шебері», Сонымен қатар Роберт 
Кийосакидің әйгілі «Бай әке, кедей әке» 
кітабының жасөспірімдерге арналған 
нұсқасы да бар. Мектеп түлектерінің 
қаржылық сауаттылығын «Экономика» 
комикстері арқылы да жақсартуға 
болады, мұнда суреттерде капитализм 
мен меркантилизм туралы түсінікті 
тілмен айтылады.

Осы қарапайым және негізгі 
ережелерді сақтай отырып, баланың 
жастайынан ақшаға деген дұрыс 
қатынасын орнатасыз.
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Mental arithmetic has become popular among our population. You can now 
find special centers for teaching mental arithmetic in every single city. We are no 
longer surprised at the news about smart children who can easily make calculations 
with four-digit numbers in their minds. Many people are wondering where such 
smart children come from. Mental arithmetic teachers claim that every child can 
be successful in this field. Let us find out how it works and who invented this 
multifunctional way of solving complex mathematical problems.

Mental arithmetic was developed in 
the 16th century in Japan. It was intended 
for children from the age of 5 to 16. 
Mental arithmetic is aimed at children’s 
brain building, helping them in solving 
complex problems in a matter of seconds. 
Children sum up numbers in their mind 
in accordance with the developed 
methods of mental arithmetic. Mental 
arithmetic is known for its uniqueness. 
It develops both cerebral hemispheres 
of the children’s brain. It is well-known 
that the left cerebral hemisphere is 
responsible for logic, while the right 
one is responsible for imagining and 
creativity. When studying mental 
arithmetic at early stages, children 
perform calculations using a special 
device. It is called abacus, a device similar 
to calculating machines. Abacus helps 
children to learn how to solve different 
mathematical problems. Having learned 
basic techniques, children start solving 
mathematical problems in their mind. 
It is the right brain that is involved 
during this process, for children image 
an abacus when making calculations. 

Mental Arithmetic. 
Nothing Is 
Impossible
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Therefore, mental arithmetic is an 
efficient way of developing your child’s 
logic and creativity.

There are a lot of recognized 
achievements that show the benefits of 
children’s studying mental arithmetic. 
One of the most famous ones is the story 
of Amir Isayev. Amir is the third prize 
winner of the Eurasian Mental Arithmetic 
Olympiad that was held in Nur-Sultan. 
He is now only 15. Amir began to study 
mental arithmetic in a special center at the 
age of 10. It was his father who brought 
him to the center. Amir is from Almaty. 
Everyone thinks he is a gifted child. 
Amir won other competitions several 
times in addition to his success in the 
Eurasian Olympiad. Amir was diagnosed 
with infantile cerebral palsy after he 
was born. Yet, he did not give up and 
is now developing his skills in different 
areas. Besides mental arithmetic, Amir is 
interested in football and often plays it 
with his friends. It was his older brother 
who promoted his love for football. 

However, the brothers’ interests do not 
concern football only. Amir wants to 
follow in the steps of his brother and 
become a lawyer. The third prize-taking 
place is not the only achievement of 
Amir. Amir was in a group of people that 
simultaneously solved mathematical 
matrix problems at the Eurasian Mental 
Arithmetic Olympiad. His success was 
highlighted in the Guinness Book of 
Records. The Olympiad was attended by 
more than 900 participants from Russia, 
the Ukraine, Belarus and Uzbekistan. 
Amir was a prize-taking winner at all 
competitions. According to Amir, he 
knew that he would take the third prize 
beforehand. Amir’s parents are playing 
an important role in his life, leading him 
to victories. After the birth of Amir, his 
father retired and devoted all his time to 
his son. It was Amir’s father who noticed 
the boy’s potential and brought him to 
the center for mental arithmetic. In a short 
while, Amir began to solve mathematical 
problems in his mind and, in addition, 
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memorized long extracts from books 
by heart. As it was mentioned, mental 
arithmetic develops both cerebral 
hemispheres. Amir is a remarkable 
example of it. Amir is also actively 
involved in creative activities. He 
attended various drawing and singing 
hobby groups. Amir is determined 
in his intentions to develop his skills 
and study law in order to defend the 
rights of people. He leads an active 
lifestyle and takes part in various 
programs. Together with his father, 
Amir launched a charity foundation 
program. Amir’s older brothers run 
a center for the physical health of 
children with special needs. Amir’s 
mother says that he changed the lives 
of their family, taught them how to live 
a happy life. His interest in everything 
new is an example for others. The boy 
is still given various awards. He meets 
with famous athletes and prepares for 
achieving new victories.

Amir’s story is just one example 
that demonstrates the achievements 
of children studying mental arithmetic. 
There are many other reasons for 
your child to start studying mental 
arithmetic.

- Children’s studying 
mental arithmetic improves their 
concentration and motor skills. When 
learning how to count on the abacus, 
children develop their working with 
hands. When counting in their minds, 
they focus on performing the task.

- Child start to develop basic 
cognitive skills. For instance, by 
counting in their mind, children can 
easily count the change when in a 
store. Children show these skills’ 
biggest potential at school.

- Studying mental arithmetic, 
children begin to show better 
academic performance. This tendency 
appears due to children’s having 
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strong perceptual and memory skills. 
It increases their interest in studying.

- Children become more placid 
and diligent. Mental arithmetic requires 
concentration. It cannot be improved 
without discipline.

- Your child will be able to easily 
solve mathematical problems in his or 
her mind. Children who study mental 
arithmetic are very likely to become 
good financial experts or economists.

- Mental arithmetic improves 
children’s memory. It makes children 
perceive new information faster in 
comparison with other children.

- By developing both cerebral 
hemispheres of their children, parents 
can reveal their hidden potential.

Growing interest in mental 
arithmetic has made people to 
establish more special training centers. 
However, parents should understand 
that not all mental arithmetic 
specialists teach children efficiently. 
Having come across unexperienced 
specialists, parents tend to become 
skeptical about mental arithmetic. 
Even if your child does not become 
a great mathematician, the obtained 
skills will help him or her in academic 
performance and solving logical 
problems, your child being successful 
at various fields. It is caused by the 
habit of using both right and left 
cerebral hemispheres. This means 
that your child will use both logical 
and creative approach when facing 
everyday routine matters.
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Су – біздің планетадағы ең қарапайым әрі ең көп таралған зат. Дегенмен 
қанша жерден қарапайым болып көрінгенімен судың бізден жасырар көптеген 
құпиялары бар. Ғалымдар әлі күнге дейін ол туралы көптеген қызықты деректерді 
тауып, зерттеу жұмыстарын әлі жалғастырып жатыр.

Мәселен 22 наурызда 
дүниежүзінде Су ресурстары күні атап 
өтіледі. Бұл мереке Біріккен Ұлттар 
Ұйымының Бас Ассамблеясының 
шешімімен адамзатқа су 
ресурстарының қоршаған орта мен 
қоғамның дамуы үшін маңыздылығын 
еске салу үшін арналған.

Қазіргі кезде біздің 
планетамыздың 70 пайызы су. Алайда 
сіз осы судың тек 1 пайызын ғана іше 
аласыз. Жыл сайын су ресурстарына 
қол жеткізу өте өткір проблемаға 
айналып барады. Мысалы соңғы 50 
жылдың ішінде әлемде осы суға үшін 
әртүрлі 507 қақтығыс болса, соның 
21-і кәдімгі соғысқа әкелген.

Осы тұста суға қатысты көпшілік 
көп біле бермейтін, бірақ өте қызықты 
деректерге тоқтала кетейік. 

ЮНЕСКО мәліметтері бойынша, 
әлемдегі ең таза су – Финляндияда. 
Зертетуде барлығы 122 елдің таза 
табиғи суы қарастырылған. Осы тұста 
айта кететін жайт, дүниежүзі бойынша 
1 миллиардқа жуық адам қауіпсіз суға 
мүлдем қол жеткізе алмайды.
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Сіздің ойыңызша, қай су мұзға тез айналады: ыстық па әлде суық па? Егер 
логикалық тұрғыдан ойлайтын болсақ, онда, әрине, суық деп жауап береміз. 
Былай қарасаңыз, тіпті, алдымен ыстықты суытып, кейін оны мұздату керек. 
Ал суық суды салқындатудың да қажеті жоқ. Дегенмен көптеген тәжірибе 
көрсеткендей, ыстық су мұзға тезірек айналады екен.

Ғалымдар неліктен суық суға қарағанда, ыстық су тезірек қатып қалады 
деген сұраққа нақты жауапты әлі тапқан жоқ. Бұған булану, мұздың пайда 
болуы, конвекция немесе сұйылтылған газдардың ыстық және суық суға әсер 
етуінің айырмашылығы қатысты болуы мүмкін.

Біз мектептегі физика сабағынан су 0 градусқа қатып, 100 градусқа 
қайнайтынын жақсы білеміз. Алайда бұл ережеге бағынбайтын су да болады. 
Мәселен ешқандай қоспасы жоқ, тап-таза мөлдір су аталған температураларда 
не қатпайды, не қайнамайды. Мұндай су тіпті 0 градустан төмен кезде 
салқындатылса да, сұйық күйде қала береді. 

Мектептен бастап судың 3 агрегаттық күйі бар екенін бәрі біледі: сұйық, 
қатты және газ тәрізді. Алайда ғалымдар қазір судың сұйық кездегі 5 күйін 
және мұз кездіндегі 14 күйін ажыратады.

Мұздатылған таза суды алып, оны ары қарай қатыра берсе не болады? 
Су көз алдыңызда керемет күйде өзгерістере бастайды. Мысалы минус 120 
градус температурада су тұтқырланып сағыз сияқты бола бастайды. Ал минус 
135 градустан төмен температурада ол «шыны суға» айналады. «Шыны су» 
дегеніміз – құрамында кристалды құрылымы жоқ қатты зат, былай айтқанда су 
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кәдімгі әйнек сияқты болып қалады.
Су – өмірдің нәрі әрі негізі. Барлық 

тірі жануарлар мен өсімдіктер судан 
тұрады. Мәселен жануарлар – 75%, 
балық – 75%, медуза – 99%, картоп - 
76%, алма - 85%, қызанақ - 90%, қияр - 
95%, қарбыз - 96%. Тіпті адам да судан 
тұрады. Мынаны қараңыз, жаңа туған 
нәрестенің денесінде 86 % су болады, 
ал қарт адамдарда ол 50% болады.

Су өмір сыйлап қана қоймай, 
оны алып кетуі де мүмкін. Әлемдегі 
барлық аурулардың 85%-ы су арқылы 
таралады.  Жыл сайын осындай 
аурулардан 25 миллион адам қайтыс 
болады.

Егер адам дене салмағының 
2% суын жоғалтса, онда ол қатты 
шөлдей бастайды. Егер жоғалған 
судың пайызы 10-ға жетсе, онда 
адамда есі ауысып, галлюцинациялар 
пайда болуы мүмкін. Бұдан бөлек 
адам денесіндегі судың 12%-ын 
жоғалтса, онда дәрігердің көмегінсіз 
қайта қалыпқа келе алмайды. Ал 20% 
жоғалтқан кезде адам қайтыс болады.

Ең көп су қай жерде деп ойалйсыз? 
Жауап оңай болып көрінуі мүмкін 
және көбі мұхиттарда деп айтады. 
Алайда, шын мәнінде, мұхиттарға 
қарағанда Жердің мантиясындағы су 
мөлшері 10-12 есе көп. Сонымен қатар, 
планетадағы судың барлық дерлік 
ішуге жарамайды. Біз судың 3%-ын 
ғана іше аламыз, себебі тұщы судың 
қоры осы ғана. Алайда бұл 3%-дың 
көп бөлігі мұздықтарда болғандықтан 
көпке қол жетімді емес.

Судың денсаулыққа пайдасы да 
көл-көсір. Мысалы оның көмегімен 
артық салмақпен күресуге болады. 
Сусындардың ішінен тек сіз ғана ішіп 
жүрсеңіз, жалпы денеңіздегі калория 
санын күрт азайта аласыз. Біріншіден, 
адам жоғары калориялы тәтті сода 
мен шырындар ішуді тоқтатады, 
ал екіншіден, шай немесе кофеге 
қарағанда судан кейін тәттілерді аз 
жегіңіз келеді.

Су инфаркт ықтималдығын 
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азайтуға көмектеседі. Әртүрлі зерттеу 
барысында ғалымдар күніне 6 стақан су 
ішетін адамдар тек 2 стақан ішетіндерге 
қарағанда жүрек соғу қаупі аз екенін 
анықтады.

Сусыз адам ұзақ өмір сүре алмайды. 
Суға деген қажеттілік оттектен кейін 
екінші орында. Адам тамақсыз шамамен 
6 апта, ал сусыз – 5-7 күн ғана өмір сүре 
алады. Өмір бойы адам шамамен 35 тонна 
су ішеді.

Су тегін немесе өте қымбат болуы 
мүмкін. Әлемдегі ең қымбат су Лос-
Анджелесте сатылады. Оны өндірушілер 
дәмі мен рН мәні қажетті баланста 
сақталған суды «Swarovski» тастарымен 
қатпалған бөтелкелерге құйып береді. 
Мұндай судың 1 литрі 90 доллар тұрады.

Өмірде қауіпті су да бар. Мысалы 
Әзірбайжанда метаны көп су бар, 
сондықтан оған сіріңке әкелсеңіз, ол 
жануы мүмкін. Италияның Сицилиясында 
көлдердің бірінде су астындағы қышқыл 
көздері бар, олар осы резервуардағы 
барлық суды уландырады.

Теңіз суы – өте қоректік зат. 
Мұндай судың 1 текше сантиметрінде 
1,5 грамм ақуыз және басқа заттар 
болады. Ғалымдардың пікірінше, 
Атлант мұхитының қоректік құндылығы 
дүниежүзіндегі құрлықта 20 мың жыл 
жиналатын дақылмен бірдей.

Жоғарыда судың адам ағзасы мен 
денсаулығына пайдасы зор екенін айттық. 
Енді соны нақты мысалдар келтіріп, 
сөздерімізге дәлел айтайық:

1. Теріні жасартады

Күнделікті түрде су ішіп отыру тері 
жасушаларына пайдалы, ол құрғақтықтың 
алдын алатыны дәлелденген. Су теріні 
ішінен «нәрлейді». 

2. Токсиндерді кетіреді

Ғалымдардың пікірінше, бүйректің 
қалыпты қызметі адам тұтынатын таза 
судың дұрыс мөлшерін қамтамасыз 
етеді. Өздеріңіз білетіндей, бүйректер – 
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ағзаның табиғи сүзгісі. Ал су ас қорыту 
жолдарынан, әсіресе, бүйрек арқылы 
токсиндерді кетіруге көмектеседі.

3. Буындарды табиғи түрде 
майлап отырады

Денедегі судың аздығы бұлшықет 
түрлі ауруларға әкелуі мүмкін. Су 
– буындар мен бұлшықеттердің 
«майлау» материалының негізгі 
заты. Спортпен шұғылдану кезінде 
бұлшықет спазмасының алдын алу 
үшін жаттығудан бұрын және кейін су 
ішу ұсынылады.

4. Энергияны қалпына келтіреді

Күні бойы тыныс алу, терлеу, зәр 
шығару және басқа да жолдармен біз 
ағзамыздан орташа есеппен 10 стақан 
сұйықтық жоғалтамыз. Ал ылғалдың 
жоғалуы денеге қалай әсер ететініне 
біз жоғарыда тоқталған едік. Ағзаның 
осылайша сусыз қалуы бас ауруы 
мен бұлшықеттің құрысуына әкеледі. 
Бұдан шығатын қорытынды: су біздің 
ағзамыздың барлық мүшелері мен 
жүйелерінің қалыпты жұмыс істеуі 
үшін қажет.

5. Асқазан-ішек жолының 
жұмысы үшін су қажет

Су қалыпты ас қорыту үшін 
қажет. Ол асқазан-ішек жолының 
(АІЖ) барлық химиялық процестеріне 
қатысады, қоректік заттарды 
жеткізуге және қызмет еткендерді 
шығаруға көмектеседі.

6. Жұқпалы аурулардың қаупін 
азайтады

Ағзадағы судың жетіспеушілігі 
әртүрлі ауруларға жол ашып, иммундық 
жүйедегі үлкен проблемаларға 
әкеледі. Ал иммунитеттің төмендеуі 
бізді жиі ауруға шалдықтырады және 
жұқпалы ауруларды ауырлатады.
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7. Дене температурасын реттейді

Су терморегулятор ретінде 
біздің денемізде автомобиль 
қозғалтқышындағы салқындату 
жүйесі сияқты жұмыс істейді. Мысалы, 
спортпен шұғылданғаннан кейін ысып 
тұрған денені су «суытып», қалыпқа 
келтіру үшін су керек. 

Байқағанымыздай, судың көп 
пайдасы бар. Сондықтан оны қорғау 
маңызды, бірақ қалай?

Жер бетінің шамамен 71%-ы сумен 
қапталған, сондықтан планетада бұл 
ресурстың жеткілікті қоры бар сияқты 
көрінеді. Дегенмен неліктен біз суды 
үнемдеу және мүмкіндігінше ұтымды 
пайдалануымыз керек? Оған көптеген 
себептер бар, солардың ең маңызды 
деген 5-ін сіздердің назарларыңызға 
ұсынамыз:

1. Әлеуметтік мәселені шешу

Адамға күніне орта есеппен 50 
литр су қажет: суды ішеміз, жеке гигиена 
мен тамақ істеуге пайдаланамыз. Су 
ресурстары әлемде біркелкі емес: 
табысы жоғары елдердің тұрғындары 
кедей мемлекеттердің тұрғындарымен 
салыстырғанда салыстырмалы 
түрде көп су жұмсайды. Қазіргі 
кезде Біріккен Ұлттар Ұйымының 
бағалауы бойынша, әлем халқының 
шамамен 40%-ы су тапшылығына тап 
болады. Шамамен 2 миллиард адам 
нәжіспен ластанған суды тұтынуға 
мәжбүр. Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымының есептеуінше, жыл 
сайын диареядан 485 мың адам 
қайтыс болады. Сонымен қатар, даму 
деңгейі төмен елдерде медициналық 
мекемелердің шамамен 22%-ы суға 
қол жеткізе алмай отыр.

2. Ресурстарды үнемдеу

Тұщы су кез-келген өнім өндірудің 
барлық кезеңдерінде қолданылады. 



55           №4 (48) ДЕКАБРЬ 2021

Мәселен тау-кен саласында өндірістен 
бастап, оны жинап, тасымалдауға 
дейін су пайдаланылады. Мысалы 1 
автомобиль өндірісіне 52 мың литрден 
83 мың литрге дейін су кетеді, сол 
сияқты смартфонға 12 мың литр, бір 
жұп былғары етік үшін 13 мың литр, 
ал мақта футболкалары үшін 2,4 
мың литр жұмсалады. 3. Азық-түлік 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Суды әлемдік тұтынудың 70%-
дан астамы ауыл шаруашылығына 
тиесілі. Оған ауыл шаруашылығына 
пайдаланылатын жерлерді суару, 
жайылымдарды, мал шаруашылығы 
кешендері мен құс фермаларын, 
елді мекендерді, жөндеу-техникалық 
шеберханаларды, өрт сөндіру 
кешендерін жабдықтау кіреді.

4. Денсаулыққа қамқорлық

Су – салауатты өмір салтының 
маңызды элементі. Біздің денеміз 
оның үштен екі бөлігінен тұрады. 
Ағза сусыз қалса, қандай жағдайда 
болатынын жоғарыда айттық.

5. Ақша үнемдеу

Орташа алғанда, краннан 
минутына 12-ден 18 литрге дейін су 
ағып кетеді. Яғни сіз екі-үш минут 
бойы тісіңізді ысып жатқанда, 30 
литр немесе одан да көп суды босқа 
пайдаланасыз. Егер сіз ресурсты 
мұқият қолдансаңыз, онда сіздің 
шығындарыңыз едәуір азайтып, 
коммуналдық қызметтерге аз төлей 
аласыз.

«Онда Жер-Анамызды, өзіміз 
тұрып жатқан планетаны құтқаруға 
қалай үлес қосуға болады?» деген 
сұрақ туындауы мүмкін. Жауап 
берейік. 

- Қолды жуу және тіс тазалау 
кезінде кранды жабыңыз.

- Кір және ыдыс жуғыш 
машиналарды толығымен жүктеуге 
тырысыңыз.

- Ваннаның орнына душ 
қабылдаңыз. Жуынатын бөлмені 
толтыру үшін орташа есеппен 200 
литр су қажет. Душтан минутына 
шамамен 10 литр су ағып кетеді, 
яғни он минут ішінде ол 100 литрден 
аспайды.

- Су үнемдейтін сантехниканы 
орнатыңыз, ал жеке үйде аулада 
жаңбыр ыдысын орнатыңыз. 
Жиналған сұйықтықты өсімдіктерді 
суару немесе гаражды тазарту үшін 
пайдалануға болады.

- Өзіңізге қажет заттарды ғана 
сатып алыңыз. Біз аз тұтынған сайын, 
ресурстарды да аз жұмсайтын 
боламыз.
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Can anyone read 13 volumes of a novel in 5 days? It 
may sound unrealistic to many people. Indeed, it is quite 
difficult to believe that one can read so many books in a 
short period of time.

Adina Manatbekova surprised the audience on the popular Russian TV show 
called “Extraordinary People”. She managed to read 18 pages in just 35 seconds. 
Not all children can do this. Adina is a young girl from Almaty who has come to 
this result after having spent much time on speed reading classes and mastered all 
necessary techniques. According to Adina, she had not been interested in reading 
books before. However, this fact became the reason for her studying speed reading. 
Adina’s mother made her read books back in her childhood. In a short while, the girl 
obtained the skills of speed reading. She read all the books from her home library.
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Adina is now studying in the 10th grade. She wants to become a doctor. What 
is more, Adina earned a spot in the list of “100 Best Students of Kazakhstan”. She 
has a lot of hobbies. Adina shows good academic performance and has won many 
prizes and gold medals at various academic Olympiads. The skills of speed reading 
will help Adina in her future studies for becoming a doctor, for medical students 
always look through a large amount of printed material.

 Speed Reading Is Not a Superpower

 Adina’s story may surprise many people. Yet, speed reading has long been 
accessible for children and adults. Speed reading is not a superpower, but the result 
of studying and practising different reading techniques. There exist various methods 

for mastering this skill. However, people differ in their opinions on speed reading. 
Some of them support and accept it, while others are against its implementation. 

If you still have doubts or do not believe in the benefits of speed reading, make sure 
you have read the article up to the very end.
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 Advantages of Speed 
Reading

 All parents fear lest their children 
should show challenging academic 
performance. Academic challenges 
are often caused by slow information 
perceiving. In addition to this, children 
now read little because of the surplus of 
visual content. It causes children’s having 
poor reading skills. Slowly perceiving 
textual information, children spend much 
time on their homework and preparation. 
Consequently, children begin to show 
worse academic performance.

Speed reading is the key to solving 
this matter. Reading is a complex process 
which involves not only one’s eyes or 
palms, but also the imagination of the 
reader. Reading without imagination 
turns the very process of reading into 
a punishment. Reading should be a 
pleasing activity. Speed reading do not 
focus on teaching reading quickly only, 
but also on teaching how to speak and 
think. People who quickly perceive new 
information can also convey it quickly. 
Such people have good memory skills.

Besides having good memory 
and perceptual skills, children that 
read a lot tend to speak flawlessly and 
skillfully express their thoughts on 
paper. According to teachers, children 
with speed reading skills write correctly, 
making no mistakes.

Speed reading develops one’s 
concentration. When reading, you need 
to remember all the information and 
interpret it accurately.

Speed reading develops the skills 
of processing texts. We can widen our 
range of vision and, if needed, reduce 
it by using certain techniques. When 
reading fast, children use the technique 
of widening their vision range and 
thoroughly improve this skill. It develops 
critical thinking and logic.

Speed reading trains one’s eyes. 
Basically, children tend to use their 
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auditory skills in order to remember 
new information. However, human eye 
is the fastest organ for receiving new 
information.

Book is a mine of knowledge. 
People that consider reading not 
their cup of tea have probably not 
found a book that would capture their 
attention yet. In order to find a book 
interesting for you, you need to read 
a lot. It will be impossible if you read 
one book in more than a month. A 
child’s favorite book can become his 
or her closest friend and push the 
child towards the exploration of new 
areas. Children’s ability to read quickly 
will help them in the future, not only in 
school, but also in their employment.

Everyone can read. Yet, are 
people sure that they read correctly? 
Do you reread sentences or some 
words? If yes, you need to learn the 
basic techniques of speed reading 
that will help you avoid wasting your 
time.

 Speed Reading Techniques

Warm-up 

Before starting reading, you need 
to stretch all the muscles that will be 
involved in the reading process. Your 
eyes are the most important reading 
device. One can feel eye strain if 
working with texts or reading on digital 
devices for a long time. Before reading, 
always spend at least 10 minutes on 
warming up your eyes. In addition to 
blinking and eye relaxation exercises, 
you can use the “searchlight” exercise. 
In order to do the exercise, you need 
to take a sheet of paper with printed 
text on it. You should do the exercise 
for several times in a row. Imagine that 
your eyes are a searchlight that beam 
down onto the paper. Look at the 
first line and try to see the other lines 
below at the same time. Widen your 
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vision range with each repetition. You 
do not need to read. All you need is to 
clearly distinguish between the words 
on different lines at a time. Increase 
the number of seen lines up to 5. Then, 
try to quickly read all these words. By 
doing it, you will improve your vision 
skills and learn how to perceive a large 
amount of information.

Images
 

 When reading, people build 
images in their mind. Reading a 
sentence, we reproduce the image of 
every single word of the sentence in 
our mind. While reading, we need to 
be able to simultaneously process all 
images and actions at the same time. 
Let us take an example of reading 
words one by one. “A boy is kicking 
a ball”. It is the boy who we imagine 
first. Then we imagine the movement 
and the ball itself. Reading the entire 
sentence at once, we immediately 
reproduce the whole action. One of 
the most important speed-reading 
techniques is the ability to read the 
entire sentence at once and reproduce 
the images of it. It becomes possible if 
you use a special training technique. 
We recommend starting to train with 
the “wedge-shaped tables”. Print 
them out and train your vision range. 
You are to go down the numbers on 
one side, trying to see the numbers on 
the other two sides at the same time. 

Maze Puzzle
 

Along with vision range and 
the perception of entire sentences, 
concentration is considered another 
important reading skill. Simple maze 
puzzles are a good tool for improving 
one’s concentration. Download a 
maze puzzle from the Internet and try 
to find the way out by concentrating 
your vision on one point only. 
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Try Not to Reread Previous Lines
 

Returning to a line or word that 
you have already read negatively affects 
your reading speed. To avoid it, use a 
pencil or your finger to track words and 
sentences.

Memorizing 

Having read some important 
information or having finished a book, 
we tend to falsely assume that we have 
memorized important information. 
However, it is considered a false signal 
from our brain. We have not memorized 
the information, but only understood 
that the book contains some important 
information. In order to reproduce it, 
we will have to reread the whole book. 
There are several special techniques that 
are aimed at avoiding your having to 
reread books. Having read a paragraph 
or a page that contains important 
information, you should take a pause. 
Concentrate for some time, or just 
follow these 4 simple steps to remember 
important information:

- Reproduce what you have read in 
your mind, build images;

- Retell what you have read so far;
- Write down the information that 

you need to memorize;
- Use tip markers or highlighters 

when reading in order to underline the 
most important parts of the text.

 Using Speed Reading Exercises

Open Internet sources provide us 
with numerous texts for speed reading. 
Such texts may contain sentences 
written from top to bottom, with words 
missing some of the letters. These 
techniques develop our brains’ ability 
to adapt to different texts and help in 
speed reading.

Do Not Speak When Reading

It is only your eyes that are involved 
in reading. Speaking while reading 
makes it more difficult for you to 
perceive information. If you are used to 
speaking while reading, you can use the 
technique of biting your tongue when 
speed reading.

Reading books not only develops 
children’s academic performance, but 
also serves as a great tool for improving 
one’s inner world. All successful people 
have the habit of reading books. We 
waste much time being in traffic jams or 
waiting for meetings. Speed reading can 
enrich our lives with a useful activity, 
also serving as a good means of one’s 
personality growth.

Every parent can promote their 
children’s love for reading books. It is 
important to teach your children how 
to read at a very young age. Parents 
should create favorable and comfortable 
reading conditions for their children. 
For instance, you can read a fairy tale 
to your child before his or her going 
to bed. Later you can ask your child to 
read a tale themselves. Try to create a 
home library with the most interesting 
books that your children would love 
to attend. In addition, you can arrange 
a competition or reward your child for 
every book he or she has read. Give 
your children the opportunity to choose 
their own favorite genre and let them 
read those books that they like. You 
can help your child in choosing a book 
or give some recommendations, but 
make sure you do not force your child 
to read classics, non-fiction, etc. Doing 
it will only spoil everything. Children are 
often driven by competition. Enrolling 
your child in speed reading courses will 
make him or her interested in reading. 
Your child will often see people holding 
the same interests who he or she will be 
able to talk about reading with. What is 
more, children will always be eager to 
find out who the fastest reader is.
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«Балаларды шахматқа неше 
жаста беру керек?», «Спорттың бұл 
түрі балаға әсер етеді, оның жақсы 
және жаман тұстары қандай?» деген 
сұрақтар кез-келген ата-ананы 
алаңдатыны анық. Жалпы шахматты 
«зияткерлік ойындарды патшасы» деп 
атайды. Кейбір мәліметтерге сәйкес, 
ол біздің дәуіріміздің І ғасырында 
Үндістанда пайда болған. Алғаш рет 
Халықаралық шахмат жарыстары ХІХ 
ғасырдың ортасында өткізіле бастады. 
Ал 1924 жылы Халықаралық шахмат 
федерациясы құрылды.

Шахмат – интеллектуалды 
спорт. Ол баланы табанды әрі мықты 
болуға тәрбиелейді. Спорттың бұл 
түрін неғұрлым ертерек бастасаңыз, 
нәтижелер соғұрлым жоғары болады.

Шахматпен бастауыш немесе 
орта мектептен айналысу керек. 
Ал олармен танысуды 3-3,5 жастан 

бастаған жөн. Бұл жаста баланың 
миы өте «иілгіш» болады және жаңа 
нәрсені оңай қабылдайды. Шахмат 
секциясында балаларды 4 жастан 
бастап қабылдайды. Мысалы атақты 
шахматшы, әлем чемпионы болған 
Гарри Каспаров шахмат ойнауды 4 
жасында білген.

Шахматтың өзіндік 
артықшылықтары көп. Олардың 
арасында:

- Мидың үйлесімді дамуы. Ойын 
барысында мидың екі жарты шары 
да белсенді жұмыс істейді. Осының 
арқасында бала логиканы да, түйсікті 
де дамытады.

- Жүйке жүйесіне пайдалы әсері. 
Егер баланың жүйке жүйесінде 
аурулары болмаса, онда шахмат оған 
пайдалы. Ойын барысында логика, 
зейін, есте сақтау және дерексіз ойлау 
дамиды. Шахматпен айналысатын 
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балалар тезірек дамып, құрдастарына 
қарағанда жоғары көрсеткіштер 
көрсетеді.

- Жақсы эмоциялар. Бала ойынды 
түсінген кезде, ол одан шынайы рахат 
ала бастайды, яғни оған жақсы көңіл-
күй беріледі.

- Тәртіп. Ойын барысында назар 
басқа жаққа аударуға болмайды, әр 
ойын қадамы туралы ойлану керек. 
Осыдан шыдам мен тәртіп дамиды. Осы 
қасиеттердің арқасында шахматшы 
баланың ойланбайтын әрекет жасауы 
екіталай. Ол, ең алдымен, мақсатты 
әрі салмақты адам болып өседі.

Шахматтан бала денсаулығына 
айтарлықтай кемшілік жоқ, дегенмен 
келесі екі топты айтуға болады:

- Шахматпен айналысқанда 
бір орында ұзақ уақыт отыру 

қажет, бұл омыртқа мен тірек-
қимыл жүйесіне кері әсер етеді. 
Бірақ жаман салдардың алдын 
алуға болады. Біріншіден, партия 
кезінде ойыншылар тұрып, жүре 
алатындығын ұмытпаңыз. Екіншіден, 
сіз әдетте салауатты өмір салтын 
ұстанып, спортпен шұғылданып, 
белсенділікті арттыру керек, кем 
дегенде таңертең жаттығулар жасап, 
көшеде көбірек жүру маңызды.

- Барлығы нәтижеге байланып 
қалған. Бала ойынды түсіне 
бастағанда, алғашқы жеңістерге 
жеткенде, қатты қуанып кетуі мүмкін. 
Соның арқасында жас шахматшы 
жаңа биіктерге жете алады, ол әлемдегі 
барлық нәрсені ұмытады. Мұндай 
жағдай барлығында болмайды, 
дегенмен мұны айтпай кетуге 
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болмайды. Баланың қызығушылық 
аясын бақылып отыру керек. Мұндай 
жағдайдың алдын алуға жақсы бапкер 
көмектесе алады.

Бұған дәлел – еліміздегі талапты 
да талантты оқушылар. Мысалы, Нұр-
Сұлтан қаласының 8 жасар оқушысы 
Сауат Нұрғалиев. Ол халықаралық 
шахмат федерациясының (ФИДЕ) 
нұсқасы бойынша 9 жасқа дейінгі 
категориядағы әлемнің үздік 
шахматшыларының ай сайынғы 
рейтингінде көш бастаған еді. 

Рейтинг ай сайын жаңартылып 
отырады. Рейтингке жеңістер 
саны есепке алынады, сондай-
ақ қарсыластардың ойын деңгейі 
ескеріледі. Демек, қарсыластар 
неғұрлым мықты болса, жеңімпазға 

соғұрлым көп ұпай жазылады.
Германиядағы маңызды 

турнирдегі жеңісінен кейін Сауат 
Нұрғалиев 12-орыннан бірінші орынға 
көтерілді. Бұл рейтингті ұстап тұру 
үшін жас астаналық ірі турнирлерге 
қатысып, атақты және мықты 
спортшыларды жеңуі керек.

8 жасар спортшы жеңіске жеткен 
соңғы чемпионат Германияның 
Карлсруэ қаласында өтті. Германияда 
жыл сайын өтетін Grenke Сһеѕѕ Open 
шахмат фестивалінде ол 14 жасқа 
дейінгі категорияда бірінші орын 
алды. Сауат әлемнің 33 елінен 797 
спортшы қатысқан «B» турнирінің 
ең жас шахматшысы болды. Grenke 
Сһеѕѕ Open фестиваліне барлығы 
2000-нан астам адам жиналды. 
Сауат қатысушылардың арасында 
жалғыз қазақстандық болды. Дәл осы 
жеңістен кейін Сауат Нұрғалиев 9 
жасқа дейінгі шахматшылар арасында 
әлемдік рейтингті басқарды.

8 жасында Сауат Нұрғалиев 
– Қазақстанның шахматшылары 
арасында спорт шеберіне ең жас 
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үміткер. Сондай-ақ, ол – Қазақстан 
чемпионы, Нұр-Сұлтан чемпионы, 
мектеп оқушылары арасында Азия 
вице-чемпионы және Astana Open 
2018 халықаралық шахмат турнирінің 
жеңімпазы. Испания, Швейцария, 
Арменияда өткен халықаралық 
жарыстарда жеңімпаз атанған. Қазіргі 
кезде Сауат 11 жасқа дейінгі әлемнің 
ең мықты шахматшыларының үздік 
8-дігіне кіреді. 

Сауаттың анасының айтуынша, 
ол кішкентай кезінен есте сақтау және 
логикалық ойлау қабілеті өте жақсы 
болды. Жас спортшы болашақта 
қандай мамандық таңдайтынын әлі 
шешкен жоқ, бірақ бір нақты мақсаты 
бар, ол – гроссмейстер деңгейіне жету. 
Сауат шахматтан бөлек, жүзумен, 
акробатикамен және тенниспен 
айналысады. 

Елімізде оқушылар арасында 
епті де есті, дарынды шахматшылар 
аз емес. Соған тағы бір дәлел – Елназ 
Қалиахмет. Ол бірнеше жыл бойы 
шахматпен айналысып келеді және 
нәтижесі өте керемет. Мысалы ол 
бірнеше халықаралық турнирлерде 
бірінші орын алды. Ал Түркияда 
өткен Әлем чемпионатында қыздар 
арасында 9 жасқа дейінгі категорияда 
алтын медаль жеңіп алды. Төрткүл 
дүние көз тіккен чемпионатқа 33 
елден 392 адам қатысқан. 

Оның шахматқа деген 
қызығушылығын әкесі мен туған 
әпкесі оятқан. Олар яғни алғашқы 
жаттықтырушылары алғашында 
шахмат фигураларының жүрістерін 
үйретуден бастапты. Кейін балғын 
шахматшы әкесі мен әпкесінің шахмат 
тақтасы үстіндегі бірнеше қызу 
ойындарын көріп, тәжірибе жинайды. 
Арада бірнеше күн өткеннен кейін 
Елназ әкесімен алғашқы партиясын 
ойнапты. Осылайша ол бес жасынан 
король, ферзь, ладья, ат, піл, пешка 
сынды шахмат фигураларымен 
таныса бастапты.

«Шахматқа деген 
қызығушылығым шамамен 3-4 
жасымда оянған еді. Жоғарыда 
айтып кеткенімдей, ол кезде әпкем 
Елдана шахматты жақсы ойнайтын. 
Ол ел ішіндегі көп жарыстарға 
қатысып, қатысқан жарыстарында 
жүлделі орындарға ие болатын. Мен 
де әпкем сияқты шахмат ойынын 
жақсы үйреніп, ел аралап, медаль 
мен грамоталар алғым келді. 2015 
жылы әпкемнің Грекияда өткен әлем 
чемпионатына қатысуы шахматқа 
деген қызығушылығымды арттыра 
түсті», – дейді жас дарын.

Соңғы екі-үш жылдың ішінде 
жас шахматшы Таиландтың Чиангмай 
қаласында өткен жасөспірімдер 
арасында Азия чемпионатына, 
Беларусьтың Минск қаласында өткен 
жасөспірімдер арасындағы Рапид 
пен блицтен әлем чемпионатына, 
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Қырғызстанның Ыстықкөл 
облысында өткен Д.Дербишев 
атындағы халықаралық жарысқа, 
Испанияның Сантьяго қаласында 
өткен жасөсіпірмдер арасындағы 
әлем чемпионаттарына қатысып, 
блицтен Азия чемпионы, классикалық 
шахматтан Батыс Азия чемпионы 
және спорт шеберлігіне кандидат 
атағына да ие болды.

Шахмат балаларды әр 
қадамды ойлап, қандай жағдай 
болмасын дұрыс шешім қабылдауға 
үйретеді. Ғалымдардың зерттеулері 
көрсеткендей, шахмат жасөспірімнің 
өмірін өзгерте алады. Мысалы 
агрессияны бәсекелестік рухына 
аударып, мектептегі сабақ оқу 
ынтасын жақсартады және өзін-
өзі бағалауға баулиды. Мінез-құлық 
проблемалары бар балаларға 
мұндай ойын табандылық пен 
төзімділік дағдыларын дамытуға 
көмектеседі. Бастауыш мектептегі 
зерттеулер көрсеткендей, шахматпен 
айналысатын балаларда түсіну және 
қабылдау дағдылары жақсы дамыған 
және оқуға деген ынтасы жоғары.

Шахмат – бұл балаларға үлкен 
қуаныш сыйлайтын зияткерлік ойын 
ғана емес, сонымен қатар олардың 
ақыл-ой дамуының пәрменді, тиімді 
құралы. Сондықтан ата-аналарға 
балаларының қабілеттері мен 
мүмкіндіктерін қалай күшейту және 
шахматтың пайдасына дұрыс таңдау 
жасау туралы ойланған пайдалы 
болады!
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Мало кто знает, но еще со времен великого Цезаря роль четвертой власти 
в правлении и новых завоеваниях была очень ценной. Скорее всего многие 
думают, что речь идет о какой-то определенной структуре. Однако четвертая 
власть — это представители массовой информации, то есть журналисты. Первым 
термин «Четвертая власть» упомянул британский писатель и философ Томас 
Карлейль, а в связанном с журналистикой значении использовал его всеми 
известный писатель и поэт Оскар Уайльд. Актуальность и важность четвёртой 
власти наравне с другими не теряла свое значение, а наоборот с каждым днем 
превышала все ожидания. Во время Великой Отечественной войны даже сам 
Гитлер объявил награду за смерть Юрия Левитана, диктора и культурного 
деятеля СССР. Только ему Сталин доверял зачитывать по радио свои указы и 
приказы, а всеми любимые и самые ценные слова о Победе также прозвучали 
и вошли в историю голосом Левитана. Возможно поэтому роль журналистики 
и медиа никогда не потеряет свою ценность и в современном мире. Если 
раньше представители медиаотрасли своего времени являлись главной 
угрозой для врага, то сейчас человек, который владеет информацией, может 
управлять людьми и целыми государствами. Развитие новых технологий особо 
помогает приумножить каналы и векторы распространения информации во 
множественном количестве за короткое время, но главная цель медиаиндустрии 
остается неизменной. 

 В период правления королей в каждом государстве были отдельные 
люди, которых называли «Медиаторы». Этот термин использовался по 
отношению к доверенным и приближенным к королю служащим, которые 
доносили его указы до населения. В те времена они ходили во все дома и 
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стучались в двери. Форма данной 
деятельности преобразовывалась 
множество раз, однако основную идею 
донесения информации до массы не 
теряла. Сейчас нет необходимости 
более затратно доводить информацию 
к каждой двери лично, ведь у всех 
в доме имеется различная техника 
для того, чтобы узнавать новости - 
телевизоры, радио, газеты, интернет 
и наши умные телефоны. Прошло 
столько веков, но по сей день каждый 
получает информацию и ее количество 
увеличивается. Медиаторы получили 
новое название «Медиа». 

Разные виды и доступность к 
авторству новостей или информации 
стали еще более опасными причинами волнения журналистов. Ведь сегодня 
каждый может написать или поделиться информацией, не соответствующей 
действительности. Порой провокационные новости становятся причиной 
заблуждения населения, а иногда и призывают к раздору и разногласию. 
Понятие «Разделяй и властвуй» является целью некоторых недобросовестных 
представителей данной отрасли. Еще куда более хуже новости, в которых 
встречаются не подтвержденные факты, в особенности в желтой прессе, для 
привлечения аудитории и увеличения показов. Бить тревогу по этому поводу 
журналисты начали уже давно, и сейчас имеются целые пособия, методологии 
и сервисы для проверки новостей на достоверность. Данная отрасль даже 
получила отдельное название «Медиаграмотность». Для журналистов в высших 
учебных заведениях внедрены специальные дисциплины, одна из которых, 
например, «Фактчекинг». 

Современный человек полностью 
живет в медиапространстве. Медиа — 
это не только новости в ленте, но и все, 
что связано с рекламой, музыкой, даже 
обычный принт на футболке. Ведь 
каждое из перечисленного доносит до 
человека определённое сообщение или 
мысль. Точно так же, как мы отличаем 
оригинальный бренд от подделки, 
можно отличить новость от фэйка. Но 
для этого нужно знать, как проверять 
новости на правдивость. 

 
1. Не верьте заголовкам 

Некоторые новостные агентства 
и представители коммерческих 
средств массовой информации в 
погоне за рейтингом придумывают 
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кричащие заголовки для привлечения большего количества читателей. Такие 
недобросовестные авторы новостей или какой-либо информации обычно 
используют отрывки из высказываний или же вирусную информацию. Люди 
исключительно из-за любопытства интересуются такими новостями, а иногда 
даже пересылают их другим, не вчитываясь в суть. Поэтому всегда читайте 
новости до конца, ведь если вы владеете более широкой информацией, 
то рассуждаете более объективно, или спросите у тех, кто лучше знает 
определенную сферу. Обратите внимание на автора статьи и иные его 
публикации, а также не будет лишним читать комментарии. Большинство 
ложной информации распространяется через интернет-ресурсы, так как 
газеты и телевидение являются официальными источниками информации 
и несут ответственность за искажение фактов. Но иногда даже они могут 
использовать неподтвержденные факты в заголовках и только в самой новости 
раскрыть суть. 

 
2. Проверьте источник информации 

Как мы уже говорили, доступность порой 
бывает главным минусом интернета. Поэтому всегда 
обращайте внимание, какие новостные ресурсы и 
сайты вы посещаете. Проанализируйте количество 
читателей портала, если есть возможность, 
посмотрите государственное разрешение на 
сайте, так как многие получают такой документ для 
законности своей деятельности. Обратите внимание 
на название официального сайта, потому как иногда 
некоторые источники копируют структуру и дизайн 
авторитетных порталов, надеясь, что читатели 
попадутся на их уловки. Если же вы читаете новости в 
социальных сетях, сравните их с официальным сайтом. 
Возможно, кто-то скопировал его материалы и ведет 
параллельно аккаунты. Не забудьте сообщить об этом 
представителям официальных ресурсов.
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 3. Не доверяйте новостям в социальных сетях

Очень большое количество недостоверной информации распространяется 
именно через социальные сети. К тому же нужно не забывать, что не все 
представители блогосферы являются добросовестными. Главная цель некоторых 
из них - заработок, а свою деятельность они могут строить исключительно в 
коммерческих целях. Все же авторитетные блогеры трепетно относятся к своей 
личности в интернет-пространстве и стараются не распространять ложную 
информацию. В погоне за популярностью нередко могут использоваться 
пранки или шутки. После определенного периода авторы могут объявить об 
этом и принести свои извинения, рассказать, что опубликованное было шуткой. 
Поэтому всегда перед тем как поверить какой-либо информации в социальных 
сетях, перепроверьте ее в других источниках. 

 
 4. Проверяйте автора 

Каждое уважающее себя агентство 
или портал всегда указывает авторство к 
опубликованным статьям. Обычно можно 
также отследить ранние публикации 
автора и проверить его рейтинг. Это 
дает еще более широкое представление 
о профессиональной этике журналиста 
и налагает на него ответственность. Не 
верьте новостям, которые опубликованы 
без авторства. 

 
 5. Обратите внимание на 
содержание новости 

Некоторые новости могут быть 
менее информативны, словно автор 
старается избежать конкретных данных 
и ссылок и наполняет публикации 
эмоциональными предложениями или 
же неподтвержденными фактами. В 
таких статьях обычно играют на эмоциях 
читателей, предлагая итак известную 
информацию и поднимая больные темы 
для общества для поддержки автора. 
Читайте новости с холодной головой и 
анализируйте всю информацию. 

 6. Цитаты и ссылки 

Никто не хочет брать на себя 
ответственность за чьи-то слова. 
Поэтому все официальные источники 
информации обычно делают ссылки 
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на другие источники или же берут подтвержденные цитаты. Обычно чьи-то 
высказывания всегда отмечаются цитатой с указанием автора. За ложную 
информацию и ее распространение Законом о СМИ предусмотрены наказания 
- от штрафа до лишения свободы. 

Пока в интернете растет количество недостоверных новостей, также 
развиваются и сервисы для их проверки. Фэйковые новости могут быть не 
только текстовые, но и в формате фото или видео. Новые возможности, которые 
стали доступны благодаря фоторедакторам и видеомонтажу, также усложняют 
их идентификацию. 

1. Для проверки интернет 
ресурса

whois.domaintools.com - это 
сервис, на котором можно получить 
всю хронологию и информацию о 
каком-либо сайте. Получить сведения о 
том, сколько существует данный сайт, 
а также обо всех изменениях в нем. 
Если на сайте была подозрительная 
активность с периодическим 
изменением имени домена без всяких 
на то причин, то уже стоит задуматься 
о деятельности данного портала или 
ресурса.  

2. Для проверки фото 
 
Чтобы определить 

достоверность фотоматериала, 
можно воспользоваться tineye.com. 
Данный сервис позволяет установить 
источник фото, а также предоставить 
информацию о том, какие интернет-
ресурсы использовали его. 

3. Для социальных сетей 

С помощью сервисов pipl.com или 
webmii.com  вы можете узнать обо всех 
официальных страницах человека. Это 
поможет получить информацию об 
определённых авторах новостей или 
избежать фэйковых аккаунтов. 
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Фактчекинг также строится на определенных понятиях. Свое начало 
он получил из традиционной журналистики, когда специалистам нужно 
было удостовериться в источнике информации и получить подтверждение. 
Для проверки информации на достоверность вам необходимо относиться с 

сомнением к каждой новости и искать опровержения. 

1. Получайте информацию из первых источников 

Перед тем как опубликовать или поделиться какой-нибудь новостью 
необходимо достучаться до самого первого источника, получить у него 
комментарий или подтверждение. Допустим, вы прочитали новость о каком-
либо человеке, и если знакомы с ним лично, то обязательно узнайте и спросите 
у него. В этом плане гораздо легче, если источник - государственный орган. у 
не-го. В этом плане гораздо легче, если источник - государственный орган. 
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2. Каждая новость должна быть объективной

Так же как и врачи, которые дали клятву Гиппократа и лечат всех одинаково, 
невзирая на то, пациентом является преступник или хороший человек, журналисты, 
согласно этике своей профессии, тоже должны предоставлять объективную 
информацию. Новость, в которой отсутствует мнение или комментарий 
противоположенной стороны, можно считать как специально подготовленный 
материал. В каждой информационной статье или сюжете должны быть 
предоставлены комментарии всех сторон, а не только заинтересованных. 

 
3. Факты 

Новостная статья всегда должна быть подтверждена фактами. Если в ней 
представлена информация о росте инвестиций, то соответственно должны быть 
показаны цифры роста по сравнению с другими годами для подтверждения. 
Информация, которая не подкреплена фактами, а больше обусловлена субъективным 
суждением, должна вызывать подозрение, и ее стоить перепроверить. 
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 Информация стоит очень дорого и люди готовы даже платить, чтобы 
получить ее. Порой ложная информация может направлять своих читателей в 
неправильное русло или же продвигать интересы определённых сообществ. 
Как ни странно, именно с этим мы сталкиваемся ежедневно. Повышая свою 
медиаграмотность, вы всегда сможете легко определять достоверную 
информацию и без каких-либо последствий делиться ею с другими. 
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Дорогой друг! 
Помощь по телефону доверия 
анонимна и бесплатна!

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. 
Поэтому очень  важно иметь  возможность 
проконсультироваться со специалистом, который 
убережет вас от конфликтов и необдуманных 
импульсивных поступков.

Уважаемые читатели!
 

При поддержке Комитета по 
охране прав детей Министерства 
образования и науки Республики 
Казахстан в мессенджере телеграм 
с 2019 года функционирует чат 
«Bala Qorgau», который создан с 
целью выявления нарушения прав, 
насилия или жестокого обращения 
в отношении несовершеннолетних. 
Для оперативного реагирования на 
обращения в режиме 24/7 работает 
телеграм-бот BalaQorgauBot2.0. 
Безопасность и благополучие детей в 
наших руках!

BALAQORGAUBOT2.0

КОМИТЕТА ПО ОХРАНЕ ПРАВ ДЕТЕЙ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН




