ПО З Д Р АВ Л
Я ЕМ !
ЛЯ

09
(1042)

Долгие годы службы в сфере дополнительного образования
ров с ведущими профессорами
и доцентами униСауле Амирхановны
Долгие годы службы
в сфере дополнительного
образования

Сейтмагамбетовой
–
к..м.н., профессор кафедры Внутренние болезни
№2 с 1987 года. Основную работу на кафедре Сауле Амирхановна
практически
20
лет совмещала
с
руководством деканата
факультета повышение
квалификации
или
на
сегодня
отдела
дополнительного
медицинского образования. Сауле Амирхановна
внедрила и расширила направления переподготовки
и повышение квалификации в нашем университете.
Ею отработаны методические документы
по
рабочим
учебным
программам
повышения
квалификации
и
первичной
специализации.
Ежегодно на протяжении долгих лет руководства
выполнялся сверх плана государственный заказ на
программы повышения квалификации. В общей
сложности под управлением Сауле Амирхановны
обучены на факультете повышения квалификации
более 3000 врачей. Сейтмагамбетова С.А. оперативно реагировала на приоритетные направления
дополнительного образования в соответствии потребности рынка Западного региона Казахстана,
системно реализованы были не только основные
виды деятельности в деканате, но и курировалось
проведение конференций, мастер-классов, семина-

верситета и ведущих ученых Научно-клинических
центров страны и зарубежья. Сауле Амирхановна
Сейтмагамбетова организовала сотни выездных
циклов по потребности
в региональные
медицинские
организации
университетских
работников - клиницистов и сама непосредственно
выполняла выезд в области Западного региона.
Сауле Амирхановна, повышая квалификацию врачей-курсантов, сама постоянно работала над своим
уровнем профессионализма и в ней их несколько:
по
терапии, кардиологии, пульмонологии,
физиотерапии и реабилитологии. С 1 сентября 2021
года Сауле Амирхановна решила организовать
свою рабочую деятельность полностью на кафедре,
где она ведет обучение интернов и резидентов. Ею
на сегодня выпущены из резидентуры более 130
специалистов – кардиологов и последние годы она
занята еще и резидентами-терапевтами. Опыт и
знания, практика - профессора Сейтмагамбетовой
Сауле Амирхановны еще долгие годы послужат
примером
и неоценимым вложением в
потенциал обучаемого контингента по вузовским,
послевузовским и дополнительным программам!
Родной коллектив, сотрудники департамента
послевузовского образования от имени всех
обученных, руководства университета сердечно
благодарят Сауле Амирхановну за важный раздел
ее трудовой деятельности в АУП НАО ЗКМУ
им.Марата Оспанова и желает здоровья, долгих
лет жизни и продолжения работы вместе с нами!

ГЛУБОКО СКОРБИМ...
Ректорат, коллективы кафедр детских болезней №1 и №2, детской хирургии НАО «ЗКМУ им. Марата Оспанова» глубоко скорбят
по поводу кончины бывшего декана педиатрического факультета,
заведующего кафедрой факультетской педиатрии по 1991 год, госпитальной педиатрии с 1991 по 2002 годы, доктора медицинских
наук, первого профессора-педиатра Западного Казахстана Балтаева Орынгали Балтаевича и выражает искреннее соболезнование
супруге Манат Гизатовне, дочерям Алме, Розе, родным и близким.
Орынгали Балтаевич после окончания с отличием Алматинского Государственного Медицинского Института трудовую деятельность начал врачем-педиатром районной больницы Кызылкугинского района, Гурьевской области. Затем с 1970 года после
окончания аспирантуры и успешной защиты кандидатской диссертации в Актюбинском Государственном Медицинском Институте
прошел трудовой путь от ассистента до заведующего кафедрой. С
1976 года заведовал кафедрой факультетской педиатрии с курсом пропедевтики детских болезней.
После успешной защиты докторской диссертации в Московском НИИ педиатрии и детской хирургии
и присуждения ученой степени доктора медицинских наук назначен заведующим кафедрой госпитальной педиатрии АкГМИ, которой заведовал до 2002 года, до переезда в г.Атырау. С 1991 года по
1997 год работал деканом педиатрического факультета. Под его руководством в разные годы педиатрические кафедры занималась научными проблемами различных разделов педиатрии, углубленно детской нефрологией, результаты научно-исследовательских работ завершились успешными
защитами кандидатских диссертаций. Он по праву считается учителем всех педиатров Западного
Казахстана, многие из которых ныне выросли до руководителей кафедр педиатрии медицинских
вузов и заведующих отделений ведущих Научных Центров Казахстана, успешно трудятся во многих
медицинских учреждениях. Помимо огромной научно-педагогической, методической работы вел
большую клиническую и воспитательную работу. С 1986 г. по 1992 годы был деканом педиатрического факультета. Огромный многолетний труд во благо охраны здоровья детей и подготовки будущих
педиатров был отмечен множественными грамотами, материальными поощрениями со стороны
руководства института, ныне университета и министерства здравоохранения Казахстана. В 1981году
награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» Казахской ССР.
Орынгали Балтаевич навсегда останется в памяти коллег и учеников как энергичный, целеустремленный, требовательный и справедливый человек.
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Медициналық, ақпараттық-танымдық газет

ТЕГІН КӨМЕК
АЛУ ЖАЙЛЫ МӘЛІМЕТ
азаматтардың санаттары дәрі-дәрмектерді тегін азаматтардың кей бөлігіне МӘМС-ті мемлекет

Елімізде тегін көмек алуға құқық беретін
міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру
(МӘМС) жүйесі бары белгілі. Яғни белгілі бір
медициналық көмекті ақысыз алғысы келген
адам жарнасын төлеуі керек. Кей адамдар
қарызданып қалып жатады. Сондықтан тегін
көмек ала алмауы мүмкін. Осы және өзге де
мәліметтерді толығырақ түсіндіреміз.
Қандай пакеттер бар және оларға не
кіреді?
2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап
Қазақстанда Міндетті әлеуметтік медициналық
сақтандыруды (МӘМС) іске асыру басталғаны
белгілі. Аталған жүйе бойынша, азамат төлейтін
жарна мөлшеріне қарамастан, сақтандырылған
адамның бәріне бірдей пакет қызметі
ұсынылады. Бұл ретте МӘМС бойынша
көмек алу үшін жүгінген кезде пациент
медициналық қызметтердің көлемі мен құнын
шектемейді. Негізі МӘМС-тің біздег моделі
әлеуметтік бағдарлы болғандықтан, 15 түрлі
жеңілдік санатына кіретіндер үшін мемлекет
жарнаны төлеп береді. Бүгінде екі пакет бар:
тегін медициналық көмектің кепілдендірілген
көлемі (ТМККК) және міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандыру (МӘМС), оларға
сәйкес адамдар медициналық көмек ала алады.
Мемлекет ТМККК шеңберінде тегін
медициналық көмекке кепілдік береді. ҚР
Үкіметінің 2020 жылғы 16 қазандағы № 672
қаулысына сәйкес оған мынадай қызметтер
кіреді:
- Жедел және кезек күттірмейтін
медициналық көмек (санитариялық авиацияны,
сондай-ақ елдегі эпидемиологиялық жағдайдың
нашарлауына алып келетін аурулар кезінде
ұтқыр бригаданың қызметтерін қоса алғанда).
- Емханаларда қызмет көрсету (кең
таралған ауруларды диагностикалау, емдеу
және басқару, халықтың нысаналы топтары
үшін скринингтер, жүктілікті бақылау,
профилактикалық егулер).
- Диагностика және емдеу:
- әлеуметтік маңызы бар аурулар
(туберкулез, АИТВ және т. б.)
- созылмалы аурулар (қант диабеті,
артериялық гипертензия, вирустық гепатит,
ревматоидты артрит және т.б.).
Уәкілетті
орган
айқындайтын
тәртіппен стационарды алмастыратын және
стационарлық жағдайларда медициналық
көмек (оның ішінде айналасындағыларға қауіп
төндіретін инфекциялық немесе паразиттік
аурумен ауыратын науқаспен қатынаста болған
адамдарды оқшаулау кезінде).
- Мамандандырылған көмек көрсету
кезінде, сондай-ақ қарсы профилактикалық
егулер жүргізілетін аурулар тізбесіне сәйкес
дәрілік заттармен қамтамасыз ету. Сонымен
қатар, белгілі бір аурулар мен жағдайлар
бойынша
диспансерлік
есепте
тұрған

ала алады.
Ал
енді
МӘМС
пакетіне
келесі
медициналық қызметтер кіреді:
- амбулаториялық жағдайда мамандандырылған медициналық көмек, оның ішінде:
1.
профилактикалық
медициналық
тексерулер;
2.
бейінді
дәрігерлердің
учаскелік
дәрігердің жолдамасы бойынша қабылдауы
мен консультациясы;
3. бейінді мамандардың созылмалы
аурулары бар адамдарды динамикалық
бақылауы;
4. уәкілетті орган бекіткен тізбе бойынша
халықтың жекелеген санаттарына шұғыл және
жоспарлы нысанда стоматологиялық көмек
көрсету;
5. диагностикалық қызметтер, оның ішінде
зертханалық диагностика (УДЗ, рентген, КТ,
МРТ).
- мамандандырылған, оның ішінде жоғары
технологиялық, стационарлық медициналық
көмек (жоспарлы және шұғыл нысанда, оның
ішінде тәуліктік стационардың қабылдау
бөлімшесінде
емдеу-диагностикалық
ісшаралар өткізу);
- медициналық оңалту;
- стационарлық және стационарды
алмастыратын жағдайларда мамандандырылған
медициналық көмек көрсету кезінде дәрілік
заттармен қамтамасыз ету. Амбулаториялық
жағдайларда белгілі бір аурулары бар
азаматтардың жекелеген санаттары үшін
уәкілетті орган бекітетін медициналық
бұйымдар тізбесіне сәйкес жүргізіледі.
Жарна көлемі қандай?
«МӘМС туралы» Заңға сәйкес жарналарды
ай сайын төлеу қажет. Бұл ретте 2020 жылдың
қаңтарынан бастап соңғы 12 айда төлемдердің
болуы маңызды. Егер олқылықтар болған
жағдайда
«сақтандырылған»
мәртебесі
берілмейді. Жеңілдік алатындардың санатына
кірмейтіндер міндетті түрде жарна төлеуі керек.
Қазіргі таңда МӘМС қатысушыларының басым
бөлігін жалдамалы қызметкерлер құрайды.
Олар үшін жұмыс беруші өз есебінен 2 пайыз
және қызметкер есебінен 2 пайыз төлейді.
Сонымен бірге азаматтық-құқықтық сипаттағы
шарттар бойынша жұмыс істейтіндер үшін де
жарна берілуге тиіс. Жеке кәсіпкерлер болса,
қызметкерлеріне ғана емес, өзі үшін де 1,4 ең
төменгі айлықтың 5 пайызы немесе 2 975 теңге
көлемінде төлеуге міндетті. Өзін-өзі жұмыспен
қамтитын азаматтар Бірыңғай жиынтық
төлем (БЖТ) төлейді. Ал оның ішінде МӘМС
жарнасы кірістірілген. 2021 жылғы БЖТ көлемі
қала тұрғындары үшін — 2 917 теңге, ауыл
тұрғындарына — 1459 теңге.
Кімдер көмекті тегін ала алады?
Жеңілдігі бар категорияға жататын

төлейтінін айттық. Атап айтқанда, 18 жасқа
дейінгі балалар, зейнеткерлер, Ұлы Отан
соғысы ардагерлері, мүгедектер, бала кезден
бері мүгедек болған баланы бағып отырғандар,
жұмыссыз
жүрген
қандастар,
жұмыс
істемейтін жүкті әйелдер, үш жасқа дейінгі
баласын үйде қарап отырған әйелдер, жүктілігі
мен босануына байланысты еңбек демалысын
алғандар, жаңа туған баланы асырап алғандар,
оны үш жасқа дейін бағып отырғандар,
марапатталған көпбалалы аналар, күндізгі
оқу бөлімінде оқитын студенттер, жұмыссыз
ретінде тіркелген азаматтар, мемлекеттік
атаулы
әлеуметтік
көмек
алатындар,
қылмыстық-атқарушы жүйе мекемелерінде
сот үкімімен жазасын өтеп жатқандар, тергеу
изоляторында отырғандар. Осы санаттың
ішінде біреуіне кіретін болсаңыз, демек
тегін көмек ала аласыз деген сөз. Ал енді бұл
категорияларға кірмесеңіз, еңбекке қабілетті
болсаңыз, өздігіңізбен төлеуіңіз керек.
Өзі үшін төлейтіндерге нұсқаулық
Айтқандай, өздігіңізбен төлеуге болады.
Ол дегеніміз ең төменгі айлық жалақының 5
пайызын немесе биылғы мөлшер бойынша
2 125 теңгені ай сайын төлеп отыру керегін
білдіреді. Сондай-ақ, міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандыру аясында көмек
алу үшін қарызыңыз болса, оны да төлеу
міндетті. Яғни қай кезеңдер үшін төленбеген
болса, соны толықтыру шарт. Қанша қарыз
екеніңізді қалай білуге болады? Егер соңғы
бір жылда адам жұмыс істеп не БЖТ төлеген
болса немесе жеңілдігі бар категорияға кірген
болса, өздігімен қарыз мөлшерін анықтау
қиын. Сондықтан оны білу үшін Электронды
үкіметтің сайтына кіру керек. Басты бетте
«Денсаулық сақтау саласы» деген тұрады.
Соның ішінен «Медициналық көмек» дегенге
кіресіз. Осы Жерде «Қызметтер» дегенді
тауып, «Міндетті әлеуметтік медициналық
сақтандыру
жүйесіне
медициналық
көрсетілетін қызметті тұтынушы ретінде
қатысу туралы және аударымдардың және
(немесе) жарналардың аударылған сомалары
туралы ақпарат беру» дегенді басамыз. Осы
қызметке тапсырысты онлайн беріп, соңғы бір
жыл ішінде қолданушының атына аударылған
міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру
жарнасының көлемі туралы ақпарат ала аласыз.
Аталған құжаттың ішінде азаматтың
МӘМС қатысушысы ма, жоқ па белгілі болады.
Яғни міндетті әлеуметтік медициналық
сақтандыру аясында қызметтер пакетін
қолдануға құқығы бар не жоғы анықталады.
Одан соң әлгі анықтаманың ішінде жарна
төленген айлар, қай кезең үшін қарыз бар екені
— бәрі шығады.
(Жалғасы келесі санда)
Ақпарат https://kursiv.kz сайтынан алынды.
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Sİİ T ET T Y N Y S Y
U N İV E R S
ТЕМЕКІГЕ ЖОЛ ЖОҚ!

24 қыркүйек күні Марат
Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медициналық университетінің жалпы медицина
факультетінің микробиология,
вирусология және иммунология
кафедрасында Аяулым Жанатова 212 АБ студенттеріне «Темекіге жол жоқ!» тақырыбында
презентация қорғады.
Тақырыптың
өзектілігі:
Жастар
арасында
темекіге
тәуелділік күн артқан сайын
өршу үстінде. Шамамен жылына
темекі
салдарынан
қайтыс
болатын 5 миллион адамның 600
мыңы жасөспірімдер. Ал кейінгі
жылдары темекі тартушылар
саны
қыз
келіншектермен
толыға түсті.
Жалпы адам организмінде
ешқандай темекіге деген тәуелділік жоқ. Оның табиғатқа деген
зияны да мол. Сонымен қатар,
алғаш темекі тартқаннан кейін
орын алатын әсерлер де жағым-

сыз. Дегенмен, жасөспірімдер
өздерін ересектер қатарына қосып, ағзаларын темекі түтініне
үйретіп, қызықтауға құмар.
Темекі құрамының зиянын
айтып тауысу мүмкін емес, соның ішінде ең көп кездесетіндеріне тоқталсақ, оның құрамындағы мышьяк жүрек пен
қатерлі ісік ауруларын туғызады.
Ал формальдегид, ағзаны қатырып, қалыпты жұмыс ырғағын
бұзады. Бензол лейкоз бен онкологиялық аурулар тудырады.
Сонымен қатар, темекі түтіні
әсерінен адам өкпесіне смоланы жинақтайды, ол өкпеде қара
дақ пайда етіп, өкпе жұмысын
ауырлатады. Оған қоса, ми жұмысын нашарлатып, есте сақтау
қабілетін төмендетеді. Бұдан
бөлек темекінің қыз келіншектер үшін зияны орасан зор.
Темекі шегетін аналарда нәрестенің шетінеуі, шала туылуы,
жүрек ақауымен туылуы, сәбидің ақыл есінің кем болу ауытқулары секілді түрлі салдарларға
алып келеді.

Қазіргі кезде темекінің жаңа
түрі пайда болды. Ол электронды темекі. Көпшілік адамдар
жаңа темекі түрін қарапайым
темекіге тәуелділіктен арылуға
көмектеседі деп ойлайды. Кей
жандар оны ермек үшін де қолдануда. Бір ерекшелігі, адамдар
электрондық темекіні сыртпен
қатар, үйде, ғимарат ішінде де
шегетін болды. Дегенмен, ғалымдар бұл темекінің денсаулыққа қарапайым темекіден
кем еместігін айтып отыр. Оның
негізгі құрамы никотин, бұл улы
зат бір тартқаннан ағзаға кіріп,
қанға өтеді. Нәтижесінде, психологиялық тәуелділік пайда
болады. Темекіні тартпаса ашуланшақ адамға айналады. Бұл
құрылғыны пайдалану жүрек
қан тамыр, өкпе мен бүйрек ауруларына шалдықтырып, қатерлі
ісік туғызуы мүмкін. Электрондық темекі жаңадан қолданысқа
енгізілгендіктен салдарлары әлі

де толықтай зерттелмеді, кей ғалымдардың пікірінше темекінің
бұл түрі қарапайым темекіден де
қауіпті болуы мүмкін.
Электронды темекінің ең
танымал түрінің бірі - IQOS. Ал
оның қазақ тіліндегі аудармасы
«мен темекіні тастаймын» дегенді білдіреді. Бұл темекі нарығына еніп, танымал болу үшін
қолданылған айла болып табылады. Өнімді шығарушылар темекіден түтін емес, бу шығады
деп жалпы халықты сендірген.
Алайда, өткізілген зерттеулер
нәтижесінде одан түтіннің 56
түрі шығатыны анықталды.
Жаңа темекі түрінің зияны әлі
де толық зерттелмеген.
Еліміздің болашағы болып
саналатын жастар қауымы темекінің, сонымен қатар, денсаулыққа, психологияға зиянды
әсер беретін кез келген тәуелділікке бастайтын заттарды қолдануды шектегені дұрыс.
Жанатова А. 212 топ,
Мусабаева С.
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«БИОҚОРҒАНЫШ.
ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІНІҢ
ХАЛЫҚҚА ЖОЛДАУЫ»
Жуырда Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медициналық университетінің жалпы медицина факультетінің микробиология, вирусология және иммунология кафедрасында Аяулым
Жанатова 212 АБ студенттеріне «Биоқорғаныш. Қазақстан президентінің халыққа жолдауы» тақырыбында презентация қорғады.
Өзектілігі: Халқымыз «Бірінші байлық – денсаулық» деп бекер айтпаған. Әлемдік пандемия тудырған Коронавирус еліміздің
денсаулық сақтау саласыны үшін үлкен сынақ болды. Әлемді
жайлаған індеттің беті әлі қайтар емес. Елімізде күн сайын көптеген азаматтар дертке шалдығып, өмірден өткендер саны артуда.
Дүниежүзілік пандемия басталған күннен бастап еліміздің
денсаулық сақтау саласы дереу арнайы қорғаныс шараларына
көшті. Оқу жүйесі онлайн форматқа ауысумен қатар, күшейтілген карантин режимі енгізілді. Дегенмен, бұл шаралар вируспен
күресу үшін жеткіліксіз болды. Себебі, ауруға қарсы вакцина қажеттілігі туындады. Осы орайда Қазақстан коронавирусқа қарсы
вакцина жасап шығарған санаулы мемлекеттердің бірі болды.
Елімізде шығарылған вакцина өзге елдермен салыстырғанда
тиімді, әрі қауіпсіздігіне көз жетті. Елімізде шығарылған QazVacқа өзге мемлекеттер де сұраныс білдірді.
Вакцинация шараларына келетін болсақ, әр азаматтың таңдау
мүмкіндігі бар және вакцина қоры жеткілікті. Өзге елдердегідей
елімізде вакцина жетіспеушілігі орын алмады. Десе де, елімізде жаппай екпе салу жүріп жатқанымен, қоғамда оған қарсы
адамдар әлі де көп. Олар өздері бас тартып қана қоймай, халықты
кері үгіттеуде. Мұндай адамдар өзінің ғана емес, өзгенің өмірі
үшін де жауап беретінін түсінуге тиіс.
Еліміздің болашағы үшін, әр азамат өзінің денсаулығы үшін
екпеге қарсы шықпауы қажет. Вакцина толықтай алынғаннан
кейін ғана қауіпті дерттерге тосқауыл қойылғанын ұмытпауымыз керек. Сарапшылар алдағы уақытта коронавирустың жаңа
штамдары шығуы мүмкін деп болжам жасап отыр. Оны күтпей
ақ, алдын ала сақтандыру шараларын жасау әр адамның отбасы
мен отан алдындағы міндеті.

Елбасымыз өз халқына жолдауында биоқорғаныш үшін дүниежізілік денсаулық сақтау ұйымында тіркелген вакцинаны алу керектігін баса айтып өтті. Сонымен бірге, бүкіл денсаулық сақтау
саласын тұрақты екпе алу жүйесіне дайындаған жөн. Еліміздің
биологиялық қауіпсіздігін болжаумен айналысатын Ұлттық
жүйе құрылуға тиіс.
Бұл презентацияға қатысқан студенттер: Тілепберген Наурызбай, Маратова Фатима, Абдукаримов Абдусамат, Даутбаева Ақерке, Туберов Бауыржан, Максутова Бақытгүл.
Қорытынды: Мен Қазақстан Республикасының азаматы
ретінде президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауындағы биологиялық қауіпсіздік бөліміндегі айтылған ұсыныстармен толықтай келісеміз.
Жанатова А. 212 топ,
Мусабаева С.
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TŪ LĞ A

НЕЙРОХИРУРГИЯНЫҢ ҚЫРАНЫ

Әркімнің кіндік қаны тамған
жері, туған өлкесі болады Туған
жердің күні де, түні де, тау-тасы
да, сарқыраған өзені мен жайқалған көк майсасы, еркелей
ескен желі, шұрқыраған жан-жануары, шырылдаған құстары –
бәрі де жаныңа ерекше ыстық,
ерекше жақын. Ал сол жердің
топырағынан жаралған танымал
тұлғалардың болуы тіпті зор
мәртебе, үлкен мақтаныш.
Ата-анамның айтуы бойынша мен баланың тұңғышы
болғандықтан
ата-әжемнің
шаңырағында, яғни Шалқар
қаласында дүниеге келгенмін.
Сондықтан да мен өзімнің кіндік қаным тамған жер – Шалқарды туған жерім деп есептеймін.
Бүгінгі әңгімеме арқау етіп отырған менің өлкемнің танымал
дәрігері де осы қасиетті топырақтан жаралған жан.
Медицина әлемінде жоғары кәсібилігімен баршаны
мойындатқан, дүниежүзі дәрігерлері қауымдастығының ұйғарымымен «Әлем дәрігері»
атағын иемденген ақ халатты
абзал жан, алты Алаштың ерекше туған перзенті, ұлтының
мақтанышы, білімі мен жүрек
жылуын адам өмірін сақтап
қалуға арнаған медицинаның
күрделі бір тармағы – нейро-

дары
Қазалы
аудандық
ауруханасында уролог болып
қызмет атқарады. Денсаулық
сақтау
саласында
лажбен
жұмыс істеуге болмайтынын,
қызметтің жауапкершіліктеріне
байланысты
міндеттердің
ұлғаюы
мүмкін
екенін
түсінген
дәрігер
бірден-ақ,
білек сыбана іске кірісіп кетті.
Адам өміріне араша түсетін
дәрігерлік
мамандықты
таңдау үлкен жауапкершілікті
жүктейді. Себебі, дәрігер адам
анатомиясын өте терең білумен
қатар, кез келген жағдайда
науқастың саулығы үшін аяғына
дейін күресетін жігерлі, қайсар,
адам тағдырына немқұрайлы
қарамайтын, күйзеліске төзімді,
жүйкесі мықты жан болуы керек.
Бақытты жанұя дегеніміз –
бірін-бірі түсіне алатын, үнсіз
сыйласа білетін жұптар. Міне,
осы жағынан алғанда біздің кейіпкеріміздің жолы болып, айы
оңынан туды десек болады. Көбек Әбдибақиұлы 1983 жылы
шаңырақ көтеріп, отбасын құрды. Қызықты қараңыз, таңдап
алған жан жары Наршабаева
Жансұлу медицина қызметкері
болып шықты. Екеуі бір-бірін
айтпай түсінісіп кеткені де со-

хирургияның қыраны - Серік
Қуандықұлы Ақшолақов 1952
жылы Ақтөбе облысы Шалқар
қаласында дүниеге келген. 1975
жылы қазіргі Батыс Қазақстан
медицина университетін бітірген. Бастапқы жылдары Ақтөбе
қаласының ауруханасында еңбек еткен. Қазақстан медицинасының нейрохирургия саласына
ол 60-тан астам операция жасаудың жаңа әдістерін енгізіп, өзі
ми мен омыртқаға бес мыңнан
астам операция жасады. Ең бастысы, отандық операцияларға
микронейрохирургияны,
эндоскопиялық нейрохирургияның негіздерін қалыптастырды
және нейронавигацияны алғаш
қолданысқа енгізіп, эпилепсияны жедел емдеуді хирургия
тәсілімен жүзеге асырды. Ол
тек өз білімін шыңдап қойған
жоқ, өзінің әдіс-тәсілдерімен
көптеген шәкірттермен бөлісті
және оның соңғы жылдарда
тәрбиелеген 5 ғылым докторы
мен 15 ғылым кандидаты қазір
әрқайсысы өз жолын тауып бұл
саланың дамуына жан-жақты
үлес қосып жүр. Сонымен қатар
оның жұбайы Ақшолақова Баян
Төлеуқызы да – инемен емдеудің озық маманы. Ерлі-зайыптылар әрқашан тәжірибелерін
толықтырып отыра, халыққа
дан болар. Кейін Жансұлу жеке
кәсіп ашқаннан кейін, бұл сыйластық еш кеміген жоқ. Шаттыққа толы жанұяны қуанышқа
толтырып төрт сәби дүниеге
келді. Оның үшеуі дәрігерлік
мамандықты таңдап, бұл әулет
дәрігерлер династиясына айналды.Отбасының тұңғышы Бақытгүл педагогика саласында еңбек
етіп келеді.Одан кейінгі ұлдары
Бақытжан хирург болып қызмет
етсе, келіні Ботакөз де медицина
саласында. Екінші ұлдары Ербақыт Марат Оспанов атындағы
Батыс Қазақстан мемлекеттік
медицина университетін бітіріп,
бүгінде резидентурада білімін
жалғастыруда. Қыздары Раушан
терапевт мамандығын игерген.
Көбек Әбдибақиұлы 1991
жылдан Қазалы аудандық ауруханасында хирургия бөлім меңгерушісі, кейінірек осы ауданның
бас хирургы болып тағайындалды. Қолы жеңіл хирург отыз бес
жылдан астам жұмыс өтілі болса
да, әлі көп ізденеді. Осы уақытқа
дейін дәрігер 18 мыңдай ота жасаған. Абзал жан бір сөзінде:“бір
жылыңды қиып бер, науқас жазылып кетеді десе, ойланбастан
бере салар едім”-деген екен.
Осы сөзінен-ақ, Көбек Әбди-

қызмет етуге әрдайым дайын.
Серік Қуандықұлының ең алғаш
күрделі операциясы Мәскеуде
өткен болатын. Медицина саласында ерен еңбегі үшін бірнеше
мәрте алғыс хаттармен марапатталған.
Мен бұл кісі туралы кішкентай бала күнімнен ата-әжемнен
естіп өстім. Әлемге әйгілі дәрігер болғанына жерлес ретінде
мен де мақтанамын, қуанамын.
Туыстарым да менің осы кісінің
жолын қуушы ретінде әлемге
танылғанымды қалайды. «Тек
қана алға жүру, тоқтамау және
қандай жеңіс пен жетістікке
жетсең де мастанба, масаттанба
һәм кідірме» деген қанатты сөздері менің өмірлік ұстаныма айналды және де осы сөздер маған
жүрегіме сенім беріп, рухымды
асқақтата түсетіндей.
Оның тағы ерекше тұсының
бірі-тек дәрігерлік тұрғыдан
ғана емес, адам жанын түсінуі
үшін барын салуда, науқасты
емдеп қана қоймай, рухани
жағынан да зор көмек беруінде. Әрине, адам жанын түсіне
келе, оған жәрдемдесе аласың.
Оның көңіліне қаяу түсірер сөз
шықпау қажет. Осының барлығын ескере жүретін білікті
дәрігер науқастар мен дәрігерлердің бір одақ болуын қалай-

бақиұлы үшін ең үлкен қуаныш
– науқастың ауруынан айығып
кетуі екенін түсінуге болады.
Адамгершілігі мол азаматтың
еңбегі еленбей қалған жоқ.
1989 жылы “КСРО санитарлық
қорғаныс үздігі” төсбелгісімен,
2002 жылы “Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10
жыл” мерекелік медалімен марапатталған. 2004, 2015 жылы
облыстық “Өз мамандығының
үздігі”, төрт рет “Ауданның жыл
дәрігері” атағын алған. Наршабаев Көбек Әбдибақиұлы – Халықаралық
гепатолог-хирург
қоғамының және Қазақстан Республикасы хирургия қоғамының мүшесі, 7 рет Халықаралық
хирург дәрігерлер конгресіне қатысқан білікті маман.
Көбек Әбдибақиұлы халық
ризашылығын алып отыр. Халық алғысына бөленген жан
бақытты екені сөзсіз. Жампоз әрі
ізденгіш, абырой-беделі үлкен
дәрігердің бақыты да, мұраты да
осы болса керек. Қазалы ауданы
тұрғындары өз өлкелерінде Наршабаев Көбектей ғажап жанның
барымен мақтанады. Осындай
абзал жанның арамызда жүргені
қандай бақыт!
Сейілжан Лаура
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тынын айтты. Көп жағдайларда
науқастардың денсаулықтарына
салғырт қарайтынын және де
туыстардың науқастың өзіне ауруы туралы айтпауын өтінетіндігін дұрыс деп санамайды. Осы
орайда дәрігердің әр науқастың
өміріне алаңдаушылығын байқаймыз.
Қазақстанда медицинаның
дамып келе жатқанын ашық
көрсеткен және оған елбасының
бірінші кезекке ел денсаулығын
алға шығаруы деп біледі: «Өз
басым Қазақстан медицинасының қарыштап дамуын Тәуелсіздікпен және Астанамен тікелей байланыстырамын. Себебі,
Тәуелсіздік арқасында Астана
салынса, сол Астанада ең бір заманауи клиникалар салынудың
қажеттігі айқын еді. Бұл орындалды да. Олар және бұрынғы
жолмен емес, барлық жабдығы
түгенделген, тек ішіне кіріп, пациенттерді емдей беруге болатындай етіп салынды. Сызылған
жобасының өзінде қай аппараттың қай жерде тұратыны виртуалды анықталып, қабырғасы
тұрғызылмастан бұрын олардың
барлығы кіргізіліп, коммуникациясы, асай-мүсейін тегіс дайын етіп, бірден пайдаланатын
емханалар. Ал біз бұрын ондай
клиникаларды
білмейтінбіз.
Сөйтсе, медициналық логистика деген ғылым, оның профессорлары бар екен. Бір кездері
нейрохирургияны ашу мүмкін
емес, олар емдейтін аурулар аз,
дайын мамандар жетіспейді,
тіпті жоқ деп есептейтін. Ал
негізінде
нейрохирургиялық
көмекке зәру жандар аз емес еді,
тек біз оларды шақырып емдей
алмайтынбыз. Олар үйлерінде
ауырып, ауылдарында жатып,
емделуге барып жазылу керектігін де білмей, өмірімен қоштасатын».
Адамға тән қасиет – болашақты болжау, армандау. Әрине,
арманың орындалуы үшін айқын мақсаттарың болуы шарт.
Алға қойған мақсаттарымның
бірі – жақсы оқу, талапқа сай
жаңашылдықты игеру, іздену.
Абай атамыздың:
«Болмасаң да ұқсап бақ,
Бір ғалымды көрсеңіз.
Ондай болмақ қайда деп,
Айтпа ғылым сүйсеңіз» - дегеніндей, Серік атаның жолын
қуып, атағына кір келтірмейтіндей ұрпақ болып, Қазақстанның
медицина саласына өз үлесімді
қоссам деймін.
Сейлхан Илан
Жалпы медицина
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МЕНІҢ ӨЛКЕМНІҢ ТАНЫМАЛ ДӘРІГЕРІ
СЫР ЕЛІНІҢ ДАҢҚТЫ ПЕРЗЕНТІ

Шәдібай Нұрғазыұлы Абдуллаев 1928 жылы Қызылорда облысында туған. Екінші дүниежүзілік
соғыс кезінде ол ертерек еңбекке
араласып, өзі тұратын «Қарауылтөбе» колхозында түрлі жұмыстар
істеген.
Е.Омаровтың «Ажалға-араша» атты кітабында Ш.Абдуллаев атаның сол кездегі бір сәті
былай баяндалады: «Колхоз басшысы бірде оны шақырып алып,
хат тасушы болуды тапсырған.
Сол колхоздан шыққан көптеген
азаматтар майданға, соғысқа аттанған болатын. Олардың отбасына, туған-туыстарына жазған хаттарын уақытында жеткізіп беру
Шәдібай атаның міндетіне енген
екен.
Ол кезде хат үшбұрышты болаған. Колхоздың төрағасы оған:
«Алдымен хатты ашып оқып
шығып, амандық, қуанышты хабар болса – өзің апарасың, ал егер
жаманшылық жағдай болса – онда
маған немесе партия ұйымының
хатшысына тапсыруың керек. Себебі бұл біздің ұлттық дәстүріміз»
деп нығарлап айтқан.
Міне, оның өміріндегі қысқаша эпизодтың өзі Шәдібай атаның
ерте шыңдалғанын, ерте есейгенін және жауапкершілікті мойнына ала алатын азамат болғанын
көрсетеді.
Одан әрі ол облыстық отын
дайындау жұмысын атқарған.
Өгіз арбамен колхоздан он-он екі
шақырым алыстағы Қызылорда
қаласына «Колос» колхозының
маңынан жыңғыл, ағаш және
басқа отын дайындап, тасыған.
1943-1946 жылдары сексеуіл
дайындайтын мекеменің материалдық қойма меңгерушісі, одан
соң учаске бастығы болып жұмыс
атқарған.
1947 жылы Алматы қаласындағы дәріханаға практикант
болып жұмысқа орналасқан. Сол
мекеме кейін Семейдегі республикалық фармацевтика мектебіне
оқуға жолдаған, оны 1950 жылы

бітірген. Сол жылдың қыркүйек айында Алматы мемлекеттік
медициналық институтіне оқуға
түсіп, 1956 жылы аяқтаған. Оқу
кезінде де әрі оқып, әрі жұмыс
істеген.
Сондай-ақ оның 1950-1954
жылдары
«Социалистік
Қазақстан» (қазіргі «Егемен Қазақстан») газетінде редактордың
көмекшісі болғанын айтқан жөн.
Мұның бәрі Ш.Абдуллаев атаның
жан-жақты дамуына зор ықпал
еткен.
Шәдібай Нұрғазыұлы 19571976 жылдары Қызылорда облыстық аурухананың бас дәрігері
болған. Ол сол қызметпен қатар ғылыммен айналысып, 1965
жылы «Іш пердесінің қабынуын
анықтауға және емдеуге қатысты
материалдар» тақырыбында кандидаттық, ал 1971 жылы Мәскеу
қаласында «Операциядан кейінгі
ерте кезеңдегі асқынулар» тақрыбында докторлық диссертацияны
сәтті қорғап шыққан.
Жоғары ұйымдастырушылық
қабілет пен ғылыми эрудициясының нәтижесінде Ш.Н. Абдуллаев ата Мәскеудің ғылыми
хирургиялық
орталықтарымен
ғылыми-іскерлік байланыс орната
білген.Көптеген дәрігерлер өзі сияқты ғылымға бет бұрған.

Оның тікелей басшылығмен
ғылыми-тәжірибелік конференциялар, облыстық аурухана базасында – республикалық семинарлар
мен басқосулар жиі ұйымдастырылған. Соның нәтижесінде облыстық аурухана республикадағы
үздік ауруханалардың біріне
айналған.1970 жылы облыстық
аурухана КОКП ОК (ЦК КПСС),
Министрлер Кеңесі мен ВЦСПС-тің Құрмет Грамотасымен
марапатталған.
Аурухананың
материалдық-техникалық
базасы
да
нығайды. Ол 1925-1927 жылдары
салынған ескі ауруханада орналасқан облыстық аурухананың
жаңа ғимаратқа көшуіне ықпал
еткен. Оның басшылығымен 1967
жылдың тамыз айында жаңа аурухана Сыр бойы халқына қызмет
ете бастаған.
1977-1995 жылдары Алматы
мемлекеттік медициналық институтының хирургиялық кафедра
меңгерушісі болып жемісті еңбек
етті, профессор атағын иеленген.
Ш.Н.Абдуллаев өз саналы ғұмырында он мыңнан астам операция
жасап, көптеген ауру адамдардың
өмірін сақтаған. Оның медицина
саласындағы қызметі лайықты
бағаланып «Қазақстанға еңбегі
сіңген дәрігер» құрметті атағы
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берілген. Ол өз кәсібін жетік меңгерген, білікті ғалым, жаңашыл
зерттеуші және дарынды ұстаз
ретінде көптің есінде қалған.
Ол жазған 250-ге жуық терең
мазмұнды ғылыми мақала, төрт
монография, 47 оқулық-әдістемелік талдау, 7 әдістемелік нұсқау
және емдеу тәжірбесі бойынша
бес жаңашыл ұсыныс еліміздің
дәрігерлерінің біліктілігін ұштауға ықпал еткен тартымды туындылар. Ол оташылдық ілім туралы «Факултеттік хирургия» деп
аталатын алғашқы қазақша оқулық жазған.
Ш.Абдуллаев ата көптеген
шәкірт тәрбиелеп, үш докторлық
және төрт кандидаттық диссертацияның қорғалуына ғылыми басшылық жасаған ұстаз.
Балалары әке жолын қуып,
медицинаны таңдаған.Үлкен ұлы
Марат медицина ғылымының
докторы, профессор, еліміздің
бас колопроктологы, Қуаныш пен
Гүлнар да медицина ғылымының
докторлары. Зайыбы Жамал Қабдешқызы – фармакология саласының белгілі маманы.
Ш.Н.Абдуллаевқа
«Қызылорда қаласының құрметті азаматы» атағы берілген және Қызылорда қаласындағы бір көше
оның атымен аталады. Облыстық
музейде оған арнайы бұрыш ұйымдастырылған.
Қаршыға Айдана
Жалпы медицина

Қолы жеңіл хирург
Наршабаев Көбек Әбдибақиұлы 1957 жылы 9 тамызда
қазіргі
Майдакөл
ауылы,
бұрынғы Ворошилов атындағы
колхозда дүниеге келген.Әкесі
Наршабаев
Әбдибақи
мен
анасы Наршабаева Ақшыбық
Майдакөл ауылында тұрып,ауыл
шаруашылығында
жұмыс
жасаған. Екеуі де еңбексүйгіш,
тындырымды,
бар
өмірін
балаларына арнаған ізгі жандар.
Өз бақытын, қуанышын өзі
өмірге әкелген перзенттерінің
қылығынан, қызығынан іздейтін
ата-ана баласы үшін ештеңеден
аянып
қалған
жоқ.
Бала
кезінен оқуға деген ынтасын
арттырып, мектеп және білім
алу
қаншалықты
маңызды
екенін жете түсіндіріп,оң істерін
мақтап, мадақтап, жетістіктеріне
үнемі қолдау көрсетіп отырды.
Алдына белгілі бір мақсат
қойып, осы мақсатқа жетуге
ұмтылу, өз уақытын барынша
тиімді пайдалана білу – бұл бала
Көбектің мектеп қабырғасында
жүріп қаланған, ата-анасының
берген тәжірибесінің нәтижесі
екені анық.

Кеудесі
шежіреге
толы
қарттардың өнегелі сөздерін
санасына сіңіріп, керегесіне
қыдыр көгершіні қонақтаған
әулеттің ауласында, балдан да
тәтті балалығының добын теуіп
өскен Көбек 1964 жылы Майдакөл ауылындағы №98 сегіз
жылдық мектептің табалдырығын аттады. “Тұлпар болар
сәйгүлік құлынынан белгілі”
деген, тектілік тамырында бүлкіл қаққан бүлдіршін ерекше
алғырлығымен, барлық пәндерде берілген тапсырманы сауаттылықпен орындай білуімен
мұғалімдердің назарын өзіне
аударды. Жанарында өзгеше
бір от ұшқындап,жүрегін жалын кернеген жастық қаламын
ұштап, талабын қанаттандырды.
Мектеп ішінде өткен іс-шаралар
мен қоғамдық жұмыстардың
бел ортасында жүрген шәкірт,
алдыңғы қатарлы озат оқушылардың бірі болды. Сегіз жылдық мектепті тәмәмдаған Көбек
Әбдибақиұлы 9-10 сыныпты
Түктібаев ауылындағы №88 орта
мектепте білімін жалғастырды. Қабілет тұлпарына қарғып

мініп, талапты тақымда ұстаған
талантты шәкірт, дүбірі естілген
талай додада сауырына қамшы
салдырмай мәре сызығын бірінші болып кесті. Химия пәнін
тереңінен меңгеріп аудандық,
облыстық пән олимпиадаларына қатысып, жүлделі орындарға
ие болды. Тек қана сынып емес,
мектеп көшін алға сүйреген
Көбек Әбдибақиұлы, 10-сыныпты оқып жүргенде 1976
жылы, СССР ВЛСКМ Орталық
комитетінің “Жақсы оқығаны
үшін” төс белгісімен марапатталады. Бұл, үлкен өмірге қадам
басқанлы отырған жас түлектің
алғашқы жетістігі еді.
Еңбек
жолын
1976
жылы Майдакөл совхозында
қарапайым жұмысшы болып
бастаған Наршабаев Көбек,
1977 жылы Ақтөбе мемлекеттік
медицина институтының емдеу
бөліміне хирург мамандығы
бойынша оқуға түсіп, арманына
қол созады. Оқу орнын 1983
жылы бітіріп шығып, 19831986
жылдар
аралығында
Қызылорда облысы Қармақшы
ауданында, 1986-1991 жыл-
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5 вопросов СЕНТЯБРЬ

1) Мои средства сверх порога достаточности, изъятые
для улучшения жилищных условий, вернулись в ЕНПФ. Почему это могло произойти?
Возврат единовременной пенсионной выплаты происходит,
если получатель не предоставил
уполномоченному оператору - АО
«Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк»
- документы, подтверждающие ее
использование, и деньги оставались невостребованными в течение 45 дней с даты их поступления на специальный счет. Возврат
осуществляется автоматически.
Также возврату подлежит и остаток денег на специальном счете,
если они были использованы не в
полном размере.
После того, как изъятые пенсионные накопления заявителя
возвращаются в ЕНПФ, в течение
двух дней с даты их поступления
они снова зачисляются на индивидуальный пенсионный счет и отображаются в выписке. Если при
изъятии пенсионных накоплений
получатель решил сразу оплатить
индивидуальный подоходный налог, то он вернется обратно на индивидуальный пенсионный счет
вместе с неиспользованной выплатой. Если возврату подлежит
только часть выплаты, на индивидуальный пенсионный счет вернется подоходный налог в размере
10% от возвращенной суммы. То
есть вкладчику не нужно дополнительно подавать какие-то заявления и документы.
В последующем вкладчик
имеет право подавать заявление
уполномоченному оператору на
изъятие средств сверх порога достаточности пенсионных накоплений неограниченное количество
раз.
2. К сожалению, пандемия
коснулась нашей семьи, мы потеряли отца. Могу ли я наследовать
его пенсионные накопления?
Деньги, накопленные на индивидуальных пенсионных счетах, являются собственностью
вкладчика (получателя) и хранятся в Фонде бессрочно, даже в случае его смерти.
В соответствии со статьями
31, 32, 33 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»
в случае смерти лица, имеющего
пенсионные накопления за счет
обязательных, обязательных профессиональных и добровольных
пенсионных взносов, они наследуются в порядке, установленном
законодательством
Республики
Казахстан.
Наследование
пенсионных
накоплений осуществляется по
завещанию или по закону. Когда
завещание отсутствует либо определяет судьбу не всего наследства,
а также в иных случаях, установ-

ленных гражданским законодательством, имеет место наследование по закону.
Согласно Гражданскому кодексу Республики Казахстан для
приобретения наследства наследник должен его принять путем
подачи по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом на
выдачу свидетельства о праве на
наследство должностному лицу
заявления о принятии наследства
либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Наследство должно быть принято
в течение шести месяцев со дня
открытия наследства, т.е. в течение шести месяцев со дня смерти
наследодателя.
Также, в соответствии с положениями пункта 5 статьи 50
указанного выше Закона, в случае смерти получателя, а также
лица, имеющего пенсионные
накопления и не достигшего общеустановленного пенсионного
возраста, его семье либо лицу,
осуществившему
погребение,
ЕНПФ выплачивается единовременная выплата на погребение в
пределах размера 52,4-кратного
месячного расчетного показателя,
установленного на соответствующий финансовый год законом о
республиканском бюджете, но не
более имеющихся на индивидуальном пенсионном счете средств.
В случае, если остаток пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете
получателя после осуществления
единовременной выплаты на погребение составит сумму, не превышающую размер минимальной
пенсии, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, данный остаток выплачивается
как выплата на погребение.
Следует отметить, что ограничение по сроку обращения в
ЕНПФ за единовременной выплатой на погребение действующим
законодательством не предусмотрено, в связи с чем, выплата на
погребение при предоставлении
документов,
предусмотренных
законодательством, может быть
осуществлена даже по истечении нескольких лет после смерти
лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ.
3. В данный момент у меня
проблема с трудоустройством,
но хотелось бы, чтобы шел пенсионный стаж. Как это сделать?
Подтверждением трудового
стажа является участие в накопительной пенсионной системе, то
есть ежемесячные обязательные
пенсионные взносы на индивидуальный пенсионный счет. Граждане, которые временно не работают
или имеют непостоянный доход,
могут продолжить свое участие в
НПС путем уплаты единого сово-

купного платежа (ЕСП). Платеж
заменяет собой 4 обязательных
платежа:
- индивидуальный подоходный
налог;
- обязательный пенсионный взнос
в ЕНПФ;
- обязательное социальное отчисление в Государственный фонд социального страхования (ГФСС);
- социальный взнос в Фонд социального медицинского страхования (ФСМС).
Таким образом, ЕСП даёт
возможность на облегченных условиях платить все платежи и участвовать в системах социального
обеспечения, обязательного социального медицинского страхования и получить доступ к медицинским услугам, с правом выбора
медицинского учреждения. Также
участник системы может получить социальные выплаты в случаях утраты трудоспособности,
потери работы, потери кормильца,
беременности и родов, усыновления или удочерения ребенка, ухода за ребенком.
Кроме пополнения своих пенсионных накоплений в ЕНПФ,
для плательщиков ЕСП в будущем есть возможность получать
базовую пенсионную выплату в
зависимости от стажа участия в
пенсионной системе.
ЕСП подлежит уплате общей
суммой через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций (например, через
АО «Казпочта»). Плательщиками
ЕСП налоговая отчетность не предоставляется. Регистрация (уведомление) начала деятельности
и заявление о приостановлении
(прекращении) деятельности не
требуются. Физлицо признается
плательщиком ЕСП со дня, в котором произведена его уплата. При
этом ЕСП может уплачиваться за
текущие и последующие месяцы
календарного года. Но обязательно надо указать месяц, за который
производится платеж. Это важно
для учета трудового стажа.
Прекращение уплаты означает, что физическое лицо больше
не является плательщиком ЕСП.
4. Я работаю на «вредном
производстве», должен ли работодатель ежемесячно перечислять к 10% моих обязательных
пенсионных взносов плюс еще 5%
обязательных профессиональных
пенсионных взносов за свой счет?
Как я могу контролировать их перечисление?
Обязательные
профессиональные пенсионные взносы
(ОППВ) - деньги, перечисленные
агентами за счет собственных
средств в единый накопительный
пенсионный фонд в пользу работников, занятых на работах с
вредными условиями труда, профессии которых предусмотрены
перечнем производств, работ, профессий работников.
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ОППВ уплачиваются не позднее 25 числа месяца, следующего
за месяцем выплаты доходов, если
только Ваш работодатель не является хозяйствующим субъектом, к
которому применяется специальный налоговый режим в порядке
и сроки, предусмотренные налоговым законодательством Республики Казахстан. Контролируют
перечисление ОППВ налоговые
органы, и в случае, если работодатель своевременно не перечислит
средства на Ваш счет, с работодателя налоговыми органами взыскиваются средства, которые подлежат перечислению на Ваш счет
в ЕНПФ с начисленной пеней за
каждый день просрочки.
Вы можете контролировать
состояние своих пенсионных счетов, как по обязательным, так и по
обязательным профессиональным
пенсионным взносам. К примеру,
можно лично обратиться непосредственно в любой из офисов
ЕНПФ. Там можно узнать о состоянии счета, а также заключить
дополнительное соглашение о выборе способа получения информации. Удобнее всего интернет-информирование – через личный
кабинет или мобильное приложение ЕНПФ. Выбрав этот способ,
Вы сможете контролировать свой
индивидуальный
пенсионный
счет в любое удобное для Вас время. Если у Вас есть электронная
цифровая подпись, то проверять
свою выписку и выбрать способ
информирования Вы можете без
посещения Фонда.
5) Если я работаю по договору, должна ли я сама оплачивать
обязательные пенсионные взносы
(ОПВ)?
Если одной из сторон договора ГПХ является налоговый
агент (юридические лица, ИП
и лица, занимающиеся частной
практикой), они осуществляют
обязательные пенсионные взносы
с доходов, выплачиваемых фрилансерам.
Если же Вы заключили договор ГПХ как физическое лицо,
не являющееся налоговым агентом, то уплата ОПВ является Вашим правом, а не обязанностью.
То есть, Вы можете по своему
усмотрению осуществлять ОПВ в
свою пользу через банки второго
уровня или Казпочту на реквизиты Государственной корпорации
«Правительство для граждан» для
их дальнейшего перевода на индивидуальный пенсионный счет
в ЕНПФ.
Следует отметить, что если
Вы воспользуетесь данным правом, то это позволит не только
увеличить сумму пенсионных
накоплений, но, тем самым, обеспечить более высокий размер
базовой пенсионной выплаты,
поскольку при ее расчете учитывается трудовой стаж и стаж участия в накопительной пенсионной
системе.
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СТУДЕНТТЕРДІ ӨЗІН-ӨЗІ ҚҰРМЕТТЕУГЕ,
АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУ АСПЕКТІЛЕРІ

Ж.Ж. Чунетова, Ш.М. Ыргынбаева, Б.А. Жұмабаева, Ж.К. Жунусбаева, Н.А. Алтыбаева, Б.А. Ертаева
(Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Биология және биотехнология факультеті)

Жас ұрпақтың азамат болып қалыптасуының, дамуының түп-тамыры тәрбиеден бастау
алады. Қазақстанның ертеңі мен еліміздің ұлттық қауіпсіздігі, қоғамның құндылық бағдарлары жайлы сөз қозғағанда, тәрбие мәселелері ерекше назар аударуды қажет етеді.
Білімді, адамгершілікті, кез-келген жағдайда дербес шешім жасай алатын, ынтымақтасуға және
өзара іс-қимылға қабілетті, ел тағдыры үшін
жауапкершілік сезіміне ие адам тәрбиелеу мәселесі жыл сайынғы Республика Президентінің
Қазақстан халқына Жолдауынан, Қазақстан Республикасы азаматтарын патриоттыққа тәрбиелеу Мемлекеттік бағдарламасынан және т.б.
аса маңызды құжаттардан орын алуда. Тәрбие
үдерісіне тікелей қатысты негізгі құқықтар Қазақстан Республикасының Конституциясында
бекітілген және басқа да маңызды нормативтік
құжаттарда жеке тұлғаның ұлттық және жалпы
адамзаттық құндылықтар негізінде қалыптасуы
мен дамуы және оның кәсіби жетілуі үшін қажетті жағдайлар жасау, баланың тәрбиелену, білім
алу және жан-жақты қалыптасу, ана тілін, ұлттық
салт-дәстүрді сақтау, ақпараттану, денсаулығын
нығайту сияқты құқықтарын іске асыру – білім
беру жүйесінің басты міндеттері болып табылады[1].
Сондықтан, біздің мақсатымыз қалыптасып оңы мен солын тани бастаған жас ұрпаққа
дұрыс жол көрсету, олардың бойынан адамға тән
адамгершілік, Отанды сүю, өз елінің патриоты
бола білу сияқты құнды қасиеттерді сіңіре білу.
Адам мақсаты адамгершілік қасиеттер арқылы
орындалып, рухани қасиеттер арқылы жүзеге
асады. Демек, еліміздегі қоғамды ізгілендіру
жағдайындағы ең басты мәселе – адамды құндылық ретінде бағалау. Құндылық – адамдық
қасиеттің өлшемі, оның жақсылыққа талпынысы,
өзге адамға жанашырлығы, айналадағы адамдарға
қайтарымы, өмірді жақсартуға ұмтылысы, өмір
сүру ізденісі, тіршіліктегі әр пенденің орны мен
рухани-адамгершілік қасиет.
Адамгершілік тәрбиесіндегі басты мәселе
– баланы құрметтеу. Әрбір бала өзін-өзі рухани
жетілдіру үшін өзін тәрбиелеуге ұмтылу керек.
Жалпы адамзаттық құндылықтарды өскелең
ұрпақтың ақыл-парсатына азық ете білу үшін
әрбір ұстаз-тәрбиеші халық педагогикасын,
салт-дәстүрлерді, әдет-ғұрыптарды терең біліп,
оларды өркениетті өмірмен байланыстыра отырып, тәлім-тәрбиеге пайдалануға халық алдында жауапты. Адам өмірі – көп салалы, әрі көп
қырлы. Осыған орай әркімнің өмірін жеңілдету,
реніші мен қайғысын тең бөлісу үшін тәрбиелі,
саналы, адамгершілікті адамның сол қайғы-мұңға
ортақтаса білуі адамның жоғарғы сапасы. Себебі
адамның тәртібі: жастардың үлкендерге сәлем
беруі, жол беруі, құрдастарды, достарды құттықтауы, көршінің жақсы қылығын мадақтауы,
т.б. секілді кәдімгі қарым-қатынастардан тұрады. И.Гете: «Ең алдымен өзіңді-өзің үйрет, сонда
сен басқалардан үйренесің» - дейді. Сол сияқты
біздің Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің Биология және Биотехнология факультетінде студенттермен түрлі іс-шаралар өткізіледі. Оларға іс шара өткізу мақсатының бірі
олар бір-бірімен достық қатынаста болады және
араласа бастайды, сонымен қатар түрлі жағдай-

лармен бетпе-бет келеді, сол арқылы үйренеді, ой
тоқтатады деп айтуға болады. Қазіргі кезде бізде
«Айналанды нұрландыр», «100 кітап», «Дені саудың жаны сау» , «Green Kampus» сияқты жобалар
бойынша түрлі іс- шаралар өткізіліп тұрады, оның
ішінде кураторлық сағаттар, арнайы тәрбиелік
сағаттар, түрлі жарыстар мен конкурстар өткізіліп
тұрады. Бірақ, дегенмен осындай іс – шараларды
қызық көрмейтін бармайтын студенттер тобы да
бар, олардың басым көпшілігі қаланың балалары
немесе әлеуметтік орта жағдайы бойынша қиын
ортадан шыққан балалар деп айтуға болады. Куратор – эдвайзерлер студенттердің екі тобыменде
жұмыс істей білу керек. Адам тәртібінің екі түрі
болады: сөздік және нақтылы. Сөздік тәртіп – өз
ойымызды білдіруіміз, пікіріміз, дәлеліміз. Біздер, кейде ашу үстіндегі шаршаған кезде немесе
жиналған халық арасында, жұмыстағы өз сөзімізге онша мән бермейміз. Ал әрбір сөздің мазмұны
іс-әрекетіміз бен қимылымыздан бірден-бір кем
емес. Швейцар жазушысы Лафатер: «Ақылды
болғың келсе, орнымен сұрауға, көңіл қойып
тыңдауға, байсалды түрде жауап беруге және
басқа ештеңе жоқ кезде сөйлеуді үйрен» - деген.
Атақты жазушы Ілияс Есенберлин: «Ауыздан
шыққан суық сөз жүрекке жеткенше мұзға айналады» деген екен. Сондықтан орнықты әңгімелесу, сөйлесе білу, сөз арқылы пікірді, ойды жеткізу
– адам мәдениетінің бір саласы. Жақсы әңгімелесуші болудың бір ғана тәсілі бар, ол – тыңдай
білу. Тыңдауда – алдарыңызға жан салмайтын
біртоға адам болсаңыз, ал сөйлесу қажет болғанда – сөздің соңын күтуге тырысу. Әрбір куратор
– Эдвайзер студентке өзінің этикасын, құқығын,
міндеттерін үйретеді. Мәдениет - бүкіл адам
баласының өндірістік, қоғамдық, саналылық,
эстетикалық, тұлғалық, даралық бітім-болмыстарының жетістігінің жиынтығы. Адам мәдениеті
мен оның тәртібінің өзара байланысты болуы
табиғи іс.Мәдениеттілік – жалпы қабылданған
ережелерге сәйкес келетін тәртіп. Ол ережелердің
өзгеріп отыруы да мүмкін, соған сәйкес тәртіп
ережелері де өзгерістерге түседі. Жақсылыққа
ұмтылу мен өзін нағыз жақсы жағынан көрсету
бір-бірімен үйлеспейді. Адам ақылды, кішіпейіл,
әділ, батыл да қайырымды болуға тиіс. Тек сонда ғана оның осынау Адам деген мәртебелі атпен
аталуға құқығы болады. Жаңа кезеңдегі білім
берудің өзекті мәселесі жас ұрпаққа-адамгершілік-рухани тәрбие беру. Құнды қасиеттерге
ие болу, рухани бай адамды қалыптастыру оның
туған кезінен басталуы керек. Халықта «Ағаш
түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге
болады, ал үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың» деп бекер айтылмаған. Адамгершіліктің
негізі мінез-құлық нормалары мен ережелерінен
тұрады. Олар адамдардың іс-қылықтарынан, мінез-құлықтарынан көрінеді, моральдық өзара
қарым-қатынастарды басқарады. Отанға деген
сүйіспеншілік, қоғам игілігі үшін адам еңбек ету,
өзара көмек, сондай-ақ қоғамға тән адамгершіліктің өзге де формалары, бұл-сананың, сезімдердің,
мінез-құлық пен өзара қарым-қатынастың бөлінбес элементтері, олардың негізінде қоғамымыздың қоғамдық-экономикалық құндылықтары
жатады. емдік кеңістік аясындағы адам өмірі
дегеніміз не? Бір ғана сәт, қас-қағым уақыт қана.
Бізге берілген осындай ғана ғұмырды өзіміз үшін
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және өзгелер үшін ешқандай қиындықсыз өткізу
маңызды емес пе?!
Жас ұрпақты өкінбейтіндей етіп, қателіксіз,
уайым-қайғысыз, зорлық-зомбылықсыз өмір
сүруге, өмірлері қуаныш пен шаттыққа толы болуға үйрету – біздің қасиетті парызымыз. Нағыз
ұстаз бейнесін Әбу Насыр Әл-Фараби сөзімен
түйіндесек: «Ұстаздық мінез-құлық нормасы мынадай болуға тиіс: ол тым қатал да болмауға тиіс,
тым ырыққа да жығыла бермеуі керек, өйткені
тым қаталдық шәкіртті өзінің ұстазына қарсы қояды, ал тым ырыққа көне беру ұстаздық қадірін
кетіреді, оның берген сабағы мен оның ғылымына, шәкірті селқос қарайтын болады. Ұстаз
тарапынан барынша ынталылық пен табандылық
қажет. Өйткені бұлар, жұрт айтқандай, тамшысымен тас тесетін бейне бір су тәрізді» [2].
Осындай ұстазға тән мінез-құлық ізгілікпен
ұштасып, бала жүрегінің төрінен орын алған
жағдайда жас ұрпақтың рухани бай, адамгершілігі мол, жан-жақты үйлесімді дамыған, елін сүйер
абзал азамат болары сөзсіз.
Жас ұрпақ отбасында, ұжымда, қоғамда
бірлесе өмір сүру жайында үлкендер әлемінен
лайықты өнеге алады. Мұндай өнегеге нелер жатады? Ең алдымен, адамның өз-өзімен және қоршаған ортамен, атап айтсақ, Әлеммен, өзге тіршілік иелерімен, өз пейілдерімен, сезімдерімен
және іс-әрекеттерімен жарастықта өмір сүруі,
өзінің өмірдегі орнын таба білуі болып табылады[3-7].
Психологтардың айтуы бойынша қатыгез
кино, ойын т.б көріністер музыканың шамадан
тыс жоғарғы дыбысты болуы, құлаққа наушникпен ұзақ тыңдап жүру, құлақтың мембранасына пайдалы емес. Әсіресе ойындар олардың нерв
жүйесіне қатты әсер етеді екен. Себебі жылдам
жауап беріп, тез қимылдау талап етіледі. Нервтік
жүйенің қысқа уақытта қатты жұмыс істеуі жас
баланың шаршауын тездетеді. Сонымен бірге
адамның әсіресе жасөспірімдерге өтпелі кезең
жасындағы оқушыларға жүйке жүйесіне әсері,
тез ашуланшақ болуы, психологиялық құбылыстық әсерлері болуы мүмкін.
Және де таң қаларлық жағдай. Әдетте Жапония десе көз алдымызға дамыған технологиялар
елі елестейді[1-6]. Айтары сол жапондардың технологияға берілгені сонша тіпті ұлттық жазуларын, яғни иероглифтерді дұрыс жазуды ұмыта
бастапты. «Ұмытқандардың» саны халықтың 66
пайызына жетеді екен. Бұл көрсеткіш соңғы жылдары 25 пайызға дейін өсіпті. Мұның бәрі қалтафон мен компьютерді шектен тыс пайдаланудың
әсері дейді мамандар.
“Жастар – болашаққа апаратын алтын
көпір”,- дейді дана халқымыз. Әрбір жас жеке қабілетіне және кәсіби біліміне сай қоғамымызда өз
орнын табуы қажет. Біздің әлеуметтік – экономикалық даму жолындағы қарқынымыз, жастардың
қоғамдық – саяси өмірдегі ұстанымына, олардың
ертеңгі күнге деген сенімі мен белсенділігіне тікелей байланысты. Осы орайда ұстаздар қауымы
студенттерді оқыту барысында тәрбие мазмұны
мен тәрбиелеу ісі олардың дүниетанымын қалыптастыру және ақпараттық – саяси мәдениетін
көтеруге басты ықпал ететін жағдай жасау қажет.
Жастардың өмірдегі ұстанымдары әркез
қоғам мүдесімен тоғысып, мемлекеттің даму
қарқынына ілесіп отырғаны абзал. Бұл үшін
бірінші кезекте жастарды қоғамдағы құндылықтарды қастерлей білуге үйретуіміз қажет.
Келешек ұрпақтың парасатты да, мәдениетті болып, білімді, озық технологияларды, ғылымды
жете меңгеріп, әсіресе елжанды азамат болып
қалыптасуы – біздің болашағымыздың кепілі.
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Ұрпақ тәрбиесінде ата – ана, қоршаған ортамен
қатар университеттің маңызы зор. Жастарымыздың қоғамның жаңару үрдісімен үйлесімді өмір
сүре білуі үшін біз олардың тәрбиесіне айрықша
мән беруге тиіспіз.
Кім баласын қатардан қалсын дейді. Қай
ата-ана болса да шамасы келгенше барын беріп,
ұл- қызын қалада жоғары оқу орнында оқытуға
тырысады. Баласының студент атанғанын, ертең
болашағы зор маман болғанын қалайды. Қалаға
келген жастардың еріктері өздеріне тиген соң,
адасулары да болып жатады. Оған, әрине, түскен
ортасының әсер ететіні белгілі, әр түрлі дос-жаранға кездесіп, әр қилы жол таңдаулары мүмкін.
Бұған себеп қалаға келген жастардың барлығы
дерлік биологиялық, психологиялық жетілу және
қалыптасу сатыларындағы жастар. Осындай
жастардың албырттығының, құзыреттілігінің
қалыптасып үлгермегендігіне байланысты соңғы
жылдары жастардың көбі дәстүрден тыс діни
ағымдар ықпалына түсуде. Ал енді бір студент
жастар ақша табудың оңай жолы екен деп әр түрлі келеңсіз істермен айланысуға дайын тұрады.
Жауыр болған сөз болса да айтайын, жастар ел
болашағы, ертеңгі келбеті. Сондықтан осындай
келеңсіз жағдайлардың алдын алу үшін әл-Фараби атындағы Ұлттық университетімізде биология және биотехнология факультетінде барлық
оқуға түскен студенттерді топқа бөліп, оларға
оқытушылар арасында куратор эдвайзерлер сайланады.
Сонымен, студент үшін куратор- эдвайзер
кім? Оны мен білмейтін оқырманға таныстырғым келді? Эдвайзерлер жұмысының негізгі
бағыттары жастардың тұлғалық дамуының үйлесімділігін қалыптастыру, студенттерді азаматтық белсенділікке тәрбиелеу, білім алушылардың
мамандықтың жұмыс оқу жоспары аясында білім
алу траекториясының таңдамалығы негізінде
өзін-өзі көрсету қабілеттерін көрсетуге қолдау
көрсету. Эдвайзерлер университет, факультет
әкімшілігі және студенттік топ арасында байланыс орнатушы негізгі тұлға болып табылады.
Эдвайзердің міндеттері: студенттердің білім
алуының жеке траекториясын анықтауға және
білім беру бағдарламаларын меңгеру барысында; оқу үдерісін ұйымдастыру бойынша барлық
қажетті ақпараттық материалдарды дайындауға
қатысады, студентке жеке оқу жоспарын құрастыруға және түзетуге ықпал етеді және көмек
көрсетеді.
Эдвайзерлер факультет деканының өкімімен
кафедра меңгерушісінің келісімі негізінде
тағайындалады.
Эдвайзер
студенттерді
университеттің
академиялық
өмірінің
ерекшеліктерімен, оқу жұмыс жоспарының
мазмұнымен, диплом алудың талаптарымен,
таңдаған
мамандығының
мүмкіндіктерімен
таныстырады
және
студенттердің
өз
мүмкіндіктерін, қызығушылықтарын ескере
отырып
оқытудың
жеке
траекториясын
анықтауына жәрдемдеседі. Эдвайзер тіркеу
ережелеріне сәйкес студенттердің пәндерге
тіркелу барысына қатысады. Әрбір эдвайзерге
Тіркеуші кеңсесі анықтаған студенттердің белгілі
бір тобы бекітіліп беріледі. Оқу жылы барысында
эдвайзер кеңес беру кестесіне сәйкес жұмыс
істейді.
Эдвайзерлер келесідей қызметтерді орындайды: студенттерді білім беру үдерісін ұйымдастырудың ережелерімен таныстыру; типтік оқу
жоспарымен және элективті пәндер каталогымен
таныстыру (міндетті және таңдау пәндері тізімін
құрастырудың талаптарымен, курстың пререквизиттері және постреквизиттерімен); кредиттердің
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саны туралы мәліметтер беру және оларды игерудің тәсілдерін түсіндіру.
Куратор - эдвайзер студенттік топтарда
оқу-тәрбие жұмысын жүргізу барысындағы басты тұлға. Ол топтағы студенттердің қызметін
және тәрбие жұмысын ұйымдастырушы. Куратор-эдвайзердің тәрбие қызметінің аса маңызды
бағыты болып бірінші курс студенттерінің жоғары оқу орнына бейімделуіне көмек көрсетеді.
Студенттердің әлеуметтік-тұрмыстық және бос
уақытты ұтымды өткізу сияқты мәселелерін
ұйымдастырушы. Студенттік топта жастар арасында сыйласушылықты, ауыз бірлікті, қайырымдылықты, өзара бірін-бірі қолдауды үйретеді.
Сонымен қатар куратор-эдвайзер университеттегі оқу сабақтарына, аралық, апталық және сессияға байланысты студенттерде мәселелер туындаса көмек көрсетеді. Топтағы әрбір студенттің
денсаулығы мен тұрмыстық жағдайын туралы
ақпаратқа ие. Жастарды студенттік өмірге баулу,
өздерін-өзі тануына көмек жасайды.
Ата-ана үшін ең керекті студенттердің жеке
мәселелеріне: сабаққа қатысуы, үлгерімі, жоғары
оқу орнындағы іс-әрекетіне куратор-эдвайзер аса
көңіл аударады. Керек болған жағдайда ата-аналарға қажетті ақпаратты бере алады[7].
Қазіргі заманауи техникалық заманда ата- ана
баласының оқу үлгерімі мен сабаққа қатысуын
интернет болса болды, үйде отырып біле береді.
Ол үшін университет сайты http://www.kaznu.kz
арқылы студенттің жеке логин поролымен студенттің жеке электрондық бетіне кіруге болады.
Сонымен бірге студенттің академиялық үлгерімі
туралы ақпаратты Регистратор офисі арқылы
білуге де болады.
Жалпы, ата-ана бірінші курстың басында куратор-эдвайзермен хабарласып танысып алғаны
бір жағынан жақсы. Себебі, әке-шешесі куратор-эдвайзерін білетін болғандықтан студенттің
оқуға жауапкершілігі артады.
Біз бірнеше жыл куратор-эдвайзер қызметін
қоса атқарып келеміз. Біздің тобымыз қазіргі
әлемде қарқынды дамушы биология ғылымының
өндіріспен тікелей байланысты саласы бойынша
оқитын студенттерді дайындайтын «Биотехнология» мамандығының 3-курс студенттері. Міне,
осы топ студенттерімен тәрбиелік жұмыстар
жасауда олардың ата-аналарымен әр түрлі кездесулерде олардың көпшілігінің кураторлар жұмыстарынан хабарсыздығы, ал егер баласының
оқуына немесе бағыт бағдарына күмәні болса,
хабарласып сұрауына болатындығын білмейтіндіктерін байқадық.Тіпті, кей ата-аналардың баласының «бәрін тапсырдым» деген сөзіне сеніп,
олардың кейбір пәндерді тапсырмағандығын, ол
пәнді қайта оқитынын кеш біліп жатады. Сондықтан осындай ауыл өмірін қалаға ауыстырып
жатқан уақытта жастарға көмектесетін куратор
–эдвайзері жұмысы жайында жазғым келді. Былай қарасаң, студент кәмелетке жеткен, оңы мен
солын танитын сияқты болып көрінеді. Ал жұмыс барысында оқуға түскен көпшілік жастардың, әсіресе, 1-2 курста әлі де болса ата-анасын
сағынып, жасы үлкен қамқоршы, ақылшы іздейтіндері де кездеседі. Осындай уақытта студенттің жан дүниесін түсініп, дер кезінде ойларымен
бөлісуге шақыру, уақыт табу куратор-эдвайзерға
байланысты. Тәрбиесі түрлі от басынан шыққан
студенттермен жұмыс барысында топтағы студенттердің этикалық тәрбиесіне, адамгершілігіне, мәдениетіне назар аудара отырып, «Бала
тәрбиесі – бесіктен» деген сөздің мағанасын
түсінгендей боласың. Топтағы кейбір студенттің
білімге құлшынысын, мінез-құлқын, университеттің ішкі тәртібін қадағалауын, тұлғалық жан-
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жақты дамуға ұмтылуын байқағанда ата анасына
іштей рахмет айтасың. Ал кей жастардың өтірік
айтып тұрғанын көргенде ата-аналарының тәрбиеден олқылық жасап алғанына өзің өкінесің,
тәрбиелеуге тырысасың. Алайда, нәтиже барлық
уақытта бола бермейді.
Сонымен бірге айта кететін жайт, ата-аналардың балаларының мектепте мамандық таңдауына көмектескені дұрыс сияқты. Мысалы,
кейбір жастарың көңілі құлап, жүрекпен қалап
осы мамандықты таңдамағаны оқуды қызыға
оқымағанынан, тіпті дәріс тыңдауға ерініп отырғанынан білініп тұрады. Сондықтан ата-ана
мектеп қабырғасында жүргенде өмір жолын
таңдауға көмектесіп, сонымен бірге баратын оқу
орны мен мамандығы жайында бірге толығырақ
білуге тырысқаны жөн. Сонда ғана жастар өмірде
өз орнын тауып қана қоймай, кейін мамандығы
бойынша еңбектенуде шаршамайтын, жалықпайтын бақытты адам болады. Енді бір студент тек
3-4 университет қабырғасында ғана өзін өзі танып, оқып жатқан мамандығының сыр қырын
тереңірек біліп қызыға бастайды. Мұндай студенттер магистратураға түсуге бар күшін салады.
Ондай студенттер бізді бір қуантып тастайды.
Студенттер университет қабырғасында тек
мамандықты игеріп қоймай, тұлға ретінде қалыптасады, жол таңдайды. Соңғы жылдары ғылымға
қызығушылық қала жастарына қарағанда ауыл
жастарында басым. Бұл, әрине қуантатын жай болып табылып қоймай, сонымен бірге ауылда әлі
де ғылым мен руханиятқа деген көзқарастың басымдығын көрсетеді. Біздің университетіміздің
ұстанымының бірі студенттерді ғылымға баулу,
сондықтан көп студенттер 2-3 курстардан бастап,
факультеттегі ғылыми зерттеу зертханаларында
жұмыс істейді. Бұл жастарды тек ғылым саласына баулып қоймай, оларды өмірге шығармашылық көзбен қарауға үйретері сөзсіз.
Сонымен, куратор-эдвайзер ретінде әр студенттің серігі ақыл, жетелеушісі ғылым, көңіліне сәуле шашар жарығы ар мен мінез болса деп
тілесем, қаймағы бұзылмаған ауылдан қазақ балаларына дәстүрлі құндылық пен діни санасын
жетілдіруден, оны бойларына сіңірден және ішкі
мәдениетті үйретуден жалықпаса екен деймін. С.
Макаренконың «балаға тәрбие беру үшін тек үгіт
пен ақыл жеткіліксіз. Егер сіз өзіңіз мақтаншақ
болсаңыз, жолдасыңызды сөксеңіз, сіздің балаға
айтқан үгітіңіз, ақылыңыз түкке де керек емес» деген сөздерін әсте естен шығармаса екен деймін.
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