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РАБОТА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДА 

ПРИЗНАНА ПЛОДОТВОРНОЙ
Завершившаяся в Женеве 110-я Международная конференция труда войдет в 

историю благодаря работе, проделанной, в частности, в области безопасности 
и гигиены труда, профессионально-технического обучения, утверждения трудо-
вых норм. Об этом заявил, выступая перед делегатами, Генеральный директор 
МОТ Гай Райдер.

С 27 мая по 11 июня предста-
вители правительств, работни-
ков и работодателей из 187 госу-
дарств-членов Международной 
организации труда обсуждали 
вопросы сферы труда на Между-
народной конференции труда 
(МКТ).

Международная конференция 
труда, иногда называемая все-
мирным парламентом труда, яв-
ляется крупнейшим международ-
ным собранием, посвящённым 
сфере труда. Делегаты обсуж-
дают ключевые вопросы сферы 
труда, принимают и контролиру-
ют применение международных 
трудовых норм, а также устанав-
ливают глобальные приоритеты и 
бюджет МОТ.

В первый день конференции 
Клаудио Морони, министр труда, 
занятости и социального обе-
спечения Аргентины, был избран 
Председателем Конференции на 
период её проведения с 27 мая 
по 11 июня.

Конференция избрала вице-
председателями Али Самиха аль-
Марри (правительства) от Катара, 
Александра Фурлана (работода-
тели) от Бразилии и Паолу дель 
Кармен Эгускиса Гранда (работ-
ники) от Перу.

Генеральный директор Между-
народной организации труда Гай 
Райдер подчеркнул необходи-
мость защищать верховенство 
права, выступая на открытии  
110-й сессия Международной 
конференции труда (МКТ).

Комитеты обсуждали достойный 
труд, социальную экономику и 
экономику солидарности, а также 
стратегическую цель занятости. 
как часть механизма реализации 
Декларации МОТ о социальной 
справедливости для справедли-
вой глобализации. Генеральный 
директор приветствовал ключе-
вые обсуждения, которые состоя-
лись в ходе конференции. Среди 
них были поправки к Декларации 
МОТ об основополагающих прин-
ципах и правах в сфере труда 
1998 года, включая безопасные и 
здоровые условия труда. Ссыла-
ясь на три миллиона жизней, еже-
годно теряемых из-за несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, он 
подчеркнул «абсолютную и чёт-
кую» ответственность МОТ по 
защите работников от болезней, 

болезней и травм, связанных с 
работой.

В работе 110-й сессии Между-
народной Конференции Труда в 
составе казахстанской делега-
ции, включающей представителей 
Правительства РК, представите-
лей работодателей (НКП «Paryz») 
и представителей работников,  от 
Казахстанской Конфедерации Тру-
да (ККТ), принял участие первый за-
меститель Генерального секретаря 
Бакытжан Тажибай. Состоялись 
встречи с региональным директо-
ром Хайнцом Коллером, директо-
ром Бюро трудящихся АCTRAV Ма-
рией Хеленой Андре, с директором 
департамента МОТ по применению 
стандартов Коринн Варга. В ходе 
встреч обсуждались перспективы 
развития социального партнер-
ства в Казахстане, необходимость 
технической консультации МОТ по 
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преодолению имеющегося «кризи-
са» социального диалога в респу-
блике и исполнению рекоменда-
ции комитета МОТ по применению 
стандартов. 

Четвертого июня 2022 года в Же-
неве Комитет МОТ по применению 
стандартов рассматривал кейс Ка-
захстана. 

В течение 2-х часов под жестким 
регламентом было 17 выступлении. 
От имени правительства Казахста-
на по мерам устранения замечаний 
и выполнения рекомендации Коми-
тета в рамках реализации требова-
ний Конвенции МОТ #87 выступил 
вице-министр МТСЗН РК Сарбасов 
Акмади Адилович. От объедине-
ния работодателей выступил гене-
ральный директор Национальной 
Конфедерации работодателей Ай-
дос Абиханов. Свои замечания и 
мнения выразили эксперты МОТ, 
представители работодателей и 
работников из разных стран мира 
(США, Канады, Турции, ЕС, Герма-
нии, Франции, Норвегии). 

Вопросы, которые обсуждались:
- упрощение регистрации проф-

союзов по уведомительному по-
рядку, устранение преград;

- упрощение выдвижения коллек-
тивных требований работников; 

- декриминализация 402 статьи 
УК РК;

- обеспечение правовой защи-
ты профактивистам и закрепление 
норм для обеспечения деятельнос-
ти профсоюзов;

- исключение фаворитизма от 
госорганов в отношении объедине-
ния работников и работодателей;

- исключении законодательных 
преимуществ НПП «Атамекен»;

- соблюдение норм социального 
партнерства.

На Международной конференции 
труда-2022 обсуждался важней-
ший вопрос внесения поправки по 
охране труда к Декларации МОТ 
об основополагающих принципах и 
правах в сфере труда.

Декларация, принятая в 1998 
году, обязывает государства-чле-
ны уважать и продвигать принципы 
и права в четырех категориях, не-
зависимо от того, ратифицировали 
ли они соответствующие конвен-
ции. 

Эти действующие в настоящее 
время принципы – 1] свобода объ-
единения и действенное признание 
права на ведение коллективных 

переговоров, 2] упразднение всех 
форм принудительного труда, 3] 
действенное запрещение детского 
труда, 4] недопущение дискрими-
нации в области труда и занятий.

Принятие поправки об охране 
труда означает, что все государ-
ства-члены МОТ обязаны соблю-
дать и обеспечивать безопасные и 
здоровые условия труда таким же 
образом и с той же степенью при-
верженности, как четыре принци-
па, провозглашенные ранее.

Основополагающие принципы и 
права в сфере труда направлены 
на строительство равноправных 
и справедливых обществ. Они яв-
ляются отправной точкой для эф-
фективного социального диалога, 
улучшения условий для работни-
ков, повышения производитель-
ности предприятий, увеличения 
потребительского спроса, увели-
чения количества рабочих мест и 
повышения качества социальной 
защиты, а также для формализа-
ции неформальной экономики.

Решение Административного со-
вета полностью согласуется с при-
нятой в 2019 году Декларацией сто-
летия МОТ о будущем сферы труда.

Как известно, будучи привержен-

ным к демократическим преобра-
зованиям и развитию профсоюз-
ного движения в республике ККТ 
иницировала в рамках междуна-
родного сотрудничества всту-
пление в Международную Кон-
федерацию Профсоюзов (МКП). 
С учетом реализации указанной 
задачи во время 110й Конфе-
ренции МОТ Б.Тажибай провел 
ряд двухсторонних встреч, в т.ч. 
с заведующим сектором Вос-
точной Европы и Центральной 
Азии Бюро по деятельности 
трудящихся МОТ Сергеиусом 
Гловацкасом, с исполнительным 
директором ВЕРС МКП Антоном 
Леппиком, с представителями 
профсоюзов из других стран 
по поддержке инициатив ККТ 
по вступлению в Международ-
ную Конфедерацию Профсою-
зов; обозначены перспективы 
партнерства с Национальной 
конфедерацией работодателей 
Казахстана. Также в перерывах 
работы комитетов состоялась 
беседа с генеральным секрета-
рем МКП Шэрон Барроу. 

Напомним, что с ноября 2021 
года ККТ начала процедуру всту-
пления в МКП.
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НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
ПРОФСОЮЗНОГО ОБУЧЕНИЯ

ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников 
здравоохранения «AQNIET» (далее - Профсоюз) на постоянной основе 
повышает квалификацию профсоюзного актива, обогащая все более 
новыми знаниями для профессионального роста и продуктивной ра-
боты. 
Очередной обучающий тренинг для членов Центрального совета 

Проф союза на тему «Эдвокаси: как одна из ключевых компетенций 
профсоюзного лидера» прошел на базе оздоровительного реабилита-
ционного центра «Денсаулык» 26-27 мая. 

Спикером выступила исполнительный ди-
ректор общественного фонда «KAMEDA» Ма-
хаббат Еспенова, которая максимально емко 
и доступно раскрыла тему «Адвокации». Ад-
вокация или эдвокаси – эта одна из неотъем-
лемых профессиональных компетенций, не-
обходимых в профсоюзной деятельности.  

Тренинг открыл со вступительным словом 
председатель Профсоюза Бакытжан Тажи-
бай. Он отметил роль Профсоюза на сегод-
няшний день, еще раз остановился на целях 
и задачах, стоящих перед Профсоюзом, и по-
желал продуктивной работы участникам тре-
нинга. 
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Работа тренинга нача-
лась с определения ком-
петенции профсоюзного 
лидера. Далее определи-
ли понятие и цели эдвока-
си для профсоюзов. Тре-
нер наглядно показала 
различие между эдвока-
си и некоторыми другими 
близкими к ней понятия-
ми. Важно было отметить, 
что эдвокаси для профсо-
юзов необходим для при-
нятия решений, способ-
ствующих долгосрочным 
позитивным изменениям 
в пользу общества ме-
тодом информационных 
кампаний, лоббирования, 
общественных слуша-
ний, сбора подписей, пи-
кетов и митингов до до-
стижения определенных 
успехов в виде принятия 
документов, норматив-
но-правовых актов, изме-
нений законодательства, 
структуры и т.д.           

Для закрепления теории 
в ходе тренинга участники 
не раз делились на под-
группы для выполнения 
практических заданий. 
А в конце двухдневной 
работы участники сда-
ли тест для закрепления 
темы эдвокаси и получи-
ли соответствующие сер-
тификаты об успешном 
прохождении обучения на 
тренинге. Профсоюз бла-
годарит Махаббат Махсу-
товну за сотрудничество. 

Также во время прохож-
дения тренинга участники 
- руководители филиалов 
отраслевого профсоюза 
AQNIET смогли обсудить 
актуальные вопросы улуч-
шения работы и усиления 
позиции профсоюзов в 
регионах с генеральным 
секретарем Казахстан-
ской Конфедерации Тру-
да Машкеновым Муратом 
Рахматулловичем.
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Тіркелу үшін порталдың 
бас ты бетіндегі жәр меңке 
баннерін басып, өтінім беру ке-
рек. Он да жәрмеңкеге қатысу 
ережелерімен және бағ дар
ламасымен танысуға болады.

Бос жұмыс орындары жәр
меңкесінде жұмыс беру шілер 
онлайнтаныстырылым өткізіп, 
өздерінің компаниясы, еңбек 
жағдайы, бос жұмыс орындары 
және өзге де ақпарат туралы 
айтып береді.

Жәрмеңкеде 1300ден ас
там бос жұмыс орнын Еура
зиялық топқа (ERG) жә
не Республикалық таукен 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ІРІ ЖҰМЫС 
БЕРУШІЛЕРІ МАМАН ІЗДЕЙДІ

Қазақстанның ірі жұмыс берушілері жастарға арналған алғашқы бос жұмыс орындарының 
онлайн-жәрмеңкесіне қатысады. 27-29 маусым күндері Электронды еңбек биржасында қазақстандық 
компаниялардың HR-менеджерлері өз мекемесін таныстырады. Олардан әр үміткер өзін қызықтырған 
ақпаратты сұрай алады. Бос жұмыс орындары жәрмеңкесіне 18-35 жас аралығындағы әр Қазақстан 
азаматы қатысуға құқылы. Ол үшін Enbek.kz порталында тіркеуден өту қажет.  

лады, олар компанияның HR
менеджерімен онлайн сұхбаттаса 
алады.

Электронды еңбек биржа
сындағы онлайнжәрмеңкені ҚР 
Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрлігі мен «Еңбек 
ресурстарын дамыту орталығы» 
АҚ бірлесіп ұйымдастырды.

Жәрмеңке жұмыс іздеушіге 
жұмыс табуды жеңілдетеді. Ал 
жұмыс берушілерге бос жұмыс 
орнына лайықты қызметкер 
табуға мүмкіндік береді.        

Қазақстандықтарды жәрмең
кеге белсене қатысуға шақыра
мыз.

КРУПНЕЙШИЕ РАБОТОДАТЕЛИ КАЗАХСТАНА 
ИЩУТ СОТРУДНИКОВ

Чтобы зарегистрироваться надо 
нажать на баннер ярмарки на 
главной странице портала и по-
дать заявку. Там же можно будет 
ознакомиться с правилами  и про-
граммой участия в ярмарке. 

На ярмарке вакансий рабо-
тодатели проведут онлайн-пре-
зентацию и расскажут о своих 
компаниях, об условиях работы, 
открытых вакансиях, особенно-
стях трудоустройства и многое 
другое. 

Более 1300 вакансий на ярмар-
ке представят компании, входя-
щие в Евразийскую группу (ERG) 

с HR-менеджером заинтересовав-
шей компании. 

Онлайн-ярмарка вакансий на 
Электронной бирже труда орга-
низована Министерством труда и 
социальной защиты населения РК 
совместно с АО «Центр развития 
трудовых ресурсов». 

Благодаря ярмарке соискателям 
будет проще найти работу, а рабо-
тодателям станет легче привлечь 
подходящих кандидатов.

Приглашаем казахстанцев при-
нять активное участие в ярмарке и, 
возможно, найти там своё призва-
ние!

Крупнейшие казахстанские работодатели примут участие в первой онлайн-ярмарке ва-
кансий для молодежи. С 27 по 29 июня на Электронной бирже труда HR-менеджеры ка-
захстанских компаний будут презентовать свои организации и проводить собеседования 
с претендентами на имеющиеся вакантные места. Принять участие в ярмарке вакансий 
сможет каждый казахстанец в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого необходимо пройти ре-
гистрацию на портале Enbek.kz.

и Республиканскую ассоциацию 
горнодобывающих и горно-ме-
таллургических предприятий, АО 
«Kaspi Bank», АО «Народный Банк 
Казахстана», ТОО «Ernst & Young 
Kazakhstan», ТОО «Eurasia Group 
Kazakhstan», ТОО «Magnum Cash 
& Carry», ТОО «Первое кредитное 
бюро» и другие.

Каждый из участников при жела-
нии сможет откликнуться на име-
ющиеся у компаний вакансии и 
направить своё резюме. Также по 
предварительной заявке будет со-
ставлен список участников, кото-
рые пройдут онлайн-собеседование 

өн  дірушілері және таукен ме
тал лургиялық кәсіпорындар 
қауымдастығының құрамындағы 
ком паниялар, «Каспи Банк» АҚ, 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ, 
«Ernst & Young Kazakhstan» ЖШС, 
«Евразия групп Қазақстан»  ЖШС, 
«Magnum Cash & Carry» ЖШС, 
«Бірінші несие бюросы» ЖШС 
және басқа да компаниялар 
ұсынады.

Қатысушылар компаниялардағы 
бос орындарға  қызығушылық 
танытқан жағдайда түйіндемесін 
жібере алады. Сондайақ, ал-
дын ала  өтінім бойынша 
қатысушылардың тізімі жаса-
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В преддверии государственного 
праздника Республики Казахстан – 
«День медицинского работника» По-
становлением Исполкома ОО «Ло-
кальный профсоюз  «Медик» было 
принято решение «О проведении 
смотра-конкурса «На лучшую пер-
вичную организацию Профсоюза» 
под девизом: «Сильная первичка - 
сильный проф союз».

Цель Конкурса - определение луч-
ших первичных профсоюзных орга-
низаций, работа которых позитивно 
сказалась на результатах их дея-
тельности в вопросах сохранения и 

СИЛЬНАЯ ПЕРВИЧКА – 
СИЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ!

увеличения численности членов 
Профсоюза. 

Были разработаны Положение о 
порядке проведения Конкурса, Кри-
терии оценки деятельности первич-
ных профорганизаций и определен 
призовой фонд для награждения 
победителей Конкурса.

Призовой фонд для награждения 
победителей конкурса составил 
один миллион тенге и распределен 
следующим образом: I место - 500 
тыс.тенге, II место - 300 тыс.тенге, III 
место - 200 тыс.тенге.

Одними из первых для участия 

По традиции ежегодно каждое третье воскресенье июня в Казахстане отме-
чается День медицинского работника. Пожалуй, нет на свете профессии, зна-
чение которой в жизни человека играет большую роль, чем профессия врача, 
медсестры, а также всего медицинского персонала.

При всех достижениях системы здравоохранения главной фигурой в медицине 
остается человек: врач, медсестра, фельдшер и все работники системы, кото-
рые вносят свой вклад в укрепление здоровья и сохранение жизни. Каждый из 
них по зову сердца связал свою судьбу с этой благородной профессией, требу-
ющей глубоких знаний, исключительного трудолюбия, высокой самоотдачи, а 
главное – чуткости, отзывчивости и гуманизма.

в Конкурсе подали заявки - КГП 
на ПХВ «Городская поликлиника 
№17», затем КГУ «Специализиро-
ванный дом ребенка г.Алматы», 
КГП на ПХВ «Городская больница 
г.Конаева» и КГП на ПХВ «Город-
ская поликлиника №5».

Победителями стали:
- 1 место - 161 балл - КГП на ПХВ 

«Городская поликлиника №17» - 
профорганизатор Бектурова Ба-
харам Нурсагатовна.

- II место - 150 баллов - КГП 
на ПХВ «Городская поликлиника 
№5» - профорганизатор Ким Аида 
Курмангазыевна.

- III место - 148 баллов - КГП 
на ПХВ «Городская больница 
г.Конаева» - профорганизатор Ка-
бакова Алмагуль Булатовна.

Поощрительный приз в размере 
50000 тенге присужден КГУ «Спе-
циализированный дом ребенка 
г.Алматы» - профорганизатор - 
Динистанова Айгуль Сейлбеков-
на. Хотелось бы отметить, что Ай-
гуль Сейлбековна не побоялась 
принять участие в конкурсе и по-
состязаться с такими сильными и 
большими коллективами. 

Желаем всем победителям 
дальнейших успехов в работе, вы-
соких профессиональных навы-
ков, крепкого здоровья мирного 
неба и неиссякаемой энергии в 
деле защиты интересов работни-
ков наемного труда!

Локальный профсоюз 
«Медик»
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Ежегодно с приходом солнечного лета мы отме-
чаем детский праздник – Международный день за-
щиты детей. Он проводится более чем в 30 стра-
нах мира. Решение о его проведении было принято 
в 1925 году на Всемирной конференции в Женеве, 
посвященной вопросам благополучия детей. Впер-
вые день защиты детей был проведен в 1950 году в 
51 стране мира. ООН поддержала эту инициативу и 
объявила защиту прав, жизни и здоровья детей од-
ним из приоритетных направлений своей деятельно-
сти.

Главная цель Дня защиты детей – это заострить 
внимание общественности на реальных детских про-
блемах. Эта идея напрямую присутствует в названии 
праздника.

Все детские права и свободы отражены в Декла-
рации прав ребенка, которая была принята Гене-
ральной Ассамблеей ООН в 1959 году. Она провоз-
глашает равные права детей в области воспитания, 
образования, социального обеспечения, физическо-
го и духовного развития независимо от цвета кожи, 
национальной принадлежности, общественного про-
исхождения, имущественного положения и др. Де-
кларация призывает родителей, общественные ор-
ганизации, правительства признать права детей и 
содействовать их осуществлению.

История умалчивает, почему этот детский празд-
ник было решено отмечать именно 1 июня. По одной 
из версий, в 1925 году Генеральный консул Китая 
в СанФранциско собрал группу китайских детей
сирот и устроил для них празднование Дуаньу цзе 
(Фестиваля лодокдраконов), дата которого как раз 
пришлась на 1 июня. По счастливой случайности  
этот день совпал и со временем проведения «дет-
ской» конференции в Женеве.

После окончания Второй мировой войны, когда 
проблемы сохранения здоровья и благополучия де-
тей были как никогда актуальны, в 1949 году в Пари-
же состоялся конгресс женщин, на котором прозву-
чала клятва о борьбе за обеспечение прочного мира, 
как единственной гарантии счастья детей. 

В Казахстане с 1950 года этот праздник прово-
дится ежегодно. В настоящее время в Республике 
проживают более 6 млн. детей с рождения до со-
вершеннолетия, что составляет  треть населения Ка-
захстана.

Традиционно в преддверии 1 июня Территори-
альное объединение профсоюзов «Алматинский 
союз профсоюзов» и его членские организации по-
здравляют  детей  членов профсоюзов с празд-

«БАҚЫТТЫ БАЛА – БАҚЫТТЫ БОЛАШАҚ»
По инициативе Главы государства Касым-Жомарата Токаева 2022 год объ-

явлен Годом детей. Правительством страны утвержден план мероприятий по 
проведению Года детей. Президент страны подчеркнул, что этот год должен 
отмечаться не только в виде лозунгов и праздничных мероприятий, но прежде 
всего, со стороны властных органов должны быть конкретные меры по защите 
детей в сфере здравоохранения, образования, социального обеспечения. «Гар-
моничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения – это наша 
общенациональная задача», - подчеркнул президент.

ником, вручают подарки и угощения, проводят 
акцию «Бақытты бала – бақытты болашак», кон-
курсы, фестивали, посещают детские дома, ока-
зывая благотворительную помощь. Ведь улыбка 
ребенка и счастливые глаза – самое большое 
богатство. А Международный день защиты де-
тей нам еще раз напоминает о том, что веселое и 
счастливое детство заслуживает абсолютно каж-
дый ребенок.

Во всем мире существуют благотворительные 
фонды, которые проводят различные акции, на-
правленные на улучшение жизни детей. Они со-
бирают средства для помощи одиноким детям по 
всему миру. Таким фондом является ЮНИСЕФ. Он 
был создан в 1946 году. Главной целью его соз-
дания было оказание помощи детям, которые по-
страдали во время Второй мировой войны. С 1953 
года эта организация начала оказывать благотво-
рительную помощь детям всего мира, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. Особое внимание 
при этом уделяется детям из неблагополучных и 
развивающихся стран. 

Так, благодаря активной и успешной деятель-
ности Организации Объединенных Наций по во-
просам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 
детская ситуация за последние десять лет имеет 
значительные улучшения, 100 тысяч детских жиз-
ней были сохранены, а миллионы детей смогли по-
лучить достойное детство.

Благотворительные акции во всем мире направ-
лены на улучшение жизни детей. С их помощью 
собираются средства, чтобы помочь одиноким де-
тям по всему миру.

Необходимо показывать собственному ребенку, 
как сильно его любят родители, еще более важно 
рассказать о том, что не все дети живут счастли-
во, и вместе с ним принять участие в какойнибудь 
благотворительной акции, передать в детский дом 
одежду, книги и игрушки. И, главное, нужно на-
учить своего ребенка не только быть счастливым, 
но и делать счастливыми тех, кто нуждается в по-
мощи и любви.

Поздравляем всех с Международным днем за-
щиты детей! Этот праздник напоминает об ответ-
ственности взрослых за благополучие, здоровье и 
безопасность подрастающего поколения. Каждый 
ребенок в нашей стране заслуживает любви, радо-
сти и счастливого детства.

ТОП «Алматинский союз профсоюзов»
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Еліміздегі кәсіподақтар қызметіне елеулі 
еңбек еткен Сәуле Әбуталіпқызының өмір 
жолына қысқаша тоқтала кетейік. Ол – 1947 
жылы 8 маусымда Алматы қаласында дүниеге 
келген. 1972 жылы Жезқазған қаласындағы 
педагогикалық училищені және Шымкент 
қа ласындағы Педагогикалық мәдениет ин
ститутын бітірген. 1978 жылы Алматы қала
сындағы теміржолшылар мәдениет сарай-

«ЕҢБЕК АРДАГЕРІ» 
ИЕСІН ТАПТЫ

Исламбек ОМАРОВ,
Алматы қаласы «Жергілікті «Руханият» кәсіподағы» 

қоғамдық бірлестігінің төрағасы.

 Алматы қаласы «Жергілікті «Ру-
ханият» кәсіподағы» қоғамдық 
бірлестігінің төраға орынбасары 
Сәуле Әбуталіпқызы Исмаилова 
ханым «Еңбек ардагері» медалімен 
марапатталды. 

ында мәдени ісшараларды ұйымдастырушы 
болып еңбек жолын бастаған. 1979 жылы Алма-
ты қаласындағы Халық шығармашылығы Үйінде 
аға методист болып белсенді еңбек етті. 1980 
жылы облыстық мәдениет қызметкерлерінің 
біліктілігін көтеру қызметінің меңгерушісі бо-
лып, ел ісіне етене араласты. 1991 жылы 
мәдениет саласы бойынша облыстық кәсіподақ 
комитетінің (босатылған) төрайымы қызметіне 
сайланды. 1993 жылдан бастап, қазіргі таңға 
дейін Алматы қаласы «Жергілікті «Руханият» 
кәсіподағы» қоғамдық бірлестігінің төраға орын-
басары қызметін абыроймен атқарып келеді. 

Сәуле Әбуталіпқызы 1989 жылы «СССР 
Еңбек ардагері» медалі, 1990 жылы СССР 
Мәдениет министрлігінің «Үздік қызметі үшін» 
төсбелгісімен, 2015 жылы Қазақстан Республи-
касы Кәсіподақтар Федерациясының Құрмет 
грамотасымен, 2019 жылы «Кәсіподаққа еңбегі 
сіңген қайраткер» медалі, 2020 жылы «Алма-
ты кәсіподақтарының құрметті қайраткері» 
медалі, 2021 жылы «Әлеуметтік әріптестігі 
үшін» медалімен марапатталған. Үстіміздегі 
жылы маусым айында Алматы қаласы бой-
ынша Мәдениет басқарма жетекшісінің 
орынбасары Данияр Абзалиденұлы Алиев 
мырза Сәуле Әбуталіпқызына өз қолымен 
«Еңбек ардагері» медалін кеудесіне тақты. 
Кәсіподақ қызметін керемет ұйымдастырушы, 
білікті басшы, аяулы әріптесімізді қуанышына 
ортақтасып, шын жүректен құттықтаймыз. Иә, 
«Еңбек ардагері» медалі өз иесін тапты деп 
айтуға толық негіз бар. Осындай майталман 
әріптестеріміздің мерейі әрқашан үстем бола 
берсін дегім келеді. 
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Бұл шараға білім биігінен көріне білген 
аудандағы мектептерде еселі еңбек ет-
кен білімдар ұстаздар мен жас таланттар 
қатысып, доданың көркін қыздыра түсті. 
«Алматы облысы білім беру мекемелері 
қызметкерлерінің Жергілікті кәсіптік одағы» 
қоғамдық бірлестігінің аудандық комитеті
нің филиалы  «Жылдың үздік мұғалімі – 
2022 жыл» байқауын өткізіп, шын жүйрікті 
анықтауға кірісті. Алқа мүшелерінің 
қорытындысы бойынша «Жылдың үздік 
мұғалімі – 2022 жыл» байқауының 
жүлдегері Ғалия Есенова, №1 Шонжы орта 
мектебі Айдос Иманалиев, Қалжат орта 
мектебі Шахидин Имашев, З. Батталханов 
атындағы орта мектебі Бақыт Джақипова, 
Ақтам орта мектебі Гульсарям Хаби-
буллаева, №3 И.Молотов атындағы орта 
мектебі және Бағдат Садыкова, Қонаев 
атындағы орта мектебі ұстаздары бағалы 
сыйлықтармен марапатталып, құрмет 
қошеметтер көрсетілді. Ал, «Жылдың 
үздік мұғалімі – 2022 жыл» бай қауының 
жеңімпазы деп танылған Қалжат орта 
мектебінің география пәні мұғалімі Айдос 
Иманалиев екенін естеріңізге сала кетейік. 
Жүлдегерге 120000 теңге тұратын жолдама 
табысталды. Бұл жолдамамен шипажайда 
тегін демалуға болады. Жыл сайын өтетін 
осындай байқаулар алдағы уақытта да өз 
жалғасын таппақ.   

 Алматы облысы.

ЖЫЛДЫҢ ҮЗДІК МҰҒАЛІМІ БАЙҚАУЫНЫҢ 
ЖЕҢІМПАЗЫ АНЫҚТАЛДЫ

Кәрібай ҚОЖАҒҰЛ,
 «Алматы облысы білім беру мекемелері қызметкерлерінің 

Жергілікті кәсіптік одағы» қоғамдық бірлестігінің төрағасы. 

Үстіміздегі жылы мамыр айының 
5 күні Алматы облысы, Шон-
жы ауылындағы Абай атындағы 
орта мектебінде  «Жылдың үздік 
мұғалімі – 2022 жыл» байқауы бо-
лып өтті.  
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Елімізге кеңінен танымал 
Жеңіс Сейдоллаұлы 1984
1987 жылдары «Гүлдер» ор
кесторының, 19891994 жылда-
ры Сүйінбай атындағы Алматы 
облыстық филармониясының 
«Арқас» ансамблінің, 1998
2004 жылдары филармонияның 
әншісі болды.  20062013 жыл-
дары «Гүл дер» оркесторының 
директоры; 20132014 жыл-
дары Қазақ ұлттық өнер 
академиясының проректо
ры қызметін абыроймен ат
қарды. 20142016 жылдары 
Ж.Елебеков атындағы Рес
публикалық эстрдацирк кол
лед жінің директоры; 2016 
жылы Жамбыл атындағы Қазақ 
мемлекеттік филармониясының 
директоры; Ал ма  тыдағы «Қа
зақ Әуендері» АҚ аймақтық 
директоры міндетін атқарды. 
2018 жылы Қазақстан Респу-
бликасы Мәдениет және спорт 
министрлігінің бұйрығымен  
Ас  тана қаласындағы «Қазақ
концерт» мем лекеттік кон церт
тік ұйымының директоры бо-
лып қызмет атқарды.  Қазіргі 
таңда Ж.Елебеков атында
ғы Республикалық эстрада
цирк коллед жінің директоры 
қызметін атқарып келеді.   

Ағымдағы жылдың 14 ма-

ӨНЕР ӨЛКЕСІНДЕГІ ЖЕҢІС
Жеңіс Сейдоллаұлы 1962 жылы 14 мамырда Қызылорда 

облысы, Қармақшы ауданында дүниеге келген. 1978-1982 
жылдары Шымкент қаласындағы музыка колледжінің 
«Хор ди рижері» мамандығы бойынша бітірген. 1983-1985 
жылдары Ж.Елебеков атындағы Республикалық эстрда-
цирк колледжінің «Эс трада-вокал» мамандығы бойынша, 
Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының 
эстрадалық өнер мамандығын тәмамдап, 2000-2005 жыл-
дары Тараздағы Әулие ата университетінің «Экономи-
ка және менеджмент» факультетін бітіріп, экономист 
мамандығын алып шыққан. 2012 жылы Қазақ ұлттық 
өнер академиясының «Эстрадалық өнер» факултетінің 
магистратурасын аяқтап, «Өнер шебері» академиялық 
дәрежесін ал ған. Қазақстан Республикасының еңбек сі-
ңірген қайраткері, өнертану ғылымдарының магистрі.

мырында Жеңіс Сейдоллаұлы 
мерейлі 60 жасқа толды. Осыған 
орай Алматы қаласы «Жергілікті 
«Руханият» кәсіподағы» қоғамдық 
бірлестігінің төрағасы Исламбек 
Омаров, «Профсоюзная жизнь 
Казахстана» журналының қазақ 
бөлімінің редакторы ақын, Қайрат 
Ағыберген қонақта болды. 

И.Омаров мырза туған күн 
иесін шын жүректен құттықтап, 
Алғыс хат табыстады. Сонымен 
қатар, Жеңіс Сейдоллаұлының 
ерен еңбегін елепескеріп «Әлеу
меттік серіктестігі үшін» ме
далімен марапаттады. Құт тықтау 
рәсімінде Ж.Елебеков атын да
ғы Республикалық эстрадацирк 
кол  леджінің кәсіподақ ұйымының 
төрайымы Ләззат Мұқанқызы  
Жаумбаева ханым Жеңіс Сей
доллаұлына ұжым атынан гүл 

Жеңіс Сейдоллаұлы шоқтарын табыстап, ізгі тілегін 
білдірді.   

Республикалық  эстрадацирк 
кол леджі нің ұжымы «Жергілікті 
«Руханият» кәсіподағы» қо ғам
дық бірлестігінің жұ мысына ри
зашылықтарын білдіріп, ал  дағы 
уақытта да тығыз қарымқа
ты наста болатынын жеткізді. 
Кез десу барысында жиналған 
жұртшылық естелікке сурет-
ке түсіп,  көтеріңкі көңілкүймен 
тарқасты.

«Профсоюзная жизнь Казах-
стана» журналы өнер майтал-
маны әнші, композитор Жеңіс 
Сейдоллаұлын асқаралы ал-
пыс жасымен құттықтап, деніне 
саулық, отбасына амандық, шы
ғармашылық жеміс, толағай та-
быс тілейді. 

Қайрат АҒЫБЕРГЕН.
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Алматы қаласы «Жергілікті «Руханият» кәсіп
одағы» қоғамдық бірлестігі ұйымына қарасты 
кәсіподақ мүшелерінің балаларына арналған сал-
танатты шара өте тартымды өтті. Бұл мерекелік 
кештің өтуіне ұйытқы болған кәсіподақ төрағасы 
Исламбек Омаров мырза екенін айта кету-
ге болады. Бұл шараны ұйымдастырған Сәуле 
Әбуталіпқызы, Гүлжан Кеңесқызына атаана-
лар тарапынан түрлі алғыстар айтылды. Балалар 
«Қуыршақ» театрына кірген кезде, өзге бір тама-
ша әлемге тап болғандай күй кешті.  Өйткені, қиял 
ғажайыптан туындаған ертегілер әлеміндегі түрлі 
кейіпкерлердің қуыршақ бейнесі балаларды қарсы 
алды. Үлкенүлкен қуыршақтарды көрген балалар 
таңтамаша қалысып, өз қолдарымен ұстап мәз
майрам болысты. Кейбір қуыршақтарды ұсталар 
өте шебер жасағаны айқын көрініп тұрды. Себебі, 
қуыршақ деп ойламайсың. Түртұлғасы, бет
әлпеті тірі адамға қатты ұқсайды. Аңдар бейнесін 
сомдайтын киімдер киген «Қуыршақ» театрының 
қызметкерлері балаларды ойнатып, билетіп, қы

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЛАЛАРДЫ 
ҚОРҒАУ КҮНІ

1 маусым Халықаралық балаларды қорғау күніне орай, Алматы 
«Қуыршақ» театры балаларға арналған «Ертегілер әлеміне саяхат» 
атты мерекелік іс-шара ұйымдастырды.

Жылда атап өтетін салтанатты шара бұрынғыдан 
өзгеше болды  деп айтуға толық негіз бар. Өйткені, 
«Әулет» балабақшасының меңгерушісі Гүлнар Ер-
болатова және тәрбиеші педагогтар – балаларды 
«Бабалар» басына апарып, гүл шоқтарын қойып 
тағзым еткізіп естелікке суретке түсті. Өткенді еске 
алып, болашаққа салауат айтып, «Үлкенді сыйлау, 
кішіге құрмет көрсету» сияқты қазақтың әдет
ғұрыптарын өскіндердің санасына сіңіре білді. Ба-
лаларды мәдени орындарға апарып, дәмханадан 
тәтті тағамдардан дәм татқызды. Ертегілер әлеміне 
сапар шегумен шектелмей, тағылымы терең осын-
дай шаралар өткізу маңыздырақ болмақ.  Соны-
мен қатар ауылдағы мектепке барып, бастауыш 
сыныпқа кіріп, балаларды парталарға отырғызып, 
дәріс беретін мұғаліммен таныстырды. Бала-
лар қолдарына Әліппе ұстап көріп, бір қуанысып 
қалды. Иә, балалар қуанышы ұстаздардың мерейі 
десек те болады. «Әулет» балабақшасының 

ҰЛТ БОЛАШАҒЫ – 
ТӘРБИЕЛІ ҰРПАҚ ҚОЛЫНДА

Халықаралық балаларды қорғау күніне орай, Алматы облысы, 
Кепебұлақ ауылындағы «Әулет» балабақшасы мерекелік іс-шара 
өткізді.

меңгерушісі Г. Ерболатова осы балабақшаның ашы-
луына ұйытқы болған Кәрібай Ізбасарұлы Қожағұл 
мырза екенін еске сала кетті. Балаларға қамқорлық 
жасау, болашаққа жасаған берік қадам десек те бо-
лады. Балаларымыз аман, ел іргесі тыныш болсын!

зық ты әңгіме әпсәналар айтып қызықтыра түсті. 
Балаларға көтеріңкі көңілкүй сыйлаған «Қуыршақ» 
театры әртістерінің шеберлігінде шек жоқ екені 
анық аңғарылды. Акварель  краскалармен түрлі су-
реттер салып, тәтті тағамдардан дәм татқан балалар 
естелікке суретке түсіп, қимай қоштасты. 
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Осынау кәсіподақ саласында білек сыбанып елі 
үшін ерен еңбек етіп, елжұрттың есінде қалған арда 
азаматтар жетіп артылады. Сондай азаматтардың 
бірі де, бірегейі Кәрібай Ізбасарұлы Қожағұл де-
сек әсте қателеспейміз. Ағымдағы жылдың 25 ма-
мыр күні аудандық кәсіподақ ұйымының төрағасы 
Кәрібай Қожағұл ағамыз 74 жасқа толды. Кәсіподақ 
ардагері  Кәрібай Ізбасарұлын әріптестері шын 
жүректен құттықтап, деніне саулық, отбасына 
амандық, еңбегіне жеміс тіледі. 

Көпшілік қауым ауданның қадірлі ақсақалы, 
ғұмырын ел болашағына арнаған зиялы азамат 
ретінде таниды. Туған елге деген сүйіспеншілік 
арқылы парасатты да рухы биік жастарды тәрбиелеп, 
қанаттандырғанын айта кетуіміз керек.  Бір басында 
тектілікті, ірілікті асқақтатар сан қасиеттер тоғысқан, 
сонымен де елінің елеулі бір азаматы болып, есімі 
жақсылар мен жайсаңдардың қатарында аталып 
жүрген ардақты ағамыз Кәрібай Ізбасарұлын туған 

КӘСІПОДАҚ АРДАГЕРІ ОРТАМЫЗДА
 Кәсіподақ ұйымдары жұмыс беруші мен жұмысшылар арасын жалғап 

келе жатқан дәнекер ұйым деп айтуға болады. Бірлік пен берекені 
қалыптап, елдің тыныштығы мен бірлігіне, ыдырамас ынтымағына 
ұйытқы болып келеді.

күнімен шын жүректен құттықтаймыз деп жарыса 
жазуда. Тұщымды тілектер арасында Серік пен 
Құлжақан інілері:  

Ізгіліктің нұрын шашар маңайға,
Адамсыз ғой үлгі болған талайға.
Жақсылықты өзіңізден көп көрген,
Ұмытпайды туғантуыс қалайда.
 
Үлгі болған үлкенге де жасқа да,
Сыйлар сізді туғантуыс, басқа да.
Бақытты боп бұл өмірде мәңгілік,
Қуатыңыз таусылмасын 100 жаста да.

 деп, жүрекжарды жыр шумақтарын арна ған 
екен. «Профсоюзная жизнь Казахстана» жур
налының ұжымы да Кәрібай ағамызды туған 
күнімен құттықтап, зор денсаулық, отбасына 
амандық, еңбегіне жеміс тілейді. 

Аталмыш шараны «Алматы облысы білім беру 
мекемелері қызметкерлерінің Жергілікті кәсіптік 
одағы» қоғамдық бірлестігінің төрағасы Кәрібай 
Қожағұл мырза ұйымдастырып, Серік Оразалиевті 
кәсіподақ үйіне шақырып, арда азаматтың 60 
жасқа толуына орай құттықтау рәсімін жасады. 
Ол – Қазақстан Республикасы Білім беру ісінің 
құрметті қызметкері, аудандық кәсіподақ ұйымы 
Атқару комитетінің мүшесі, Қонаев атындағы орта 
мектептің мұғалімі. Білім саласында елеулі еңбек 
етіп, ел сүйіспеншілігіне бөленіп жүрген ұлағатты 
ұстаз. Кезінде мектеп директоры қызметін абырой-
мен атқарған. Сонымен қатар, аудандық мәдениет 
бөлімін басқарды. Жаңашыл, іздемпаз,  жанына жаңа 
көзқарастағы білімді жастарды жиіп,  үнемі ақыл 
кеңес, бағытбағдар  беріп жүретін абзал азамат. 
Қазіргі таңда аудандық қоғамдық Кеңестің мүшесі 
екенін де еске сала кетейік. Серік Оразалиевті 
мерейлі жасымен құттықтап, деніне саулық, отба-
сына амандық, берекебірлік, шығармашылық жеміс 
тілейміз. 

Бетті дайындаған: Қайрат  СЕМБІҰЛЫ.

АРДАҚТЫ АЗАМАТ АЛПЫСТА
«Алматы облысы білім беру мекемелері қызметкерлерінің 

Жергілікті кәсіптік одағы» қоғамдық бірлестігінде шағын іс-шара 
болып өтті.
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ДЕЙІН

Жантілеудің Қалиы 1902 жылы бұрынғы Ішкі 
Бөкей ордасы, ҚамысСамар қисымы, №10 ауыл-
да дүниеге келіпті. Әкесі байдың малын баққан 
жоқжітік адам екен. Қалидың Бақтыгерей, 
Әділ атты ағалары болған. «Басқа бауырларына 
қарағанда Қали сотқарлау, өнерге де жасынан 
құмар болып өседі. Алты жасында қолына дом-
быра ұстап, жеңіл әуен тартады. Жастайынан 
ізденіп, елдегі Тоғайбай, Жұматай, Алабастың 

Әрбір халықта, әрбір ұлтта өзінің сүйікті музыкалық аспабы бар. Қазақ халқының 
да қасиетті қара домбырасы бар. Елімізде шілденің бірінші аптасы «Домбыра күні» деп 
жарияланды. Сонау бағзы заманнан бүгінге жеткен екі ішекті аспап ұлтымыздың ұлы 
құндылықтарының біріне айналды.  Ұлы дала төрінде түркі әлемін ұйыстырған домбы-
ра шанағы сырға толы. Домбыра қазақ халқының мәдениеті мен дәстүрін, әдет-ғұрпы 
мен ұлы істерін ұлықтап келеді. Домбыраның қоңыр үні ғасырлар желісінен сыр шерте 
алады десек артық айтқандық емес. Өмір өлкесіндегі қуаныш пен қайғыны құдіретті 
күй арқылы жеткізген күйшілердің талантына еріксіз таңғаласың. Сондықтан бол-
са керек «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында домбыраны ұлт мәдениетінің сим-
волы деп таныды. ЮНЕСКО шешімі бойынша домбырадан өрілген күйлерді адамзат 
баласының рухани құндылығы деп жарияланды. Қазақ халқының атақты күйшілері: 
Құрманғазы, Дәулеткерей, Мамен, Тәттімбет, Дина, Махамбет және тағыда басқа 
күйшілердің ұлы туындыларын ұрпақтан-ұрпаққа мирас етіп, келелі келешекке ама-
нат ету басты мақсатымыз болмақ. Қасиетті күйлерді жастар арасында жиі насихаттап, 
мәңгілік мұраға айналдыруымыз керек. Домбра — қазақ халқының басын біріктіретін 
киелі аспап деп сенімді түрде айта аламыз.

КҮЙМЕН КӨМКЕРІЛГЕН ЖАНАЗА
Биыл домбырашы Қали Жан тілеуовтің 

туғанына 120 жыл толады. Қазақ домбы-

ра күйлерінің алтын қорына, ұлттық му-

зыка қазынасына ең көп күйді жеткізген 

дарабоз талант иесі бір жағынан көненің 

көзі, ескінің соңы болса, бір жағынан 

жаңаның басы, тыңның түрені бола-

тын...

Қазбек ҚҰТТЫМҰРАТҰЛЫ.

Қали Жантілеуовтің өмір жолын саралап қараса, 
көптеген замандасы сияқты үлкен сахнаға шыққанға 
дейін және кейін деп бөлуге болады екен.

Қалиы, Төлепберген, Мекетай сияқты домбыра-
шылардан Құрманғазының «Теріс қақпай», «Адай», 
«Түрмеден қашқан» күйлерін үйренеді. Бозбала 
шағында Қалидың әншілік аты да шыға бастай-
ды. Мұса деген болыс өнерлі жасты өзіне делбеші 
қылып, Тоғайбай деген домбырашыны көмекші 
етіп, барған жерінде ән салдырып, күй тартқызып 
жүреді. Ол кезде Қали «Ой, тентек», «Әрайнам», 
«Үлкен Айдай», «Кіші Айдай» әндерін шебер орын-
дайтын. Тоғайбаймен бірге жүрген кезінде Қали 
одан көп күй үйренеді» деп жазады Құрманғазы 
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атындағы мемлекеттік консер вато рия сы ның про-
фессоры міндетін атқарушы Тмат Мерғалиев өз 
естелігінде.

«Әнші бала» Қалидың өмірін күрт өзгерткен бір 
оқиғаны Қазақстан Республикасының халық әртісі, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, профессор 
Қаршыға Ахмедияров жазып қалдырған. Ол бұл 
әңгімені ұстазының өз аузынан естіген:

«1213 жас кезімізде Оқап (Қабиғожин) екеуіміз 
бір тайлаққа мінгесіп, қазіргі Тайпақ ауылы, Андрей 
базарына бардық. Тайлақты сатып, алғашқы рет 
костюм кидік. Осындай көңілді тұран шағымызда 
арба жеккен ақ інгенді жетектеген бір жігіт базар-
ды аралап, кешке Дина мен Мәменнің күй тартысы 
болатынын хабарлап өтті. Арбаға бидайық салып, 
үстіне текемет тастаған, оның үстінде малдасын 
құрып, қолына үкілі домбыра ұстаған Дина отыр 
екен. Елжұрт орамалға түйіп ақша лақтырып жа-
тыр. Кеште Оқап екеуіміз күй тартыс өтетін әлгі бай 
адамның үйіне келіп, үлкен өнерге куә болдық.

Бірінші болып Дина қолына домбыра алды, 
екі қолдың құбылмалы қағыс, қимылдарымен 
тыңдаушыларын таңғалдырды. Біраз уақыт күй 
сайыстан соң Дина үйінің жағдайымен жол жүріп 
кетті. Әйел баласына тағдыр осылай бұйырған 
ғой. Ал Мәмен байсалды баппен таңға күй тартып, 
көпшілік кәусәрін бір кенелтті...»

Міне, сол күннен бастап Оқап пен Қали ән салуды 
қойып, күйге көшіпті. Қалиға нағашы болып келетін 
Мәмен жиенінен білгенін аямаған. Мәменнің өз 
шығармалары – «17 жыл», «Ақшолпан», «Қайғылы 
қара» бізге осы Қали арқылы жеткен.

Зерттеушілер күйшінің 1925 жылдан бастап атқа 
мініп, ауылда жаңа құрылған өкіметке белсене 
қызмет еткенін, жүрген жерінде жастар арасында 
ойынсауық ұйытқысы болғанын жазады. Осылайша 
1930 жылдары Қалидың нағыз домбырашылық аты 
ел арасына кең тарайды. 1934 жылы Қазақстанда 
өнер шеберлерінің бірінші байқауы өткенде бала 
досы Оқап Қабиғожин екеуі бәйгеге қатар түсіпті. 
Бір қызығы Оралдағы іріктеуде күй өнерінен Оқап 
бірінші орын алса, сол 1934 жылы Алматыда өткен 
өнерпаздардың 1слетінде Қали үздік шығыпты.

«Менің астанаға барып, елге танылуыма сол 
кездегі ауыл кеңес төрағасы Бегешов Құспанның 
ықпал, көмегі мол болды», деп еске алады екен 
Қалекең кейін.

КЕЙІН

Қали Жантілеуов өмірінің екінші кезеңі осы-
лай басталған. «Міне, маусымның 14 күні 
бірінші республикалық байқау басталып та 
кетті. Драма театрдың сахнасынан небір 
балтаңдай әншілер мен бармағы майысқан 
күйшілер өтіп жатыр. Кезек Қалиға да келді. 
Ол домбырасын сәл көтеріңкіреп бұрады да 
«Адай» күйін екпіндете тарта жөнелді. Зал іші 
ұшқан шыбынның дыбысы естілетіндей тым
тырыс. Кең далада еркін жортқан ат тұяғының 
дүбірі ме, зорлықшылдарға деген халықтың 
ызалы үні ме, әйтеуір домбыраның көмейінен 
сан құбылған жігерлі қатқыл үн үстіүстіне 
төгіліп жатыр. Залды кернеп самғаған күй сазы 
қалықтап барып біткен кезде тыңдаушылар ду 
ете түсті. Үстіүстіне соғылған қолдар қайта 
шақырып, Қалиды сахнадан жібермей қойды. 
Қазылар мүшелері де (сыншылар алқасы) 
Қалидың домбырашылық өнеріне разы болды», 
деп жазады Тмат Мерғалиев.

Қалидың асқан орындаушылық шеберлігі жай-
лы академик Ахмет Жұбановтың өзі:     

«Қали – борандатқан тез екпінді күйлердің орын-
даушысы. «Адай», «Теріс қақпай» сияқты күйлерді 
әлі күнге Қалидың өзіндей ешкім тарта алмайды 
десек өтірікші болмаймыз. Ол сонымен қатар, «Ба-
ламайсан», «Науайы» сияқты әндеткен күйлерді 
де сызылтыпақ орындайды», деп жазған еді. 
Байқауда бірінші, екінші орын алған домбырашы-
лардан 25 кісі филармонияда құрылған ансамбль-
ге қалдырылды. Бұл оркестрді Ахмет Жұбановтың 
өзі басқаратын еді. Айта кетейік, сол ұжым кейін 
Қазақтың Құрманғазы атындағы академиялық 
халық аспаптары оркестріне айналды.

Күйшінің Алматыға келуімен оның ұстаздық 
қызметі де басталыпты. «Қазақстанның төрт 
бұрышынан жиналған домбырашылардың бәріне 
ұстаз болды»,  дейді Қалидың шәкірті, кейін атақты 
өнер қайраткеріне айналған Қаршыға Ахмеди-
яров. Жасы 30дан асқан шағында ғана кәсіби 
өнер ортасына келген Қали Жантілеуов нота сау-
атына, кәсіби жолға терең бойлаған. «Қалекеңнен 
сабақ алған қазақ өнерінің қаймақтары Шамғон 
Қажығалиев, Нұрғиса Тілендиев, Еркеғали Рах-
мадиев, Хабидолла Тастанов, Құбыш Мұхитов, 
Фуат Мансұров дүниежүзілік деңгейге күй 
бұлағының тұнығынан нәр алғандықтан жеткені 
де айна қатесіз дәлел» – бұл Қаршыға ағамыздың 
бағасы.

Бұдан кейін Қалекеңнің алдын көргендер 
қатарында – Рүстембек Омаров, Әзидолла Ес
қалиев, Рысбай Ғабдиев, Бақыт Қарабалиналар 
аталса, 1970 жылдары Қаршыға Ахмедияров, 
Шәміл Әбілтаев, Сәдуақас Балмағамбетов, 
Айт жан Тоқтаған секілді мықтылар Қали Жан
тілеуовтің тікелей шәкірті атанып, 20дан астам 
күйді күйшінің өзінен алыпты. Қалекеңнің алдын 
көрген кейінгі буын Тұяқ Шәмелов, Абдулха-
мит Райымбергенов, Кәрима Сахарбаева, Айгүл 
Үлкенбаевалардың да осалы жоқ қой.
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ҚАЛИДЫҢ ҚАЗАСЫ

Күйші Қали Жантілеуов мәнді де мағыналы, 
ұзақ өмір сүрген адам. 1942 жылы 
республиканың еңбек сіңірген әртісі атанды. 
1954 жылы Қазақ КСРінің халық әртісі атағын 
алды. «Құрмет Белгісі» орденімен марапаттал-
ды. Өмірінің соңында өз қалауы бойынша туған 
жері – Жаңақала өңіріне келіп, ауылда тұрды. 90 
жылдық тойының бел ортасында өзі болып, ел
жұртының құрметін көрді. 1993 жылы өмірден 
өткен кезде қарт күйшіні ақырғы сапарына ат-
тандыру ерекше салтанатпен өтіпті.

«1993 жылы өмірден өткенде ұстазымды соңғы 
сапарға шығарып салдым. Орал қаласында 
музыка училищесінде мемлекеттік емтиханға 
келген едім. Таңғы 6да сол кездегі облыс 
әкімі Жақыпов Қабиболла телефон шалып, 
Қалекеңнің дүние салғанын естіртті. Алматы-
дан оркестрдің бас дирижеры және көркемдік 
жетекшісі Айтқали Жайымов бастаған топ келді. 
Кейінгі ұрпаққа үлгі болсын деп жазып отыр-
мын: Қалекеңді жерлеген қаралы жиынның 
өзі ұлы күйшіге үлкен құрметті көрсетті», деп 
еске алады Қазақстан Республикасының халық 
әртісі, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, 
профессор Қаршыға Ахмедияров.

...Қос ат жеккен арбаға Қалекеңнің сүйегі 
салынып, қаралы көш қабірге қарай жыл-
жыды. Көш басындағы пар аттың жетегінде 
тұл ерттелген тағы бір сәйгүлік ілесті. 
Бос ердің қасына қарт күйшінің талай 
жылғы серігі – Э.Романенко жасаған 
альт домбырасы ілінген. Қаралы халық 
зират басына жеткенде бар жасау-
ымен тігілген киіз үй көрінді. Қарт 
күйшінің ақырет сапары осылайша 
ұлттық нақышпен, салтдәстүрмен 
көмкеріліп жатты. Марқұмның 
денесі мәңгі мекеніне жайғасып, 
жерленген соң халық Қаршыға 
Ахмедияровтан күй сұрады. 
Қаршекең қара домбыраны қолға 
алып, Дәулеткерейдің «Жігерін» 
жылап отырып тартыпты. «Сол 
кездегі халықтың ықыласын 
осы күнге дейін сезінемін. 
Күйшіге туған жердің, халықтың, 
тыңдаушысының ықыласынан 
артық не бар!», деп жазды кейін 
естелігінде профессор.

МУЗЕЙДЕГІ ДОМБЫРА

Бүгінде Жаңақала ауылындағы балалар 
саз мектебі Қали Жантілеуовтің атында. Тірі 
кезінде өзі тұрған көшеге де Қалекеңнің есімі 
берілді. Аудан орталығындағы күйшілер ал-
леясында Құрманғазы, Дина бастаған күй 
алыптарының қатарында мүсіні де тұр. 2002 
жылы күйшінің ғасырлық мерейтойы құрметіне 
Жаңақалада республикалық күйшілер байқауы 
ұйымдастырылды. Сол жиынға арнайы келген 
әйгілі Әбіш Кекілбай:

– Қазақстанда қала көп, жаңасы бар, ескісі 
бар, бірақ Жаңақаладай жер жоқ. Өйткені, қақ 
төрінде қазақтың бес ұлы композиторы тұрған 
бірдебір қала Аустрияда да, Германияда да, 
Польшада да жоқ. Мен біраз елді араладым. 

Бетховен жалғыз тұр. Гайдн жалғыз тұр. Моцарт 
жалғыз тұр. Қазақ даласындағы күйдің астанасы 
– Жаңақала! – деп шабыттана шалқи сөйлеген 
едіау!

 ...Орал қаласындағы Батыс Қазақстан 
облыстық тарихиөлкетану музейіне кірген адам 
қазақтың ұлы күйшілерінің саусақ таңбасы қалған 
домбыралар мүйісін көрер еді. Осы мүйісте Иесін 
мәңгі жоқтап тұрған мұңды аспаптың бірі – Қали 
Жантілеуовтікі.

– Әлі есімде, 1977 жылы музейдің тапсырма-
сымен Алматы қаласына бардым. Сол сапар-
да Қали ағайдың үйіне барып, осы домбырасын 
алып едік. Мұны қазақтың дәстүрлі музыкалық 
аспаптарының майталман шебері Қамар Қасымов 
жасаған. Үні ғажап! Қалекең ол домбыраны біздің 
қолымызға біржолата ұстатарда, жан жолдасы-
мен қимай қоштасып, соңғы рет күй тартып бе-
руге ыңғайлана берді. Кішкене сәби немересі 
жанында балбырап ұйықтап жатқан. Кемпірі: «Ей, 
баланы оятасың ғой... Қойсаңшы!» деп тоқтау 
салғысы келіп еді. «Ештеңе етпес» дегендей 
ым қақты да домбыраның құлағын бұрады. 
Бұл күйшінің шаутартқан шағы еді. Бірақ дом-
быра қағысына қарағанда, жасы жетпістен 
асты дейтін емес. Бір көргенде домбыраға 
үйлесе қоймайтындай гүрзі қолдары, сала-
лы саусақтары көз алдымда күрт құбылып, 
жүйтки жөнелді. Құрманғазының «Аман 
бол, шешем, аман бол», Мәменнің «Қа
ражан ханым» күйлерін тартты, – деп 
еске алады бүгінде Орал қаласында 
тұратын музей саласының ардагері 
Сара Танабаева.

Батыс Қазақстан облысы

СУРЕТТЕРДЕ: Қали Жантілеуов; 
Батыс Қазақстан облыстық тарихи-
өлкетану музей қорындағы Қали 
Жантілеуовтің домбырасы. Күйші 
бұл домбыраны 1945-1976 жылдар 
аралығында ұстаған. 

P.S. Биыл Батыс Қазақстан 
облысының Жаңақала ауданында 

қазан айында күйші-домбырашы, Қазақстанның 
халық әртісі Қали Жантілеуовтің есімін ұлықтауға 
арналған «Дүлдүл домбыра» атты республикалық 
домбырашылар байқауы өтеді. Халқы Қалиды 
ұмытпайды.

Ахмет Жубанов: «…Біздің Қалес болмаса Құр-
манғазының «Адайы» да, Құрекеңнің өзі де болмас 
еді... Құрманғазыны бізге,  біздің бүгінгі ұрпаққа та-
быс еткен Қалеске мың да бір рақмет...».

«Егемен Қазақстан» газеті, 
17 маусым 2022 жыл
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луы үшін, тақырыптар тереңінен қамтылып, өзекті 
мәселелер қозғалды. Неліктен біз: «Ас атасы – нан»
деп атаймыз? Осы сауалды балалар санасына сіңіру 
үшін ұлағатты ұстаздар қарапайым тілмен түсіндіріп 
берді. Нанды ас атасы дейтін себебіміз, яғни ас 
дәмінің үлкені – нан екенін, құнарлы тағам екенін, 
нанның қасиеті мен киелігіне ерекше тоқталды. Бала 
ақ қараны танымай тұрып, оң қолына нан ұстауды 
үйренеді. Адам күнде бір тамақты жеуден жалығады, 
бірақ наннан жалықпайды. Нанды қадірлеу арқылы 
біздің халқымыз ұрпағына даналықтың дәнін себе 
білген. Нан біздің отанымыздың байлығы, халықтың 
негізгі ең құнарлы тағамның бірі болып табылады. 
Нан бізге көп еңбек ету арқылы, көп тер төгу арқылы 
келеді. Көктемде дихан егінді егеді. Ол үшін трак-
тормен қара жерді жыртады, тырмалайды. Содан 
соң дән себіледі. Егілген дәнді мезгілімен суарып 
тұрады. Дәннің жақсы өсіп жетілуіне жағдай жасап, 
арамшөптерден тазартады. Бітік егіннің жайқалып 
өсуі үшін ауарайының ықпалы зор. Көктемде 
жаңбыр көп жауып, жазда күн ыстық болса, күзде 
бидай тоқ болады. Дихан жаз бойы осы тұқымнан 
шыққан бидайды баптап, қараумен айналысады. 
Диханшының еңбегі орасан зор екенін айта кету ке-

АС АТАСЫ – НАН!
Жанар АБИЛЕЗОВА,

Есік қаласының облыстық зерде бұзылыстары бар
балаларға  арналған арнайы мектеп-интернатының тәрбиешісі.

Есік қаласында орналасқан облыстық зерде бұзылыстары бар  балаларға  арналған 
арнайы мектеп-интернатында балалар тәрбиесіне арналған  іс-шара болып өтті.

рек. Күзде піскен бидайды комбайнмен жинайды. 
Комбайн бидайды орған кезде дәнді бір бөлек 
шығарады, масағы бір бөлек шығып, сабандар-
ды шомалайшомалай етіп үйіп кете береді. Дәнді 
арнайы жүк машиналарға тиеп жібереді. Жүк ма-
шиналары дәнді диірменге апарады. Диірменде 
бидайды елеп, кептіріп, ұн тартады. Ұн тартқанда 
аппақ суша ағып қаптарға қаптала береді. 
Қапталған ұндарды наубайханаларға апарып, на-
убайханашылар ұннан нан пісіреді. Нанды, бірінші 
қамырдан ашыту арқылы әр түрлі текшелерге 
салып, ыстық пеште пісіреді. Дайын болған нан-
ды себеттерге салып асханалар мен дүкендерге 
апарады. Жергілікті тұрғындар дүкеннен нан-
ды сатып алады. Азықтүлік дүкендерде әртүрлі 
пішіндегі қаптарға салынған дайын ұндарда са-
тылады. Аналарымыз ұннан бауырсақ, шелпек, 
нан, тоқаш тағы басқа тағам өнімдерін пісіреді. 
Нан дастарханның сәнін келтіреді, қарнымызды 
тойдырады, бойымызға күшқуат береді деп 
балаларға жалықпай түсіндіріп берді ұстаздар. 
Жасөспірімдерге берілген осындай сабақтар 
өмірде алдынан шығады. Нанды қадірлей білейік 
ағайын!

Бұл шараның негізгі мақ
саты жастарды қа зақтың 
салт дәстүріне сай саналы 
тәрбие, сапалы білім бе-
руге негізделген. Соны-
мен қатар үлкенді сыйлау, 
атаананы құрметтеу, ас 
атасы – «нанды» қадірлеу 
сияқты тағылымы тереңде 
жатқан құнды мағұлматтар 
беру. Оқушыларға қасиетті 
тағамның бірі – «нан» еке
нін, отанымыздың басты 
байлығы екенін еске салу. 
Ас атасы нан дастарханға 
қалай келетіні туралы 
түсінік беріліп, жанжақты 
мазмұнды әңгіме қозғалды.   
Оқушылардың нанды қас
терлеуге, ысырап етпеу-
ге, обал жасамауға, адам 
еңбегін бағалай білуге, 
еңбек етуге шақырды. 
Балаларға түсінікті бо-
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Семинар для членских организаций ТОП 
АСП провела преподавательмагистр юри-
дических наук, ведущий специалист по 
Трудовому законодательству РК, медиа-
тор, директор компании «Unity of Business 
Professional»  Садыкова Мадина Эдуартов-
на.

Участниками семинара стали представи-
тели локальных отраслевых профсоюзов, 
юристы, работники кадровой службы, пред-
седатели и члены согласительных комиссий 
предприятий, учреждений, которые узнали 
последние изменения в трудовом законо-
дательстве  РК, о  Единой системе учета 
трудовых договоров и цифровизации тру-
довых отношений; изменения в расторже-
нии трудового договора вследствие нару-
шения трудовой дисциплины работником; 

СЕМИНАР 
ДЛЯ ПРОФСОЮЗНЫХ 

АКТИВИСТОВ
15 июня 2022 года в конференц-зале Территориального объ-

единения профсоюзов «Алматинский союз профсоюзов» со-
стоялся очередной семинар на тему: «Изменения в трудовом 
законодательстве РК».

восстановления работника в согласительной 
комиссии и в судебном порядке и др.

Лектором были озвучены проекты предло-
жений по внесению изменений в Трудовой 
кодекс Республики Казахстана. Слушатели 
озвучили заинтересованность в проведении 
семинара для членов согласительных комис-
сий предприятий, которая обусловлена им-
перативным требованием пункта 8 статьи 159 
Трудового кодекса Республики Казахстан об 
обязанности сторон согласительной комис-
сии проводить ежегодное обучение членов 
согласительной комиссии основам трудово-
го законодательства Республики Казахстан, 
развитию умения вести переговоры и дости-
жению консенсуса в трудовых спорах.

Пресс-центр ТОП АСП
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На мероприятии присутствовала делегация из 
НурСултана в составе Нурлана Нурпеисова, ди-
ректора Департамента организационной работы 
и   информационного обеспечения Центрально-
го Совета Профсоюза, а также представителей 
республиканской  отраслевой газеты «Қазақстан 
теміржолшысы» – Дины Муздубаевой, главного 
редактора, Сулугуль Бакесовой, заведующей 
казахской частью, Александра Жабчука, фото-
графа.

Организатором мероприятия выступил Ка-
рагандинский филиал ОО «Казахстанский от-
раслевой профессиональный союз работников 
железнодорожного, автомобильного, воздушно-
го и водного транспорта» в лице председателя 
Яхии Альмусина.

Для детей и взрослых последний трудовой 
день недели стал понастоящему радостным. Из 
рук гостей из столицы Казахстана ребята полу-
чили дипломы и подарки, при этом никто из них 
не остался без внимания. 

Конкурс детских рисунков «Әлем балалар 
көзімен» – «Мир глазами детей» проводился  с 
18 апреля по 29 апреля 2022  года, был  приуро-
чен к Году Детей, объявленный Президентом РК 
КасымЖомартом Токаевым, в рамках меропри-
ятий 30летия Профсоюза. 

По словам Яхии Альмусина конкурс рисунков 
проводится ежегодно и стал уже традицион-
ным. С его слов  детям необходимо уделять 
особое внимание, так как  их благополучие – 

МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ 
В минувшую пятницу в Карагандинском отделении дороги состоя-

лась торжественная церемония награждения участников и победите-
лей конкурса детских рисунков «Әлем балалар көзімен» – «Мир глаза-
ми детей».

надежная гарантия дальнейшего процветания 
Казахстана

– Каждый рисунок заряжает взрослых позитив-
ными  эмоциями. Спасибо за частицу радости, ко-
торую вы подарили нам, – сказал Яхия Альмусин.

Членам жюри пришлось нелегко в выбборе по-
бедителей, так как каждая работа  юных худож-
ников посвоему уникальна. Яркие рисунки с изо-
бражением животных, птиц, деревьев и цветов 
свидетельствуют о том, что дети мечтают о мир-
ном небе над головой. Все их желания и мысли 
воплощены на альбомных листах. 

По итогам конкурса жюри выбрало 18  победи-
телей по трем номинациям: «Как  прекрасен этот 
мир», «Мир, который я вижу», «Казахстан, кото-
рый я знаю», кроме того дети в двух возрастных 
катогориях отмечены подарками и денежными 
премиями. 

Первое призовое место  в возрастной катего-
рии от 5 до 8 лет завоевали Томирис Тоимбекова 
(Карагандинское отделение магистральной сети), 
Жунис Ахмедиев (АО «Вагонсервис»), Айзере Ка-
рибаева (Отдел первой линии поддержки Кара-
ганда),  в возрастной категории 912 лет Айсара 
Ертисова (Карагандинское отделение дороги), 
Алина Кудва  (Акадырская машинизированная 
дистанция пути), Дарья  Мироненко (Карагандин-
ская дистанция сигнализации и связи).

В заключительной части мероприятия взрослые 
поздравили детей и пожелали им дальнейших 
творческих успехов. 
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В спортивном мероприятии 
приняло участие 14 команд. Это 
событие можно назвать мас-
штабным, так оно проходит под 
юбилейной эгидой, кроме того 
176 железнодорожников со 
всех уголков региона собрались 
здесь, чтобы продемонстриро-
вать свое мастерство в различ-
ных видах спорта.

На параде открытия выступили 
директор НОДГП-4 Марат Ибра-
ев, председатель  Карагандин-
ского филиала Казпрофтранс 
Яхия Альмусин,  чемпион мира 
по самбо, член сборной команды 
ЭЧ - Караганда Рахат Жананиет, 
председатель первичной органи-
зации профсоюза филиала ТОО 
«КТЖ-Грузовые перевозки - 
«Карагандинское отделение ГП» 
Галы Ермекбаев. Они пожелали 
участникам больших успехов и 
побед. 

Согласно программы, первым  
состоялся легкоатлетический 
забег для мужчин и женщин. 
Сильная половина должна была 
пробежать 800 м, а слабая рас-
стояние в два раза меньше. По-
сле кросса сотрудники желез-
нодорожной структуры  имели 
возможность проявить свои 
интеллектуальные способно-

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ
В минувшую субботу на стадионе Локомотив станции Караганда  – Сортиро-

вочная состоялась XVII летняя Спартакиада среди железнодорожников, при-
уроченная к 30-летию профсоюза, на приз Карагандинского филиала Казпроф-
транс.

сти – сразиться с соперниками 
в шахматной борьбе. Однако, 
по мнению болельщиков, самой 
зрелищной стала игра в пляж-
ный волейбол. Каждая команда, 
с упорной завидностью, стара-
лась не допустить падения мяча 
на своей половине поля. Не ме-
нее интересной оказалась игра 
в теннис, которую в простона-
родье называют пинг-понгом. 
Участники старались создать си-
туацию, в которой противник не 
смог бы отбить мяч. 

В минувшее воскресенье со-
стоялось подведение итогов XVII 
летней Спартакиада. 

«За два дня команды спло-
тились еще больше, проявляя 
корпоративный дух, единение и 
солидарность», - подчеркнул ин-
структор по спорту Тагат Айман-
бетов. 

По итогам легкоатлетическо-
го кросса третье место заня-
ла команда АО ВЖДО, второе 
место - команда ЭЧ Караган-
да, а первое место - ВЧД Ка-
раганда. В  шахматной игре 3 
призовое место присуждено 
команде ЭЧ-Караганда, 2 место-
ШЧ-Караганда и 1 место-Аппа-
рату НОД ГП. 

В настольном теннисе 3 место 

заняла дружная команда узла 
Жанаарка, 2 место-узел Ака-
дыр и 1 место ТЧЭ–Караганда.

В пляжном волейболе все ко-
манды отлично подготовились 
к предстоящему летнему се-
зону, но среди них все же ока-
зались лучшие. Члены жюри 3 
место присудили команде АО 
ВЖДО, 2 место - ПЧМ Агадырь, 
1 место ТЧЭ-Караганда. 

Согласно суммарным по-
казателям третье место при-
суждено Аппарату НОД ГП, 
второе общекомандное место 
- ЭЧ Караганда и по традиции 
чемпионом спартакиады ста-
ла команда - лидер всех тур-
ниров и соревнований - Кара-
гандинское эксплуатационное 
депо. 

Все команды - победители 
получили кубки и призы от Ка-
рагандинского филиала Каз-
профтранс. 

«Сегодня у нас завершилась 
XVII летняя Спартакиада, в ко-
торой участвовало более 170 
человек. Это далеко не по-
следнее мероприятие, и впе-
реди нас ждет много турниров. 
Желаю вам  удачи, успехов 
и всех благ», - резюмировал 
Яхия Альмусин. 
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В мероприятии, прошедшем 
под председательством перво-
го вице-министра труда и соци-
альной защиты населения РК 
Акмади Сарбасова, приняли 
участие представители заинте-
ресованных государственных 
органов – министерств обра-
зования и науки, внутренних 
дел, здравоохранения, сель-
ского хозяйства, Генеральной 
прокуратуры РК, местных ис-
полнительных органов (далее 
– МИО), а также Уполномочен-
ный по правам человека в РК, 
представители НПО и социаль-
ные партнеры МТСЗН.

На заседании были рассмо-
трены два основных вопроса:

- о текущей ситуации по не-
допущению детского труда;

- о проекте Списка легких ра-
бот, на которых разрешается 
использование труда несовер-
шеннолетних детей в возрасте 
от четырнадцати до шестнад-
цати лет в свободное от учебы 
время.

В своем выступлении Акма-
ди Сарбасов напомнил, что 
Казахстан ратифицировал две 
основополагающие конвенции 
Международной организации 
труда (далее – МОТ): №132 «О 
минимальном возрасте для 
приема на работу» и №182 «О 
запрещении и немедленных 
мерах по искоренению наихуд-
ших форм детского труда».

Первый вице-министр также 

О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 
ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ДЕТСКОГО ТРУДА
Министерство труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) про-

вело в онлайн режиме заседание Координационного совета по борьбе с наи-
худшими формами детского труда, в ходе которого обсуждалась проводимая 
работа по недопущению детского труда, а также был представлен проект Спи-
ска легких работ, на которых разрешается использование труда несовершенно-
летних детей в возрасте от 14 до 16 лет в свободное от учебы время.

рассказал и других мерах, при-
нимаемых в целях искоренения 
наихудших форм детского труда.

«В Казахстане реализуются 
новый План мероприятий по ис-
коренению наихудших форм дет-
ского труда на 2022-2024 годы и 
План мероприятий Правитель-
ства по профилактике, предот-
вращению и борьбе с преступле-
ниями, связанными с торговлей 
людьми, на 2021 – 2023 годы», – 
сообщил Акмади Сарбасов.

В рамках нового Плана меро-
приятий, рассчитанного на 2022-
2024 годы, ведется работа по со-
вершенствованию политики по 
вопросам искоренения наихуд-
ших форм детского труда, по обе-
спечению защиты прав и свобод 
несовершеннолетних, по прове-
дению проверок на соблюдение 
законодательства в области ис-
коренения наихудших форм дет-
ского труда и так далее.

Контроль, направленный на 
защиту трудовых прав несовер-
шеннолетних, осуществляет-
ся уполномоченными государ-
ственными органами.

В свою очередь заместитель 
акима г. Алматы Асем Нусупова 
и заместитель акима Туркестан-
ской области Сакен Калкаманов 
проинформировали о привлече-
нии несовершеннолетних к раз-
личным работам в регионах, а 
председатель Комитета по охра-
не прав детей МОН РК Есенгазы 
Имангалиев и председатель Ко-

митета административной поли-
ции МВД РК Атыгай Арыстанов 
рассказали о проводимой ве-
домствами работе по недопуще-
нию детского труда.

По итогам совещания для чле-
нов Координационного совета 
выработаны следующие реко-
мендации:

- направить свои предложения 
к проекту Списка легких работ, 
на которых разрешается ис-
пользование труда несовершен-
нолетних детей в возрасте от 14 
до 16 лет в свободное от учебы 
время;

- продолжить работу по реали-
зации Плана мероприятий по ис-
коренению наихудших форм дет-
ского труда на 2022-2024 годы и 
совместно с НПО рассмотреть 
вопрос проведения исследова-
ний по вопросам детского труда.

Стоит отметить, что эксплуата-
ция несовершеннолетних чаще 
всего допускается в летнее ка-
никулярное время. К труду при-
влекаются дети в возрасте от 
12 до 18 лет у субъектов малого 
бизнеса, в местах торговли на 
рынках, на автомойках и стан-
циях ремонта автотранспортных 
средств, в пунктах общественно-
го питания. При этом наиболее 
характерным нарушением явля-
ется отсутствие трудовых дого-
воров.

Пресс-центр Министерства 
труда и социальной защиты 

населения РК
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Эксперимент основан на модели 100:80:100, что означает 100% оплату за 80% рабочего времени при сохра-
нении 100% продуктивности. В эксперименте участвуют компании из разных отраслей экономики, разные по 
количеству персонала и по объему капитала. Исследователи будут работать с каждой из участвующих в экс-
перименте компаний и отслеживать его влияние на работников, на продуктивность компании, на экологический 
след и гендерное равенство. Сообщается, что поддерживаемые правительством эксперименты по переходу на 
четырехдневную рабочую неделю начнутся скоро в Испании и Шотландии. Джульет Шор, профессор социологии 
Бостонского колледжа и ведущий исследователь пилотного проекта, назвала его «историческим испытанием». 
«Мы будем анализировать, как сотрудники реагируют на дополнительный выходной с точки зрения стресса и 
выгорания, удовлетворенности работой и жизнью, здоровья, сна, использования энергии, путешествий и многих 
других аспектов жизни», — сказала она.  Четырехдневная неделя обычно считается политикой тройного диви-
денда — помощь сотрудникам, компаниям и климату. Исследовательские усилия будут направлены на анализ 
всего этого».

Камиль Айсин
«Солидарность»

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ СТАРТОВАЛ 
ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ПЕРЕХОДУ 

НА ЧЕТЫРЕХДНЕВКУ
Более 7 тыс. работников в 70 компаниях Великобритании начали с 6 июня ра-

ботать четыре дня в неделю без потери в оплате. Это крупнейший в мире экс-
перимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю, организованный 
совместно кампанией 4 Day Global, Кембриджским и Оксфордским университе-
тами и Бостонским колледжем вместе с центром «Автономия». 



«Профсоюзная жизнь Казахстана»   23

2000 жылы «Үздік сазгер» атанды. Сол үшін сазгер-
ге Тәуелсіздіктің 10 жылдығына арналған төсбелгі 
табысталды. Ф.Оңғарсынованың сөзіне жазылған 
«Ана жылуы» әні үздік ән болып елге кеңінен таныла 
бастады. 2004 жылы облыс әкімінің степендианты 
атанғанында айта кету керек. Екі жылдан соң сазгер 
К.Дүйсекеев атындағы республикалық «Туған жер» 
конкурсында бас жүлдені жеңіп алды. Бұл жетістігі 
үшін сазгерді қала әкімі И.Оңғарбаевта марапатсыз 
қалдырмады. Дәл осы 2006 жылы халықаралық 
«Қорқыт және Ұлы дала сазы» фестивалінде 
мәдениет министрі Е.Ертісбаевтың дипломымен 
марапатталды. 2007 жылы Қызылорда облысының 
әкімі М.ҚұлМұхаммед құрмет көрсетсе, 2008 
жылы Шымкент қаласында өткен халықаралық «Те-
атр көктемі» фестивалінде «Люстра» спектаклі үшін 
«Үздік музыкалық әрлеуші» номенациясын иеленді. 
2009 жылы Қызылорда қаласының 190 жылдық ме-
рейтойы төсбелгісімен марапатталды. Сондайақ, 
облыстың 70 жылдығы мерейтойында да құрмет 
көрсетілсе, ТУРКСОЙ халықаралық ұйымының 
сертификаттарын, облыс, қала әкімдерінің алғыс 
хаттарын және «Әнім сенсің» атты композитор-
лар мен әншілер конкурсының бас жүлдесін, 2015 
жылы өнер қызметкерлерінің кәсіби мерекесіне 
орай К.Көшербаевтың алғыс хатымен марапат-
талды. 2010 жылдың 24 ақпанында сазгердің 
«Жүрегім нені сезесің?» атты шығармашылық 
кеші болып өтті. Сол кеште С.Ұлықпанұлының 
жүрегінен шыққан жан тебірентер әсерлі әуендері 
қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары – Май-
ра Ілиясова, Жеңіс Ысқақова, Бақыт Шадаева, 
Қыдырәлі мен Қарақат, Құдайберген Бекішов, 
Мәдина Сәудақасова, Ақбота Керімбекова, До-
сымжан Таңатаров, Жұбаныш Жексенұлы, 
Сәукен Әлішев, Мұратжан Шомбалов, Элмира 
Қанатбаева,  Индира Елубаевалар сахна төрінде 
әсем әндерді әуелетіп шырқады. Бұл кеш кәсіби 
әншілер мен халық арасында сазгердің сазды 
әндерінің қаншалықты сүйікті екенін көрсетті. Ел 
қошеметіне бөленген өнерпаз  әлі талай белестерді 
бағындырады деп ойлаймыз. 

Қайрат СЕМБІҰЛЫ.  

СЫРДЫҢ СЫРЛЫ САЗГЕРІ
Сәбит Ұлықпанұлы Қызылорда қа ла-

сындағы Тасбөгет кентінде (бұрынғы 
Сырдария ауданының орталығы) 1967 
жылы 13 қыркүйекте өмірге келген. 1984 
жылы кенттегі №11 орта мектепті бітірген 
соң, Н.В.Гоголь атындағы Қызылорда 
педагогикалық институтының «музыка» 
факультетіне оқуға түседі. Еңбек жолын 
1989 жылы Тасбөгеттегі С.Майқанова 
атындағы мәдениет үйінің жанындағы 
«Мереке» вокальды-аспапты ансамблінің 
жетекшісі болып бастаған. 

 Суретші ақ матаға сурет салып, жансыз бейнеге 
жан бітіреді, ақын сырлы сөзбен сананы сергітеді. 
Ал, сазгер қоршаған ортадан алған әсерінен 
толғанып, айтар ойын әдемі әсем әуенмен 
жеткізеді. Алланың берген таланты тас жараты-
ны әмбеге аян. Талантымен елге танылған осын-
дай жандардың бірі – сазгер Сәбит Ұлықпанұлы.  
Ол «Мереке» вокальдыэстрадалық ансамблдің 
жетекшісі. Оның шығармашылық жолы «Сырлы 
саз» халықтықфольклорлық ансамблінің жетекшісі 
болумен жалғасын табады. Сонымен қатар, 
Н.Бекежанов атындағы облыстық қазақ музыкалық 
драма театрдың, облыстық филармонияның 
көркемдік жетекшісі қызметтерін абыроймен 
атқарды. 2009 жылдан бері Сәбит Ұлықпанұлы 
республикалық конкурстарға қатысып, өнерін 
барша жұртқа паш етті. Оның өнері қазыларды 
таңтамаша қалдыра білді. Сазгердің сырлы сазы 
өзгелерден ерекшелеп тұратын қыры өз әніне 
сөзді жақсы таңдай білуінде еді. Сондықтан өз 
ортасында қашанда абыройлы болды. Оның 
шығармашылық шыңға шыққан алғашқы сапары 
1993 жылдан бастау алды. «Үкілі үміт» конкур-
сында «Домбыра» әнімен дипломат атанып, өзінің 
алғашқы биігін бағындырды. Дәл осы жылы «Жас 
қанат» конкурсында «Жапырақ» әнімен «Үздік  
өңделген ән» номинациясын жеңіп алды. 1993 
жыл сазгер үшін жемісті жыл болды. Алдыңғы екі 
жетістікке қоса, әнші М.Садуақасова сазгердің 
«Бозбала» әнімен республикалық «Музыкалық 
вояж» конкурсында 1 орынды еншілеген. Ол Сыр 
елінің мәдениет саласында қосқан үлесі үшін 
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Согласно внутреннему меморандуму, распространен-
ному Amazon среди старшего менеджмента, компания 
рискует исчерпать доступную рабочую силу для найма 
в свою сеть в США. У компании чрезвычайно высокая 
текучесть кадров – до пандемии еженедельная потеря 
рабочей силы составляла 3%, или 150% в год, сообща-
ет The Guardian. По сравнению с Amazon, вторым круп-
нейшим частным работодателем США, среднегодовой 
оборот работников в розничной торговле составляет 
меньше половины от оборота интернет-гиганта: 64,6%. 
В транспорте, складировании и коммунальных услугах 
в 2021 году оборот сотрудников составил всего 49%. 
Сообщается, что такое положение дел беспокоит даже 
основателя Amazon, который оставил должность главы 
компании почти год назад. Первоначально он привет-
ствовал текучесть кадров, поскольку считал, что ра-
ботники, которые надолго задерживаются в компании 
(в отделе логистики), становятся более расслабленны-
ми, менее мотивированными к работе и не могут под-
держивать нужный темп. Однако, оставляя пост главы 
корпорации, он сказал, что компания должна «лучше 
работать» для своих сотрудников и стать «лучшим ра-
ботодателем на земле и самым безопасным местом для 
работы». Перемена во взглядах основателя Amazon мо-
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жет быть отчасти связана с волной органайзинга на 
складах компании. Помимо этого Amazon сталкивает-
ся с проблемой такого масштаба, которого не было в 
начале развития компании: будучи вторым по величи-
не частным работодателем в стране, компании нелег-
ко заменить всех уволенных сотрудников. Трудовые 
коллективы и отдельные рабочие давно осуждают ус-
ловия труда в компании, высокую текучесть кадров и 
травматизм как на складах, так и в службе доставки. 
Об этом рассказал 22-летний Мэтт Литтрелл, сборщик 
заказов на складе Amazon в Кэмпбелсвилле (штат 
Кентукки), работающий с начала 2021 года. В настоя-
щий момент он пытается организовать профсоюз. Пр 
его словам, практика найма, квоты производительно-
сти, политика посещаемости и неравное соблюдение 
правил приводят к отсутствию гарантий занятости, 
что обеспечивает высокую текучесть кадров. Ранее 
сообщалось, что на Amazon была подана жалоба в 
Совет по трудовым отношениям США (NLRB) по при-
чине незаконного увольнения сотрудников за органи-
зацию коллективных действий и поощрение коллег к 
забастовке.
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