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“Абылай хан” атындағы колледжінің ұжымдық басылымы

Азаматтық қорғау органдарының 20 жылдығына орай
 

мамандығының апталығы облыстық деңгейде өткізілді
«Абылай хан» атындағы колледжі «Төтенше жағдайда қорғану» 

            «Абылай хан» атындағы колледжінің «Төтенше жағдайда қорғану» мамандығының студенттері мерекелік іс-шараны 2015 жылдың 

9-қазан айынан бастап жоспарға сәйкес өткізді. Атап айтқанда: Құтқарушылар мәртебесін ақпараттандыру және насихаттау тақырыбында

нің капитаны КеңесоваАйнұр, «ӨС және АҚЖ» ММ-нің қызметкері өртке қарсы қызметінің аға лейтенанты Қалмақанов Жасұлан, ҚР ІІМ 

тары мен мамандықтың маңыздылығы жайында кезек-кезекпен ТЖ студенттеріне кездесу жиыны барысында әңгімелеп берді. Сөз соңын-

құтқару саласында атқарып жатқан қызметтеріне табыс, білімдерін тек оқу-жаттығу барысында пайдаланып өз рахметін жеткізді.

   12-қазан 2015 жылы ҚР ІІМ ТЖК «ОӨАЖҚЖ» ММ-нің құтқарушылар күнінің 20 жылдығын атап өту мақсатында жаңа үлгідегі арнайы 

құтқару көліктерімен құралдарынан «Ашық есік» күні ұйымдастырылып, оған колледждің «Төтенше жағдайда қорғану» мамандығының 

студенттері қатыстырылып, өзекті сұрақтарына жауап алып өз қызығушылықтарын білдірді.

мақсатындағы ережемен таныстыру апталығы барысында,  колледжде жұмыс жасайтын қызметкерлер мен барлық оқытушыларын ереже-

мен таныстырды.

Қызылорда колледждерінің «Төтенше жағдайда қорғану» мамандығының 15-19 жастағы Жас – құтқарушы студенттері арасында 12 қашық-

тықтан тұратын сайыс өткізілді. Сайысқа қатысушылар құрамы 5 адамнан оның ішінде жарысқа қатысушының арасында қыз баланың бол-

уы шарт болды. Сайысқа қаланың үш колледжінен атап айтқанда,  Жас-өркен, Көпсалалы «Ұлағат» және «Абылай хан» атындағы колледжі-

нен барлығы 8 команда қатыстырылды. Сайыс барысында команда мүшелері өздерінің алған білімдері мен біліктерін практикалық тұрғыда 

көрсетіп жақсы деген нәтижелерге қол жеткізді. Сайысқа Қызылорда облысы ТЖД-нің төтенше жағдайды жою бөлімінің басшысы 

Б. Тұрманов,ТЖД-нің төтенше жағдайды жою бөлімінің бас маманы Оразбеков Асхат, «ӨС және АҚЖ» ММ-нің қызметкері 

Сунақов Ж, ҚР ІІМ ТЖК «ОӨАЖҚЖ» ММ-нің орынбасары Алмашев Арыстан  қатысып, сайыстың өткізілуіне жақсы деген баға беріп,

 колледж директорының қолынан құтқарушылардың төл мерекесіне арнайылап тағайындалған «Құрмет грамотасы» және бағалы сыйлық-

тармен марапатталды.Сайыс нәтижесі бойынша барлық қатысушы түлектерге құтқарудың әдіс-тәсілін меңгергендігін анықтау мақсатында 

 

диплом және бағалы сыйлықтарымен марапатталды. «Абылай хан» колледжінің жеңімпаз команда тізімі төмендегідей орын алды; 

Сайыста өз біліктіліктері мен тапқырлығын көрсетіп, оза шапқан «Абылай хан» колледжінің қатысушы командалары мықты екендіктерін 

тағы да бір дәлелдеді.

1-орын «Бүркіт» командасы – 2 курс;

Қызылорда облысы ТЖД қызметкерлері Нұрманова Айгүл, төтенше жағдайдың алдын алу басқармасының бас маманы өртке қарсы қызметі-

ТЖК «ОӨАЖҚЖ» ММ-нің қызметкері 1-ші санатты сүңгуір Жексембиев Жасұлан  ТЖ төтенше жағдайды  жою жолында атқарған жұмыс-

да колледждің төтенше жағдайда қорғану мамандығының арнайы пән оқытушысы А. Султанбеков келген ТЖ саласының қызметкерлеріне,

2015 жылдың 12-14  қазан аралығында   ТЖН-22 а,б және ТЖ-23 оқу тобы «Қыс мезгілінде болуы мүмкін төтенше жағдайлардан қорғану» 

  15-қазан 2015 жылы сағат 10-00 ден 11-20 арасында ТЖН-23 а,б оқу тобына ҚР ІІМ ТЖК Қызылорда облысы ТЖД-нің төтенше жағдай-

ларды жою бөлімінің басшысы өртке қарсы қызметінің майоры Тұрманов Бахтияр Маханбетжанұлының «ТЖ аймағында адамдарды құт-

дің басшы құрамдарының қатысуымен өткізілді. Сабақ өз деңгейінде өткізіліп қорытындысы бойынша «өте жақсы» деп бағаланып, 

Б.М. Тұрмановқа колледж директорының атынан сертификат табысталды.
Колледждің «Төтенше жағдайда қорғану»  мамандығының ұйымдастыруымен колледж ғимаратында ТЖ саласының кітаптарымен құтқару-

шылардың жанартылған үлгідегі  арнайы құрал жабдықтарының көрмесі облыстың техникалық мамандығы бар колледждерінен арнайылап 

шақырылған оқытушыларына таныстырылды. Өзге де колледжден келген 18 оқытушылары  «Қыс мезгілінде болуы мүмкін төтенше 

жағдайлардан қорғану» тақырыбындағы семинар ережеге қатысып, колледждің арнайы пән оқытушысы А. Султанбековтің «Төтенше жағ-

дайлардың алдын алу мен жоюдың мемлекеттік жүйесі және оның негізгі ережелерін іске асырудағы ТЖК-нің рөлі (ТЖМЖ)» тақырыбын-

дағы ашық сабағына қатысып «жақсы» деген бағаға бағалады.

2015 жылдың 16 қазан күні 19 қазан құтқарушылар күнін атап өту мақсатында төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлерімен бірігіп 

қару кезінде құтқару құрылымдарының әрекеті. ҚР ІІМ ТЖК қызметкерлерінің орны мен қызметі» тақырыбындағы ашық сабағына колледж-

өткізілген сайысқа қатысқандығын растайтын сертификат табысталып, жеңімпаз атанған командалар колледж директорының алғыс хатымен,

2-орын «Толағай» командасы – 3 курс;
3-орын «Абылай хан» командасы – 4курс:

«Абылай хан» атындағы колледждің «төтенше жағдайда қорғану» мамандағының арнайы пән 

оқытушысы  I-ші дәрежелі құтқарушы,   I-ші санатты оқытушы  А. Султанбеков
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М. Мәметова  атындағы гуманитарлық колледжінде 
семинар-тренинг өткізілді.

1. Ойға шабуыл
2. Сүйіспеншілік сипаты
3. Қорытынды ой толғау 
бөлімдері бойынша өткізілген  тренинг аясында қатысушы студенттер өз ойларын ортаға салып, айтарлықтай әсер алғандарын атап өтіп, 
«Абылай хан» атындағы колледж оқытушыларына алғыстарын білдірді.

 Абылай хан» атындағы колледжінің педагогика-психология пәнінің оқытушысы, 
п.ғ.м. А.С.Шеримова, "Гуманитарлық-экономикалық"және "Жаратылыстану"
бөлімінің меңгерушісі , а-ш.ғ.м.  Э.А.Альмаганбетованың ұйымдастыруымен
М.Мәметова атындағы педагогикалық колледжінде «Отбасы-бақыт мекені» 
тақырыбында оқушыларға арналған семинар-тренинг өткізілді. Тренингтің 
басты мақсаты- бала үшін отбасының мәні мен маңызын айшықтап, бақытты 
отбасы туралы кең көлемде мағлұмат беріп, қадір-қасиетін түсіндіру. 
Елбасы Н.Ә.Назарбаев айтқандай: «Отбасы–Отанымыздың ошағы. 
Отбасында адам бойындағы асыл қасиеттер жарқырай көрініп, қалыптасады. 
Отанға деген ыстық сезім - жақындарына, туған - туысқандарына деген 
сүйіспеншіліктен басталады.» Осы қағиданы басшылыққа ала отырып өткізілген 
тренинг аталмыш колледж студенттерінің қызығушылығын арттырды. 

«Кел , жастар, оқылық»
   «Абылай хан» атындағы колледжінің «Нұр Отан» партиясы

«Жас отан» жастар қанатының еріктілер тобы «Кел, жастар,

оқылық» науқан аясында кітапханада іс шара өткізді. 

Іс шарада кітапханадағы кітап қорындағы көп пайдаланылған,

жыртылған бірнеше оқулықтар іріктеліп алынып, қайта 

жөндеуден өткізілді. Нәтижесінде кітап қорынан барлығы 

153 дана оқулық жаңартылды. Іс шараны ұйымдастырушылар: 

Кеңес Дәметкен мен Қожабек Нұрдаулет бастаған еріктілер

тобынын мүшелері: Маханбетова Күнсүлу, Күміспаев Олжас,

Қуаныш Жансая, Досмаханов Берекет кітаптарды өңдеп, 

жаңартуда өз көмектерін көрсете білді. «Кітапты құрметтеу 

қажет, осынау үй күнбезіне қастер тұтып кіру қажет» деп атақты 

ойшыл А.И.Герцен айтқандай, бүгінгі жас ұрпақтың кітапты 

   Мен осы іс шараны ұйымдастырып, белсенділік танытқан еріктілер тобына алғысымды білдіремін. Осындай кітап жанашырлары көбейе 

 берсе деп тілеймін. 

қастерлеп, сүюі көңіл қуантарлық жағдай.

«Абылай хан» атындағы колледжінің
 кітапханашысы Қоспанова А.

«Қазақ хандығының-550 жылдығына» орай ашық
 

Қазақ хандығының 550 жылдығына орай, «Абылай хан» атындағы колледжінде «Төтенше жағдайда қорғану» мамандығы бойынша 

ТЖН-25б оқу тобында 2015 жылдың 6-қазанында  «Қазақ хандығының тарихы» тақырыбында қазақстан тарихы пәнінің оқытушысы 

Ақынбекова Гүлнұр ашық сабақ өткізді. Сабақтың мақсаты: қазақ хандарының өмірі, ерлігі, жүргізген саясаты туралы жастарға кең 

 

Сабақ Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақ хандығының-550 жылдығына» арналған арнауынан басталды. Топ студенттері әр ханның

тарихы, ерлігі, азаматтық болмысы жайында ізденістерін ортаға салып, кең көлемде мағлұмат берді. Орта жүздің ханы болған Абылай

ханның жоңғарларға түскен «Тұтқындағы- Абылай» көрінісі көрсетілді. Сонымен қатар әр хан тұсында өмір сүрген қазақ билерінің сөз 

өткірлігі мен әділ шешімдері жайында да интерактивті тақта арқылы мәлімет берілді. Олардың артында қалдырған нақыл сөздері бүгінде

рухани қазынамызға айналғанына оқушылар бірнеше дәлелдемелер келтіріп, сабақ өте жоғары деңгейде өткізілді. Ашық сабаққа бөлім 

меңгерушісі Э.А. Альмаганбетова, колледж әдіскері Г.М.Мамутова, директордың тәрбие жұмыстары жөніндегі орынбасары 

А.Ш.Сарбалаева қатысып, оқушылардың қазақ тарихын қызығушылықпен айтып, ойларын ортаға салғандары үшін ризашылықтарын 

білдірді. Өткізілген ашық сабақ Облыстық деңгейдегі ашық сабақтар кестесі бойынша жүргізілді. 

мағлұмат беріп, насихаттау.

«Гуманитарлық-экономикалық» және
«Жаратылыстану» бөлімінің меңгерушісі Э.А.Альмаганбетова

сабақ өткізілді
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«Жасыл экономика жағдайында Қазақстан  экономикасының

28-қазан 2015 жылы Көпсалалы «Ұлағат Қызылорда» колледжі 

мен Қызылорда облыстық оқу орталығ(әдістемелік кабинет) бірлесіп, 

«Жасыл экономика жағдайында Қазақстан экономикасының дамуы» 

тақырыбында облыстық ғылыми-теориялық конференция өткізілді.

Конференцияның басты мақсаты- шығармашылықпен жұмыс 

істейтін студенттердің ғылыми- техникалық жаңалықтарын айқындау

және тарату, ғылыми жаңашыл жастарды бір ортада бас қосуын 

ұйымдастыру. Аталмыш конференциядан «Абылай хан» атындағы 

колледжінің ҒСН-24 оқу тобының студенті Сейділдә Әділбекке 

сертификат табыс етілді. 

 дамуы» атты облыстық ғылыми-теориялық конференция 
өткізілді. 

«Дарын» жастар ұйымы алғашқы шығармашылық кешін берді
   «Абылай хан» атындағы коледжінде колледж директоры Р.К. Дүлдүл мырзаның қолдауымен құрылған «Дарын» жастар ұйымы өз жұмысын 

бастады. Ұйымның төрағасы болып ЭК-24 оқу тобының студенті Қалмұрза Тұрған сайланды. Ұйым құрамында 21 студент жұмыс жасауда,

жастарды шығармашылыққа жетелеу, өз ойларын түрлі іс-шара, кездесу, жиын барысында ортаға салу мақсатында құрылған «Дарын» 

ұйымы 9-қазан күні «Абылай хан» атындағы колледжінің студенттер сарайында «Белсенді жастар жалынды, сүйеміз біз Дарынды!» 

тақырыбында алғашқы шығармашылық кешін өткізді. Кешке Қызылорда қаласындағы И.Әбдікәрімов атындағы аграрлық-техникалық 

колледжінің, «Жас өркен», «Болашақ» колледжінің белсенді студенттері келіп қатысып, өз лебіздерін білдірді. Кештің ашылуында колледж 

директорының тәрбие жұмыстары жөніндегі орынбасары Сарбалаева Айгүл Шакиқызы шығып сөз сөйлеп, «Дарын» жастар ұйымының 

белсенділеріне шығармашылық табыс тіледі. Сонымен қатар, кеш барысында ұйымға мүшелікке кірген 1-курс студенттеріне төс белгі

 тағылды. Кеш өте жақсы деңгейде өтіп, көрермендер ризашылықпен тамашалады. Алдағы уақытта да «Дарын» жастар ұйымына биік 

шыңды бағындыруларына тілектеспін!
ЭК-24 оқу тобының студенті

Тоқмұрза Аида

Алыста жақын жолдар
 

Алыс жерге барған сайын неше түрлі жолдарды пайдаланамыз. Көлікпен немесе жаяу болсын, әйтеуір тас жол, теміржол, әуе жолы, су 

жолдарымен жүруге тура келеді. Бірақ біздің мән бермейтін сәттеріміз болады осы жолдарға. Бұл әрине, әрқайсысымыздың жадымызда

сақталуы қажет. Шын мәнінде әр жолдың өзінше пайда болу ерекшеліктеріне , маңыз қызметіне орай атаулары болады. Халқымыз осы 

ерекшеліктерді ерте кезден ескеріп, атаулар қойып, сыр-сипаттарына терең маңыз берген. Жол жөнінде айтылған ұғымдардың бірқатарын 

назарларыңызға ұсынып отырмын.

Кіре жол- тауар, жүк таситын қалааралық жол

Керуен жол- сауда керуендері жүретін жол

Көлік жол- қаладағы көлік жүретін көшелер

Қобы жол- құм арасындағы төте жол

Қасқа жол- тауды, белді тік асатын жол

Қара жол- жүргіншісі көп даңғыл жол

Қия-жоғары өрлейтін жол 

Мойнақ, түйе мойын- ұзақ жол

Шытқыл жол- тапталған жол

Шытырман жол- ұйқыш жол

Шұбырыныд- ұзыннан-ұзақ жол

Ұлы жол- үлкен жол

Даңғыл жол- кең, тегіс жол

Еңіс жол- төмен құлдилайтын жол

Бүйір- негізгі жолдың бір бүйіріндегі қапталдаса жарысқан жол

Беткей- тау, төбе баурайындағы жол

Торап- жолдардың тоғысқан жері, түйлісі

Айыр соқпақ- жалғыз аяқ жол

Айдау жол- мал айдайтын жол

Айтақыр жол- тапталып

Жым- аңның ізі, жүретін жолы

Жағалау жол- өзен, көл теңіздердің жағасындағы жол

Жаяу жол- көлік жолдың қапталдарындағы жаяу 

жүргіншілер жүретін жол (біздің тілімізше- тротуар)

Сиыр жол- жалғыз аяқ жол

Сарнау жол- тегіс, даңғыл жол

Сүрлеу- көптен бері жүрілмеген ескі, көмескі жол

Соқпақ жол- жалғыз аяқ жол

Сорап- ескі жолдың сүрлемі, сілемі

Соқыр соқпақ- ескі сүрлеу

Көрбілте жол- шөп басқан ескілеу жол

Күрең жол- кең, даңғыл жол

Күре жол- негізгі, басты, түзу жол

Күзер- мұз үстіндегі жол

                                                                             ЭК-24 оқу тобының студенті Маханбетова Күнсұлу



Самғау
Облыстық әскери-қолданбалы спорт түрлері жарысында 

«Абылай хан» атындағы колледж қатысушылары
1-орын иеленді

5 бет

Езудегі емеурін....................

Қайыршыға беремін
Баласы әкесінен ақша сұрайды:
-Папа, маған шамалы ақша бересіз бе?
- Оны не істейсің, балам?
- Қайыршыға беремін. Ол байғұс үнемі көшенің бұрышында айқалап тұрады.
- Мұның жөн екен. Сонда ол не деп айқайлап тұрады?
- Не деуші еді? Балмұздақ алыңыздар, балмұздақ алыңыздар деп өткен-кеткен 
адамға өңешін жырта айқайлап тұрғаны.

    Кәсіптік және техникалық білім беру оқу орындарының оқушылары арасында 2015 жылдың 30-қазанында Қызылорда индустриалды- 

техникалық колледж базасында әскери- қолданбалы спорт түрлерінен облыстық деңгейде жарыс өткізілді.

Жарысқа «Болашақ» колледжі, «Қызылорда медициналық колледжі», «Ақмешіт» колледжі, «Жас өркен» колледжі, «Қазақ гуманитарлық

және техникалық колледжі», «Көпсалалы Ұлағат» колледжі, Шиелі аграрлық колледжі, И.Әбдікәрімов атындағы Қызылорда колледжі,

Қазалы аграрлық колледжі , «Абылай хан» атындағы колледжінен барлығы 12 команда қатысты. 8 бөлім бойынша өткізілген сайыс 

 

Алғашқы әскери дайындық пәнінің оқытушысы Б.А.Абдибеков, дене шынықтыру пәнінің оқытушысы Е.Р.Рамазанов жетекшілігімен 

ТЖН-24 оқу тобының білім алушылары Мажай Әлім, Қуаныш Мешітбай, Романкулов Тимур, Әбдраманов Қайрат, Шамиев Асан, 

ТЖН-23 оқу тобынан Шазында Рауан, ТЖН-25 оқу тобынан Айтуған Нұржан, Шаки Азамат қатысып, барлық тур бойынша өткен сайыс

 нәтижесі бойынша жоғары нәтиже көрсетті.

нәтижесі бойынша
 1-орынды «Абылай хан» атындағы колледжі, 
 2-орынды Қазақ гуманитарлық және техникалық колледжі, 
 3-орынды Шиелі аграрлық колледжі жеңіп алды.

Жеп қоямыз, жолдас генерал!
Тексеруге келген солдаттарды тізіп қойып:
-Солдаттар, тамақтарың жете ме?- деп сұрайды.
-Жетеді, жолдас генерал, тіпті артылып қалады,- деп жауап береді хормен бәрі.
-Өй, артылғанын қайтесіңдер?-
-Жеп қоямыз, жолдас генерал!

«Тұлдыр жетім»
Бір жігіттің әдет: арақ ішіп, ертеңіне басы ауырып, жұмысқа бармай сылтау үшін «Әжем өлді», 

«Көкем өлді», «Ағам өлді»,-деп туған-туыс, ағайындарын о дүниеге еріксіз аттандырып, бір күн 

демалып алатын көрінеді. Бір күні тағы да қаттырақ сілтеп жіберіп, араға бір күн тастап, екінші 

күн дегенде бастығының алдына ісіп- кеуіп барып, көзін жасауратып:

-Аға, жалғыз інімді кеше абайсызда машина қағып, ауруханада көзін жұмды,- десе, жұмысшысы-

ның жағдайын білетін басшысы:

-Е-е-е, айналайын-ай, ағайынның бәрі қырылып, тұлдыр жетім қалдың-ау,- деген екен.

Ой-бай бегемот!
Никулин, Вицин, Моргунов Африкаға барыпты. 

Бір өзеннің жағасына келіп, әуелі суға Никулин түседі. Сәлден кейін:

-Ойбай, крокодил!- деп айқайлап атып шығады. 

Екінші Вицин сүңгіп кетеді. Бірнеше секундтан кейін ол да:

-Ойбай, крокодил!,-деп айғайға басады. 

-Үшінші суға Моргунов түседі. Сәлден кейін бір крокодил:

-Ойбай, бегемот!-деп, жағаға атып шыққан екен.

Мысық көрмеген бе?
Тексерту үшін әкесі баласын психиатрға әкеледі. Дәрігер балаға сұрақтар қоя бастайды.

- Мысықта қанша құлақ болады?
- Екі
- Қанша аяқ болады?
- Төрт
- Ал мысық қалай айқайлайды?
- Папа, мына кісі өмірінде мысық көрмеген бе өзі?- деген екен таңданып.



Самғау
Ел үміті-жастарда!

4 бет

«Балапаным» деп, мені мәпелеген,

Сәл сүрінсем, сүйеп алға жетелеген.

Кешір,Ана! Шалт кетіп, шалыс бассам,

Балалықпен бәлкім мен еркелегем.

 

Аңғармай қалыппын-ау, сезбеппін де,

Әжімнің көбейгенін тездеп күнде.

Балалық борышымды өтеу арман,

Анашым орап сізді, солмас гүлге.

Тайып кетпен мұз айдыннан  өзің барда,

Жетелейді алға бізді төзім ғана,

Биік шыңға өрлеймін, шарықтаймын,

Асқақтатам абыройыңды көзің барда!

Жүрек сыры
«Ана»

Абайға арнау

     Халқымыздың асыл арманын үлкен үмітін іске асыратын, болашағымыз үшін, мәңгілік елдің ұрпағы үшін жүзеге асырып жатқан 

жұмыстарға ел куә. Елбасының білім саласына байланысты берілген тапсырмалары жауапкершілікпен орындалып халық игілігіне 

қолданылып жатыр. Бұл біздің Ата-бабалардың аманатына адалдығымызды, Ұлы дала рухына тағзым етуімізді, әлемге еліміздің 

тарихын танытып, өсіп-өркендеп келе жатқан ел екендігін, қазақ ұлты бар екендігін көрсетті. Содан бері Қазақ хандығының-550 

жылдығы Керей мен Жәнібек артына елді ерітіп, қазақ хандығын құрып, ту көтеріп қазақ елін құрған. Қазақ хандығының сан ғасырлық

тарихы бар. Батыр ел қорғаған, халқы  үшін, жері үшін, азаттық үшін күрескен, елді біріктірген Абылай хан бабамыздың атындағы

 

Абылай хан атамыз заманында ел қорғаса, біздер болашақта мамандық алып, қазіргі қазақ елінің тиыштығы, бейбіт өмірде ешқандай 

зардап шекпей, төтенше жағдайларды болдырмау мақсатында жұмыс жүргізу, халыққа адал қызмет ету біздің азаматтық борышымыз

деп санаймын. Білім нәрін сусындатып, болашаққа бастар жолдың нық қадамын бастап, жақсы маман болуымызға бағыт берген 

ұстаздарыма шексіз ризамын. Алдағы мақсат- елімнің өркендеуі мен дамуына үлес қосып, білім алған оқу орнымның атын асқақтатып, 

жақсы маман атану.

колледжінде оқып жатқанымды мақтанышпен айта аламын. 

ТЖН-22 «а» оқу тобының студенті Қарасай Мағжан

Әкеме
Жүріп келем, өзің салған ізбенен,

Қуанасың, ойнап-күліп бізбенен.

Тұңғышыңмын сенім артқан өмірде,

Жақын болар әкесіне қыз деген.

Сыр жасырып, есейіп жайлап сенен,

Өсіп келем, сәт сайын жайнап келем.

Жиған бәрін бойына ізгіліктің,

Асқар таудай әкем бар Бауыржан деген.

Әке көңілі, нәзік тамшы көз жастан да,

Әке заңғар, одан биік асқан ба.

Есімің де мен үшін аса қымбат,

Жазар едім алтынменен аспанға да!

            Ұғынып елден озып орыс тілінен,
            Жырларын сүйіп Пушкин, Лермонтовтың
            Даланың қазағына ұғындырып.
            Өлеңінің не тамаша таптым түрін

            Өлеңдерін тербетіп аспанымды,
            Білімге шақырдың жастарымды.
            Татьяна әндері әлі күнге,
            Ән болып тербетеді жас жанымды.

            Көк байрақ желбірейді аспанымда,
            Достықтың туымыз тұр асқарында.
            Келеді, Абай ата, өнегеңіз, 
            Бүгінде жол көрсетіп жас дарынға.

Үсенбай Гүлжайна Арубайқызы.
                            МТН-24 оқу тобы.

Мен әлі адам тани алмайды екем,

    Адамдар күліп тұрып алдайды екен.

  Жақсы кезде жанында жүргенімен,

     Қиын сәтте жаныңда қалмайды екен.

Мен әлі көп нәрсені білмейді екем,

    Адамдар күліп тұрып, күндейді екен.

   Атағың мен байлығың, болмаса егер,

Сөзің де еш адамға жүрмейді екен.

«Мен әлі адам тани алмайды екем...»

 

Қуаныш Жансая Бауыржанқызы ИН-25

                                  

Қуаныш Жансая Бауыржанқызы  ИН-25

                               
Артық болмас білгенің

Кейбір адамның ауыз қуысынан жағымсыз иіс шығып тұратындықтан қатты ыңғайсызданып жүреді. Жағымсыз иістен айығудың мына-
дай жолдары бар: Түймедақ шайын әзірлеп ішіңіз. Ол үшін  ас қасық түймедаққа литр су құйып, 5 минуттай жай отта қайнатыңыз. 
Суыған соң сүзіп алып, күніне 2-3 рет ішіп жүріңіз. Сонымен қатар, ауыздағы жағымсыз иісті ащы жалбыз (мята перечная) тұнбасы 
кетіре алады. 1 ас қасық ұсақталып туралған жалбыз жапырағына 0,5 литр қайнаған су құйып, қақпағы жабылған ыдыста 1 сағаттай 
тұндырыңыз. Содан соң сүзіп алып, таңертең және кешкілік уақытта ауызды шайып отыруды ұмытпаңыз. 

Жағымсыз исі



Самғау
Борьба с вирусом, который скрывает файлы

6 бет

   Так как являюсь "тыжпрограммистом", часто приходят люди с зараженными 

флешками, якобы вирус удалил с них файлы, можно ли восстановить? 

В 95% случаях, вирус эти файлы просто скрывает, а раскрыть обычным 

способом их не получается, т.к. с атрибута "Скрытый" просто 

напросто не убирается галочка. В таком деле мне очень помогает один 

файлик, который может создать любой чайник. Может, и вам он поможет.

cоздаем обычный текстовый документ, вставляем туда  "attrib -s -h /d /s" 

без галочек, сохраняем. Нажимаем переименовать, меняем формат txt 

на bat. Кидаем файл в корневую папку флешки и просто запускаем. 

После этого все скрытые файлы станут видимыми

(«Other»)

120 горячих клавиш
Чтобы работать за компьютером было проще и быстрее, давно придумали 
горячие клавиши. И если вы знаете еще не все полезные комбинации, 
то вот отличная шпаргалка.
Операционная система Windows
Ctrl+C — копировать. Для того чтобы увидеть содержание буфера 
обмена в MS Office, нажми Ctrl+C дважды.
Ctrl+N — создать новый документ.
Ctrl+O — открыть.
Ctrl+S — сохранить.
Ctrl+V — вставить.
Ctrl+W — закрыть окно.
Ctrl+X — вырезать.
Ctrl+Y — повторить отмененное действие.
Ctrl+Z — отменить последнее изменение.
Ctrl+Home — переместиться в начало документа.
Ctrl+End — переместиться в конец.
Windows+E — запустить Проводник Windows (Explorer).
Windows+D — свернуть все окна, перейдя на рабочий стол, 
или восстановить окна.
Windows+U — выключает компьютер.
Alt+Tab — позволяет переключаться между открытыми окнами. 
Удерживая Alt, нажми несколько раз Tab, выбери нужное изображение
 окна и отпусти клавиши. Кроме того, можно использовать сочетание 
Windows+Tab. В этом случае несколько нажатий Tab также позволяют
выбрать нужное окно, после чего необходимо нажать Enter.
Alt+Tab+Shift и Windows+Tab+Shift прокручивают окна в обратном
направлении. Alt — вызвать системное меню открытого окна.
Работать в нем можно используя стрелки или 
Ctrl+Shift+Esc — вызов диспетчера задач.
MS Word
Ctrl+Space — убрать форматирование с выделенного участка. 
Изменяет форматирование вводимого дальше текста.
Ctrl+0 — изменить интервал между абзацами.
Ctrl+1 — задает одинарный интервал между строк.
Ctrl+2 — задает двойной интервал между строк.
Ctrl+5 — задает полуторный интервал между строк.
Alt+Shift+D — выводит текущую дату.
Alt+Shift+T — выводит текущее время.
MS Excel
F2 — открывает ячейку и позволяет проводить редактирование.
Ctrl+пробел — выбрать колонку.
Ctrl+Enter — заполнить выделенные ячейки одинаковыми данными.
Shift+пробел — выбрать ряд.
Ctrl+Home — переместиться в начало документа, 
ячейка A1 становится активной.
Ctrl+Page Up — перейти на следующий лист книги.
Ctrl+Page Down — перейти на предыдущий лист книги.
Ctrl+1 — открыть окно формата ячеек.
Ctrl+Shift+4 (Ctrl+$) — применить денежный 
формат с двумя знаками после запятой.
Ctrl+Shift+5 (Ctrl+%) — применить процентный формат.
Ctrl+: (Ctrl+двоеточие) — вывести текущее время.
Ctrl+; (Ctrl+точка с запятой) — вывести текущую дату.

Ctrl+Shift+N — открывает новое окно в режиме инкогнито.
Shift+Alt+T — переход к инструментам браузера;
 стрелки — перемещение между инструментами, 
Enter — выбор инструмента.
Shift+Esc — открывает «Диспетчер задач».
Ctrl++ (плюс) — увеличивает масштаб страницы.
Ctrl+— (минус) — уменьшает масштаб страницы.
Ctrl+0 — возвращает стандартный (100%-ный) 
масштаб страницы.
Ctrl+1—Ctrl+8 — переход на вкладку с соответствующим 
порядковым номером.
Ctrl+9 — переход на последнюю вкладку; 
поиск в установленном по умолчанию поисковике.
Ctrl+D — сохраняет текущую страницу как закладку.
Ctrl+F или Ctrl+G — вызывает окно поиска текста.
Ctrl+H — открывает страницу истории.
Ctrl+J — открывает страницу загрузок.
Ctrl+K или Ctrl+E — перемещает в адресную строку.
Ctrl+N — открывает новое окно.
Ctrl+O — вызывает окно открытия файла.
Ctrl+P — запускает печать текущей страницы.
Ctrl+R или F5 — обновляет текущую страницу.
Ctrl+S — сохраняет текущую страницу.
Ctrl+T — открывает новую вкладку.
Ctrl+U — открывает страницу с ее исходным кодом. 
Стоит отметить, что ввод в адресной строке «view-source:
адрес страницы» также открывает исходный код страницы.
Ctrl+W или Ctrl+F4 — закрывает всплывающее окно или 
текущую вкладку. Кроме того, при переходе по ссылкам в 
Google Chrome можно забыть о правой кнопке мыши при
 помощи следующих замечательных комбинаций: 
Ctrl+нажатие на ссылку 
(либо нажатие на ссылку средней кнопкой мыши или 
колесом 
прокрутки) — открывает ссылку в новой вкладке, 
при этом оставляет старую текущей;
 нажатие на ссылку — открывает ссылку в новом окне.
Mozilla Firefox
F5 — обновляет страницу.
Пробел — прокручивает страницу вниз.
Shift+пробел —прокручивает страницу вверх.
Alt-Home — открывает домашнюю страницу.
Ctrl+Shift+T — заново открывает последнюю закрытую 
вкладку; 
/ — открывает окно поиска по мере ввода текста.
Ctrl++ (плюс) — увеличивает масштаб страницы.
Ctrl± (минус) — уменьшает масштаб страницы.
Ctrl+D — сохраняет текущую страницу как закладку.
Ctrl+F — вызывает окно поиска текста.
Ctrl+K — переход на панель поиска.
Ctrl+L — переход в адресную строку.
Ctrl+T — открывает новую вкладку.
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Ұялы телефонның зияны

Қызықты психологиялық факт
                      Әсіре сезімталдық неге әкеліп соғады?

Адамның сезім түйсігі адам өміріне тура әсер етеді. Әсіресе, сезімталдық әрбір адам бойында болатын қасиет.Сезім түйсігінің адамға

әсер ету күші өте үлкен.Түйсік адам санасына сенім әкеледі, сонан соң адам сол сенім жетегінде өмірінің қалай өте шыққанын білмей

де қалады.Мысал ретінде  мына оқиғаларға назар аударайық: Шет елдердің бірінде бірнеше студент жаңа студентті қорқытып, 

қалжыңдап, сол студенттің қаза табуына себепкер болған. Жаңа студенттің қол-аяғын байлап, көзін тас қып таңып, поезд жүрмейтін

ескі теміржолға апарып, жатқызып қойған.Ол теміржолда поезд жүрмейтінінен мүлде бейхабар жаңа студент, жанындағы теміржолда 

ө т і п  б а р а  ж а т қ а н  п о е з д т ы ң  д а у ы с ы н а н  қ о р қ ы п ,  ж ұ л қ ы н ы п - ж ұ л қ ы н ы п ,  д ы б ы с с ы з  қ а з а  т а п қ а н .

Тағы бір ескеретін оқиға: Америкадағы электр жұмысшысы өз әйеліне ылғи осы жұмыста токқа түсіп өлуден қорқатынын айтады екен.

Бірде жұмыс жасап жатып, абайсызда  қолы басқа сымға тиіп кетіп, токқа түсіп өледі.Бір қызығы, зерттеуші  дәрігерлердің айтуы 

бойынша, ол ұстаған сымда ешқандай электр тогы болмағандығы. Оның өзі айтқан қорқынышы мен соған деген сенімі оның өз жанын 

жалмаған.Тағы бір мысал: Ресейде ет сақтайтын мұздатқышта жұмысшы қамалып қалған, ертесіне есікті ашып қарағанда, ол 

жұмысшының үсіп өлгені анықталған.Таңқаларлығы сол, шын мәнінде бұл мұздатқыш көп уақыттан бері іске қосылмағандығы , сонымен 

қатар температурасы сырттыкімен тең екендігінде. Осы тұжырымға тағы бір дәлел ретінде күлкілі оқиғаға назар салайық:

Ертеде бір өзбек  жасы келген шағында ,түсінде өзінің төбеден үстіне жар құлап, өлгендігін көреді.Бұл жайтты  ол қатты уайымдайды.

Сонымен, бір күні үйінде тамақ ішіп отырғанда, оның қолына күріш құлап кетіп, қайтыс болыпты.Түйіні: Адам бір жайтқа толығымен

сенгенде, бұл оның өміріне қатты әсер етеді. Сенім- түйсігі адамның өлімі мен өміршеңдігіне үлкен үлес қосады.

Кейде дәрігерлердің қате қойылған диагнозы да адам өміріне қауіп төндіреді. Сол ауруға шалдыққанын естіген адамның бойындағы әрбір

клетка күннен күнге өміршеңдігін жоғалтады. Мұның бәрі әсіресе сезімталдық әсерінен болатын  құбылыс.

Біреуге айтылған қате сөз, адамның өліміне әкеліп соғатын болса, біреуді жұбата айтылған сөз, адамның жүрегіне қаншама өміршеңдік 

сыйлайтынын да ұмытпаған жөн.Сондықтан да, кез-келген адам ойындағы қорқынышты және үрейлі түйсіктен арылуы қажет дейді 

психология мамандары...
Интернет желісі

Қазірде ұялы телефон ең маңызды зат болып табылады. Адамдар қалта телефонының, яғни қазіргі кездің тілімен айтқанда "Сотканың" 

ғылыми зерттеулер бойынша дәлелденген қаншама тұжырымдамалары мен зияндарын  білсе де, көп мән бере бермейді. Тіпті бұл заттың 

зияндығын дәлелдеп бергеннің өзінде, қазіргінің заманауи  адамдары оны әрі қарай пайдалана береді. Себебі, олардың санасында қалта 

телефонсыз өмір жоқ, онсыз істер жайына қалады деген ой қалыптасқан. Ұялы телефон өндірушілердің айтуы бойынша телефонның 

айтарлықтай зияны жоқ, әсіресе, қазіргі жасалып жатқан жаңа үлгілерінде мүлде телефонның кері әсері болмайды. Ұялы телефонды құлақ 

жанына апарып сөйлескенде адамның сол тұсындағы ми бөлігінің жұмысы өзгереді. Қазіргі таңдағы ми бөліктеріндегі  ісіктер, осы ұялы 

телефонмен ұзақ уақыт сөйлесіп, оны ылғи да қалтасына салып  немесе жастықтың астында қалдыратын жастарымызда көп пайда болуда. 

Ғалымдар шын мәнінде телефонмен ми бөліктерінің ісктерінің арасында ешқандай байланысты таппады, әзірге әрине. Себебі, телефоннан

шығатын зиянды сәуле тек қана телефонда емес, барлық сым жүйелерінде болады. Ұялы телефон бізге өте қажет. Алайда мына әлем 

телефонның зияны өте зор деп дабыл қағуда. Әсіресе жүкті әйелдер мен жас баланың ағзасына тигізер зияны орасан зор дейді ғалымдарымыз.

Балалардың денсаулығына кері әсер етеді. Есте сақтау қабілеті нашарлайды. Ересектерде шаршаңқылық пен ашушаңдық адамның бойын 

билеп алады. Ұялы телефонды көп пайдаланатын адамның жүйкесі жұқарып, депрессиялық  синдромға ұрынуы жиілейді. Мойындау қажет, 

қазірде ұялы телефонның көмегіне жүгінбейтін бірде-бір адам жоқ. Бұл дегеніміз қынжылатын нәтиже, әрине. Сол себепті де әлемдік 

д е н саул ы қ  са қ т ау  о рт а л ы қ т а р ы н д а  к ү рд ел і  м ә сел ел е р  к ө б е й і п ,  ке й б і р  аурул а рд ы ң  ем і н  т а п п а й  қ и н а лу д а . . .

Ұялы телефонның көп түрлерін шығаратын сол Қытайдың халқы IPHONE, SUMSUNG  секілді кейбір қазақтар қосақтап ұстап жүретін 

телефон түрлерін пайдаланбайды. Неге дейсіз бе? Себебі олар көртышқанға  тәжірибе жасап, қалта телефонның зияны бар екендігіне сенген.

Бір ай бойы көртышқанның қасына қосулы телефонды қойған. Сонда көртышқанның миында ақ ісік пайда болып, шыңғырып-шыңғырып

бір айда-ақ өліп қалады. Осыдан кейін ұялы телефонның  адам миына да әсері бар болуы мүмкін. Бізге осы "мүмкін" сөзі көп қорқыныш 

әкеледі. Адамдар лифт, поезд ішінде де қалта телефонды пайдаланады. Ең зияны да осы. Себебі, дәл осы жерлерде ұялы телефон радиация-

ны көп бөледі. Адам ағзасына одан  да қатты әсер етеді. Ұялы телефонды заряд қондырғыларына қойғанда да  пайдалануға болмайды.

Заряд қондырғысына қойғанда телефон өте зиянды сәуле таратады, ол тек адамның ми бөлігіне ғана емес, бүкіл ағзасына зиянын тигізеді.

«Сотка»  ұстаңыз. Алайда, оның зияндылығынан сақтану үшін бас бөлігіне жақындатпай құлаққап арқылы, немесе динамик функциясын 

пайдалану арқылы сөйлесу қажет.Телефонмен сөйлескенге қарағанда, хабарлама жазған дұрыс. Сонда адамның миында болатын радияция

бөліну реакциясы болмайды. 

Қамысбай Динара
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Самғау
2015-жылдың  қараша айында сізді не күтіп тұр?

Тоқты. Бұл аптада «тоқтылар» өмірі әдеткі қалыптан өзгере қоймайды. Жанұяда жайлы бір жылылық пайда болады. 
Ал басы бос «тоқтылардың» махаббатта жолы болады. Әріптестеріңізбен арадағы түсініспеушілік бұлты сейсенбіге
 қарай сейіледі. Сейсенбi сенбi сәтті күндер. Сондай-ақ үлкен олжаға кенелуіңіз мүмкін. Шығармашылық қызметте 
дарыныңыз дараланыпғ топ жаруыңыз ғажап емес. Сондықтан, алған бетіңізден қайтпай, тек алға ұмтылыңыз. 
Бір сәт тынығып алуды да ұмытпағаныңыз абзал.

Торпақ. Жұлдыздар осы аптада денсаулығыңызға ерекше көңіл бөлу керектігін ескертеді. Иммунитетіңіздің 
әлсіреуі салдарынан тымау сияқты инфекциялық ауруларды ағзаңыз тез қабылдайды. Жұмыста және отбасында 
кейбір келеңсіз жағдайлар болуы мүмкін. Азғантай кедергілерге бола жүйкеңізді жұқартпаңыз. Гигеналық және 
профилактикалық және ағзаны тазартатын процедуралармен айналысыңыз. Пәтерде жөндеу жұмыстарын жүргізуге
қолайлы апта. Жұма жиһаз сатып алуға қолайлы күн. Жексенбіде дем алып, көңіліңізді көтеретін, өзіңізге ұнайтын
шаруамен айналысыңыз.

Егіздер. Апта сауық сайранға толы. Көңіліңіз қалаған адамыңыздың тілн табуға қолайлы. Ерекше романтикалық 
сезімде боласыз. Сапарлар, кездесулер, танысулар бәрі-бәрі сіз ойлағандай болады. Бұрынғы қарым-қатынасты 
қалыпқа келтіруге тырысушылар тарапынан біраз түсініспеушіліктерге жол берілуі мүмкін Соның салдарынан енді
беті бері қарай бастаған сүйіктіңізбен арада кикілжің туындайды. Сақ болыңыз. Масайрап, мас-қара болып жүрмеңіз.

Шаян. Жанұяда жарасымды көңіл күй қалыптасады. Сүйіктіңізбен қол ұстасып өмір табалдырығын бірге аттауға 
таптырмайтын уақыт. Ата-ана, ағайын-туыс та сіздің шешіміңізді қуана қолдайды. Қаржылық мүмкіндігіңіз артады.
Көптен көкейде жүрген затты сатып алуыңызға болады. Қызметтегі кез-келген өзгерістер сіздің табыстарыңыздың 

Арыстан. Арыстандардың төзімі тезге түсетін апта. Көптен жоспарланған кездеулер мен жаңа таныстық бәлендей 
жаңалық әкеле қоймауы мүмкін. Ойыңыздың орындалмауы көңіліңізді қалдырып, жоспарларыңыздың быт-шытын 
шығарады. Бірақ сабырға келіңіз. Сіздің батыл шешімдеріңіз бен оқыс көзқарастарыңыз жағдайды өзгерте алады. 
Ешкімге уәде бермей-ақ қалағаныңызға қол жеткізу тек өзіңізге байланысты.

Бикеш. Қаржы мәселесінде қиындықтарға тап боласыз. Тіптен, сатып алуды жоспарлап жүрген дүниелеріңізден бас
тартуыңызға тура келеді. Ештеңеге алаңдамай, жұмысқа ғана көңіл бөлгеніңіз жөн. Өзіңізге сеніп тапсырылған
шаруаны ойдағыдай атқарсаңыз, айыңыз оңынан туады. Біреулерден қарыз алудың қажеті шамалы. Қарыз сіздің 
проблемаңызды одан сайын шиеленістіріп жіберуі мүмкін.

Таразы. Үйіңізге сағындырып жүрген ағайын-туған келуі мүмкін. Қонақ күту, олардың көңілін табу қалтаңызды 
жұқартып, жанұя бюджетіне бірталай салмақ түсіреді, Алайда оған бола қапаланудың қажеті жоқ. Достарыңызды 
да шақырып, арқа-жарқа думандатыңыз. Көңіліңіз өсіп, бір сергіп қаласыз. Достарыңызбен ақылдасып шешетін 
мәселелер бар. Егер оларға құлақ ассаңыз өкінбейсіз.

Сарышаян. Дүйсенбіде сізді ерекше қуанышқа бөлейтін оқиға болады. Әріптестер арасында сіз жайлы өсек өрбуі 
мүмкін. Табандылығыңыз бен батылдығыңыздың арқасында өз мүддеңізді қорғап шығасыз.Өзіңіздің өмірлік 
қағидаларыңыздан бас тартпаңыз. Тынығуға уақыт табыңыз. Бұл апта қандай да бір мәселеде батыл қадам жасаудан 
қашпаңыз. Бәрі сіз қалағандай болады.

Мерген. Сақтықта қорлық жоқ. Бұл апта Мергендер мейлінше абай болғаны абзал. Әсіресе, жарақат алу 
жағдайларына жол бермеңіз. Бөтен кісінің ақшасынан аулақ жүріңіз. Ал өз банкалық карточкаңызға мұхият болыңыз, 
ұрлықшының уысында кетпесіне кепілдік жоқ. Қалай дегенмен, апта алыс сапарға аттануға қолайлы. Ұзақ жолда
тартымды танысулар, романтикалық кездесулер күтіп тұр.

Тауешкі. Мәртебеңіз өсіп, мерейіңіз артатын апта. Жаңа таныстықта ақыл-парасатыңызбен ерекше көзге түсесіз. 
Өз пікіріңізді бүгіп қалмаңыз. Сіздің көзқарасыңыз көп нәрсені өзгертуі мүмкін. Дүйсенбі мен жұма сәтті күндер, 
Бизнесте бағыңыз жанады. Жанұяңызға да бір сәт назар аударыңыз. Сіздің мейіріміңіз бен шапағатыңыздан дәмелі 
жандардың, көңіліне кірбің түсірмеңіз. Олармен қыдыруға, саяхат жасауға уақыт табыңыз.

Суқұйғыш. Мінез-құлқыңызда ауытқушылықтар бай-қалады. Қандай да бір ұсыныс түсіп жатса, оған бірден бас шұлғып 
келісудің қажеті шамалы. Келіспесеңіз ұтасыз. Жұбайыңызбен арада бір қимастық сезім орнайды. Әріптестер арасында 
маңызды талқылаулар болады. Даулы мәселелерге арашашы болуға тырыспаңыз. Сіздің көзқарасыңыз ешқандай мәселені
 шешпейді. Көмек сұрағандарға, жағдайды түсіндіріңіз. Өйткені түйіні шиеленіскен істің тамыры тереңде.
 Сапарға шығудан бас тартыңыз.

Балықтар. Дүйсенбіде кез-келген күтпеген жаңалықтарға дайын болыңыз. Әр қадамыңыз бен сөзіңізге мұ-қият 
болыңыз. Ора-жолдастар арасындағы қарым-қатынас шиеленісе түседі. Саспаңыз, бәрі де өз деңгейінде реттеледі. 
Күзгі суықта ағзаны кез-келген инфекциялық аурулардан қорғаудың тиімді жолы дене шынықтыру мен тынығу 
екенін назарда ұстаңыз. Сіздің иммунитетіңіз бен энергияңыз барлық қиындықтарды жеңуге жеткілікті. Техникалық
 

. 

. 

Газет
ҚР Инвестициялар және даму министрлігінде 
12.12.2014 ж.тіркеліп №14997-Г куәлігі берілген.
Газет айына 1 рет шығады.
Редакция мекен-жайы:
Қызылорда қаласы, Е.Демесінов көшесі, №38
Таралымы: 500 дана
Бағасы: тегін таратылады
Меншік иесі: “Абылай хан” атындағы колледжі

Тел: -77242 230397: 
Бас редактор - колледж директоры, с.ғ.к., Р.К.Дүлдүл
Шеф редакторлар - Г.М.Асанова, Г.О.Жансугирова
Корректор - А.Ш.Сарбалаева, Г.М.Мамутова
Меншікті тілшілер - Г.О.Акынбекова, А.Қ.Нурманбаева 
Дизайнер - Ж.О.Орынбасаров, А.М.Кішкенеев
Газеттің қазақ тіліндегі сайтына жауапты - Ж.О.Орынбасаров

www.ablaykhan.kz

еселенуіне мүмкіндік туғызады. Тек өзіңіздің жақсы қырларыңызды аша білуіңіз қажет.

қауіпсіздікке аса мән бергеніңіз абзал.
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