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НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ПЕНСИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ в КР

Государственное социальное страхование (далее 
ГСС) – является системой гарантированных государством 
видов обеспечения застрахованных лиц при утрате ими 
заработка или дохода вследствие трудового увечья или 
профессионального заболевания, инвалидности, старости, 
потери кормильца и смерти за счет обязательных 
страховых взносов работодателей и граждан.

Исполнительным органом системы ГСС в Кыргызской 
Республике является Социальный фонд КР, осуществляю-
щий управление финансами в этой сфере действующий на 
принципах самоуправления.

Денежные средства фонда не входят в состав 
государственного бюджета, изъятию и обложению 
налогами не подлежат.



Иштеген киши карыбайт,
карыса да арыбайт.
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2019-жылдын жыйынтыгын караган Социалдык фонддун башкармасынын 
кеңейтилген отурумунун жүрүшүндө пенсия чектөө жана пенсияны кайра эсептөө 
маселелери,”Камсыздандырылган жарандын жеке кабинети” системасына 
жарандарды камтуу, “eLeed” программасына маалыматтарды туура киргизүү, 
ошондой эле пенсия жана башка социалдык төлөмдөрдү өз убагында төлөө жөнүндө 
маалыматтар белгиленди.

Социалдык фонддун 2019-жылдагы жалпы кирешеси алдын ала эсептөөлөр 
боюнча 53860,7 (9,1 ИДП) болуп, бекитилген бюджеттен 98,7%га көп болду. Бул 
көрсөткүч 2018-жылдын бюджетине салыштырмалуу 2847,0 млн.сом же 105,6 % 
түздү.

Камсыздандыруу төгүмдөрү пландагы 33144,3 млн. сомдун ордуна 32420,7 млн 
сом жыйналып бекитилген бюджеттин 97,8% түздү.

Ал эми Социалдык фонддун 2019-жылдын чыгымдары алдын ала эсептөөлөр 
боюнча 53508,2 млн. сом болуп 2018-жылдын планына караганда 3198,6 млн. сомго 
көп болду.

2019-жылы пенсия жана башка социалдык төлөмдөргө керектелүүчү 45290,2 
млн.сом толугу менен каржыланды.2018-жылга салыштырмалуу пенсия жана 
башка социалдык төлөмдөргө керектелүүчү сумма 2864,0 млн. сомго өскөнү 
белгиленди.

Республика боюнча 2020-жылдын 1-январына карата пенсия алуучулардын 
саны 672,8 миң болуп, пенсия алуучулардын саны 21,6 миң адамга өскөн.

Божомолдуу алдын ала жыйынтыктар боюнча Социалдык фонддун 2019 
жылдагы бюджети 352,5 млн. сом профицит менен аткарылган.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА 2019-ЖЫЛЫ  
ПЕНСИЯ АЛУУЧУЛАРДЫН САНЫ ӨСТҮ

ИШМЕРДИК
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Өздүк кабинеттин колдонуучулары көбөйүүдө

КРнын “Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу” мыйзамын 
жүзөгө ашыруу максатында Социалдык фонд пенсия алуучулар жана 
камсыздандырылган жарандар менен өз ара аракеттешүүнүн ыңгайлуу ыкмасы- 
Камсыздандырылган жарандардын электрондук кабинети электрондук 
системасын өткөн жылдын 1-июлунан тартып киргизген эле. Кандайдыр бир 
маслени чечүү үчүн убакыт коротуп Социалдык фондко келип отурбастан “Өздүк 
кабинет” системасына катталып, купуя сан алып туруп, андан ары бардык зарыл 
болгон маалыматтарды интернет аркылуу эле алып турууга болот. Албетте мындай 
жакшы саамалыктар камсыздандырылган жарандарга жана пенсия алуучуларга эң 
жакшы оңтойлуулукту жана убакытты үнөмдөөгө көрүлгөн камкордуктун далили 
болуп эсептелет.

Биз журналдын мурдагы сандарында өздүк кабинет аркылуу камсыздандыруу 
эсебинен көчүрмө алууга, пенсия дайындоого, пенсияны кайра эсептетүүгө, 
пенсияны узартууга, пенсия төлөө ыкмасы жана алуу дареги өзгөргөндө жана 
пенсия жөнүндө тактама алуу ыңгайлуу экендигин жазганбыз. Ошондой эле өздүк 
кабинет аркылуу жаңы чектелген пенсия жөнүндө маалымат алууга, ар кандай 
маселе боюнча формалдуу эмес кайрылууларды калтырууга болот.

 Катталуу үчүн Социалдык фонддун регионалдык башкармалыгына бир 
гана жолу келип арыз калтыруу жетиштүү. Ал эми Кыргыз Республикасынын 
2017-жылдагы үлгүдөгү паспорту бар жарандар обочодон деле каттала алышат.

Өздүк кабинет иштеп баштагандан бери 52149 колдонуучу катталды. Ушул 
тапта жеке кабинет аркылуу пенсия чектөө үчүн 4 жарандын арызы талап 
кылынуучу документтери менен бирге кабыл алынып, пенсиялык мыйзамдардын 
нормаларына ылайык убагынан кечиктирилбестен пенсия чектелип берилди.

Пенсиялык топтолмолор бериле баштайт
Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду камсыздандырылган жарандын 

пенсиялык топтолмосун ипотекалык насыя алуучуларга (эгер топтолгон каражат 
50миңден кем эмес болсо жана Мамлекеттик ипотекалык компаниясы ААК аркылуу 
алган өзүнүн турак жайы жок болгон шартта) баштапкы төгүмдү төлөө үчүн бир 
ирет берүүгө мүмкүндүк түзгөн токтом кабыл алынды.

Аталган токтомго ылайык камсыздандырылган жарандардын пенсиялык 
топтолмосун Tumor Nodus Metastasis эл аралык классификациясынын II, III, IV 
деңгээлин, 2-клиникалык топтун бардык залалдуу түрлөрүн, кан ооруларынын 
(лейкоздун бардык түрү), апластикалык аз кандуулук, гемофилия, андан сырткары 
кан айлануу органдарынын төмөнкү түрлөрү жана формалары: тубаса жана 
кийин пайда болгон жүрөк толтосунун жыртыгы: анын ичинде коронардык 
ангиопластика жана жүрөк кемтиги, ыкчам кийлигишүүнү талап кылган 
артериянын магистралдык тамырлары жабыркаган ооруларга дарылануу үчүн 
каржылоого сарптоо мүмкүнчүлүгү  каралган.

КРСФ маалымат кызматы

ИШМЕРДИК 
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Өзбекстан Республикасынын Каржы министрлигинин алдындагы бюджеттен 
тышкары Пенсиялык фонддун делегациясы Кыргыз Республикасынын 
Социалдык фонду менен Өзбекстан Республикасынын Каржы министрлигинин 
алдындагы бюджеттен тышкаркы Пенсиялык фонддун ортосундагы социалдык 
камсыздандыруу жана пенсиялык камсыздоо жаатында кызматташуу жөнүндө 
Макулдашууну ишке ашыруунун алкагында  3-6-февраль күндөрү Бишкекке иш 
сапар менен келип кетишти.

Иш сапардын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын пенсиялык камсыздоо 
тажрыйбасын жана практикасын изилдөө боюнча кыска мөөнөттүк практикалык 
семинар уюштурулду. Тактап айтканда, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 
жана пенсиялык камсыздоо системасынын учурдагы кырдаалына, пенсиянын 
базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүн чектөө жана төлөө практикасына, 
топтомо компонентине, калктын жашоо узактыгы боюнча демографиялык 
көрсөткүчтөрдү эске алып камсыздандыруу принциптерине негизделген 
пенсияларды чектөө формуласына сереп салынды.

Мамлекеттик социалдык камсыздандыруунун тарифтик жана пенсиялык 
саясаты, ошондой эле пенсияларды чектөө жана төлөө процесстерин 
автоматташтыруу маселелеринде тажрыйба жана пикир алмашуу жүргүзүлдү. 
Социалдык камсыздандыруу жана пенсиялык камсыздоо жаатында мындан ары 
жигердүү кызматташууну улантуу макулдашылды, кош төлөөлөрдү болтурбоо 
максатында пенсионерлер жөнүндө маалымат алмашууну караган мамлекеттер 
аралык макулдашууларды түзүү маселеси талкууланды.

Бул жолугушуу ачык, иштиктүү жана достук маанайда өттү. Тараптар эки 
өлкөнүн ортосундагы эл аралык кызматташтыкты жана калкты социалдык жактан 
коргоону өнүктүрүү кызыкчылыгында ведомстволор аралык өнөктөштүктү 
бекемдөө максатында мындан ары да кызматташууну улантууну макулдашышты.

КРСФ маалымат кызматы

КЫРГЫЗСТАНДЫН СОЦФОНДУ МЕНЕН 
ӨЗБЕКСТАНДЫН ПЕНСИЯЛЫК ФОНДУНУН 

ӨКҮЛДӨРҮ БИШКЕКТЕ ЖОЛУГУШТУ

КЫЗМАТТАШУУ
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• Камсыздандырылган адам пенсия  чектөө үчүн  кайсы учурда кайрылса, ошол 
кайрылган күндөн тартып пенсия чектелет, бирок ал камсыздандырылган 
адамдын пенсияга чыгуу укугу пайда болгон күндөн тартып эрте болбошу 
керек.

• Камсыздандырылган адам пенсия курагына жеткенге чейин 6 ай мурда 
Социалдык фонддун аймактык органдарынын кароосуна курагы боюнча, 
анын ичинде жеңилдетилген шарттарда пенсия чектөө  үчүн зарыл болгон 
документтерди тапшыра алат, бирок пенсия жаш курагы туура келген күндөн  
баштап чектелет.

• Камсыздандырылган адам пенсия чектөө үчүн кайрылган күн мамлекеттик 
пенсиялык камсыздандырууну жүзөгө ашыруучу органдын пенсия дайындоого 
арызды керек болуучу бардык документтер менен кабыл алган күн эсептелет. 
Эгерде аталган арыз почта аркылуу жөнөтүлсө жана керек болуучу бардык 
документтер тиркелсе, пенсия алуу үчүн кайрылган күн деп ал арыз жөнөтүлгөн 
жердин почталык штемпелинде көрсөтүлгөн күн эсептелинет.

• Эгерде берилген документтерде жана милдеттүү мамлекеттик социалдык 
камсыздандыруу максатында жекече (индивидуалдык) эсепке алуунун 
маалыматтарында пенсия дайындоого керек болгон маалыматтар жок 
болсо, мамлекеттик пенсиялык камсыздандыруучу орган кайрылган 
камсыздандырылган адамга анын кандай документтерди кошумча бериши 
керектигин түшүндүрөт. Эгерде мындай документтер тиешелүү түшүнүк 
алынган күндөн тартып үч айдан кечиктирилбестен берилсе, пенсия алуу үчүн 
кайрылган күн деп пенсия чектөө жөнүндө арыз кабыл алынган күн же ушул 
арыз жөнөтүлгөн жердин почталык штемпелинде көрсөтүлгөн күн эсептелинет.

Социалдык фонддун аймактык органдары камсыздандырылган адамга 
пенсия чектөөгө керек болгон документтерди алууда жана жол-жоболоштурууда 
консультация берүүгө жана жардам көрсөтүүгө милдеттүү.

а) майыптыгы боюнча пенсия - камсыздандырылган адам майып деп табылган 
күндөн тартып, эгерде пенсия чектөө үчүн кайрылган күндөн тартып үч айдан 
кечиктирбестен кайрылса, ал эми бул мөөнөттү өткөрүп жибергенде - пенсия 
чектөөгө кайрылган күндөн үч ай мурун;

б) багар-көрөрүнөн айрылгандыгына байланыштуу - баккан адамы өлгөн күндөн 
тартып, эгерде ал адам өлгөн күндөн тартып алты айдан кечиктирбестен кайрылса 
дайындалат, ал эми бул мөөнөт өтүп кеткенде - пенсия чектөөгө   кайрылган күндөн 
алты ай мурда.

ПЕНСИЯ ЧЕКТӨӨГӨ КАЙРЫЛУУНУН  
ЖОЛ-ЖОБОЛОРУ

ПЕНСИЯЛЫК САБАТТУУЛУК
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Соңку мезгилдерде республика боюнча  пенсия алуучулардын саны өсүп 
жатканы байма бай айтылып келүүдө. 

КРдин "Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндөгү" 
мыйзамында пенсияга чыгуунун жеңилдетилген категориялары көрсөтүлгөн. 
Жаңы сунуш боюнча кыскартууга кайсы категориялар кирери анык боло элек.

Кыргызстанда эркектер 63жашка толгондо (эмгек стажы 25 жыл болсо), аялдар 
58 жашка толгондо (20 жыл эмгек стажы болсо) пенсияга чыга алышат. Бирок, 
эркектерде 25 жылдык, ал эми аялдар 20 жылдык эмгек стажы толук  болбой калса 
да, алар жаш курагы жеткенде пенсияга чыгууга укуктуу. 

Пенсияга чыгууга каралган жеңилдик категориялары:

1. Талап кылынган  эмгек стажынан (эркектер 20 жылга, аялдар 15 жылга)  
стажы көп болсо  пенсияга 3 жыл эрте чыгууга укугу бар.

Тактап айтканда, аялдар 55 жашынан (35 жыл эмгек стажы менен), эркектер 60 
жашынан (40 жыл эмгек стажы менен) пенсияга чыга алышат.

2. Пенсия курагына (58\63) жеткенге чейин төмөндөгү категориядагы 
жарандар  да пенсияга эрте чыга алышат. Алар:

а) Өндүрүштө иштеген жумушчулар. Аялдар 15 жыл, эркектер 20 жылдык эмгек 
стажы менен 48\53 жаштарында  эс алууга  эрте чыгууга укуктуу.

б) Өндүрүштө иштеген аялдар 20 жыл, эркектер 25 жылдык эмгек стажы менен 
53\58 жашында эрте чыга алышат.

• тоо иштериндегилер (ачык ыкмада, жер үстүндө);

• кен иштетүү жана аны байытуу тармагында иштегендер;

• оор өнөр жайында эмгектенгендер;

• отко өндүрүлгөн продукцияларды чыгарган ишканаларда эмгектенгендер;

• өткөргүчтүн түрлөрүн чыгарган заводдордо эмгектенгендер;

• жеңил өнөр жайында иштегендер.

3. 3. Бийик тоолуу жерде жашап иштеген аялдар (20 жылдык эмгек стажы) 50 
жашында, эркектер (25 жылдык эмгек стажы) 55 жашында чыга алышат.

4. 4. Бийик тоолуу жерде жашаган аялдардын үч баладан көп баласы болсо  
(бардык балдарын 8 жашка чейин тарбиялап чоңойткон болсо)45 жашында 
пенсияга чыга алат.

 Бийик тоолуу жерде жашап иштеген аялдар жеңилдик шарты менен пенсияга 
чыгуусу үчүн эмгек стажы 15 жылдан кем эмес болушу керек.

5. Алыскы жана  барууга кыйын аймактарда жашаган аялдар 20, эркектер 
25 жылдык эмгек стажы менен 55\60 жаш курагында пенсияга эрте чыга 
алышат. Булар пенсияга 3-8 жыл эрте чыгууга укугу бар.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КИМДЕР  
ПЕНСИЯГА ЭРТЕ ЧЫГА АЛАТ?

ПЕНСИЯЛЫК САБАТТУУЛУК
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ПЕНСИЯЛЫК САБАТТУУЛУК

6. Беш же андан көп бала төрөгөн аялдар 15 жылдык эмгек стажы менен  
балдарынын баарын 8 жашка чейин тарбиялап  аман-эсен чоңойткон болсо 
53 жашында жеңилдетилген шартта пенсияга чыга алат. 

7. Тубаса майып балдардын энелери жаш курагы 53кө жеткенде, (баланы 8 
жашына чейин тарбиялап чоңойткон болсо) эмгек стажы 20 жыл болсо 
жеңилдетилген шартта чыга алат.

8. Гипофизардык нанизмо менен жабыркаган (лилипут жана карлик) жарандар. 

Мындай жеңилдик алган аялдар 40 жашында (15 жыл эмгек стажы), эркектер 
45 жашында (20 жыл эмгек стажы менен) пенсияга чыгууга укуктуу.

9. Учкучтар жана учуу сынагын өткөргөн тармакта иштегендер. Бул тизмеге 
аба экипажынын мүчөлөрү, учкучтар жана учкуч-инспекторлор кирип, 
аялдар 20 (53 жаш), эркектери 25 жыл эмгек стажы менен (58 жаш) пенсияга 
эрте чыга алышат.

10. Түздөн-түз аба кемелеринин багытын жөнгө салып туруучу жумушчулар. Бул 
жеңилдикке кирген диспетчерлер, учкучтар, диспетчерлик борборлордун 
башчылары кирет. Аялдар 20 жылдык эмгек стажы жана эркектер 25 жылдык 
эмгек стажы менен 53\58 жаш курагында пенсияга чыга алышат.

11. Жарандык авиациянын инженердик-техникалык кызматкерлери. 
Авиациялык техниктер, май куюучу станциялардын кызматкерлери ж.б. 
Аялдар 20 жылдык эмгек стажы менен (53 жаш) эркектер 25 жылдык эмгек 
стажы менен (58 жаш) чыга алышат.

12. Ишкана жоюлуп же жоюлуп кеткендиктен жумуштан кыскарып, ишсиз 
калгандар

Жумуш берүүчү тарап эки жыл бою тиешелүү төлөмдөрдү Социалдык фондго 
которуп турса, аялдар 20 жылдык иш тажрыйбасы (56 жашында) менен, эркектер 
25 жылдык иш тажрыйбасы менен (61 жаш) пенсияга чыгат.
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Социалдык фонддун Жумгал райондук 
башкармалыгы борбордон 365-км, областтык 
борбордон 251 км алыстыкта жайгашкан. 
Жумгал району боюнча жалпысынан 
7810 пенсионер тейленет. Мунун ичинен 
5977 карылыгы боюнча, 1020 пенсионер 
майыптуулугу боюнча, 784 пенсионер 
багуусунан ажырагандыгы үчүн алышат, 
Кыргыз Республикасына сиңирген өзгөчө эмгеги 
үчүн 12 пенсионер бар. Райондун аймагында 807 
“Баатыр эне”, Улуу Ата Мекендик согуштун 
1-майыбы, 1-катышуучусу, УАЭС 15 пенсионер 
бар.

2019-жылдын жыйынтыгы боюнча пенсияларды төлөө үчүн 533,6 млн 
сом каржыланып пенсиялар төлөнүп берилген. Ар бир айдын 10-числосунда 
пенсионерлерге төлөө жүргүзүлөт. Жалпы пенсионерлердин 4890у же 62,6 пайызы 
банктар аркылуу, 2920 пенсионер почталык байланыш түйүндөрү аркылуу 
тейленүүдө же 37,4 пайызды түзөт. 

Райондун жалпы калкынын 15,3 пайызы пенсионерлер болуп эсептелет. 
2019-жылы  жалпысынан 515 пенсия жаңыдан чектелип, анын ичинен 401 атуул 
карылыгы, 51 атуул майыптыгы, 63 атуул багуусунан ажырагандыгы боюнча 
пенсиялар чектелип, пенсия чектөө жана кайра эсептөө борбордук башкармалыктан 
бекитилип келип, пенсиялары толук төлөнүп берилген.

Жумгал району жалпысынан 13 айыл өкмөт же 29 калктуу конуштан турат. 
Мунун 6 айыл өкмөтү бийик тоолуу, шарты катаал аймакта, 7 айыл өкмөтү барууга 
кыйын аймакта жайгашкан.   

Райондук Социалдык фонд башкармалыгында негизги 15 кызматкер жана 
4 кенже тейлөөчү кызматкер болуп, жалпысынан 19 кызматкер эмгектенет. 
Кызматкерлердин ичинен Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 
“ОТЛИЧНИГИ” төш белгисинин ээси (К.Калидинов). 2 кызматкер Социалдык 
фондунун Ардак грамотасы менен сыйланган (Жапаров Б.М., Болокбаева Г).  
2 кызматкер Нарын облусунун Администрациясынын ардак грамотасынын ээси 
(Тойжанова В., Нуракова К.).  

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2019-жылы айыл аймактарын 
өнүктүрүү жана санариптештирүү боюнча чыгарылган жарлыгына ылайык 
райондук башкармалык өздүк электрондук кабинет уюштуруу менен келген 
атуулдарды өз убагында тейлөө иштери колго алынган. Ал эми 2019-жылдан 
баштап ар бир камсыздандырылган жаран өзүнүн жеке эсебиндеги пенсиялык 
топтоо каражаттарын өзү каалаган башкаруучу компанияларга өткөрүп берүү 
мүмкүнчүлүгү боюнча иштер жүргүзүлдү   

Райондо Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун мыйзамдарына жана 
укуктук ченемдик актыларына киргизилген өзгөртүүлөрдү эл арасында кеңири 
жеткирүү максатында райондук дээнгелде райондун администрация башчысы 
жетектеген бир топ райондун жетекчилеринин катышуусунда жер-жерлерге 
түшүндүрүү иштери жүргүүлдү.

ПЕНСИОНЕРЛЕРДИ САПАТТУУ ТЕЙЛӨӨ  
УЧУРДУН ТАЛАБЫ

АЙМАКТЫК БАШКАРМАЛЫКТАРДА
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Союзбек Салиев жөнүндө 2016-
жылы жазбаган же маалымат албаган 
бир дагы кыргызстандык жалпыга 
маалымдоочу каражаттар калган эмес. 
Себеби,журналисттердин эле эмес жалпы 
элдин кызыгуусу менен таң калуусун жараткан 
бир кездеги орус тилчи мугалим Союзбек Салиев 
түштүк жарым  шарды  учак менен айланып, 
дүйнөнүн бир далай өлкөлөрүнө саякаттап  
келген. “Пенсиянын” бүгүнкү коногу кыргыз 
желегине бир катар өлкөлөрдүн мөөрүн 
бастырып келген - авиация күйөрманы, сөз 
башында белгиленген Союзбек Салиев.

Мекендешибиз Союзбек Салиевдин 
саякаттоо маршруту – «Улуу айлампа» же 
«Чоң айлануу» деп аталган. Экватор менен 
учкан аба жолу - учкучтар үчүн эң кооз 

жана эч бир кайчылашуусу жок - түз жол.

Тарыхка кайрылсак, 20-кылымдын башынан бери бул аба жолу менен 200 
учкуч бир моторлуу  учактар менен учуп өтүшкөн. Алардын 90%ы өнүккөн 
батыш өлкөлөрүнөн болгон.

С.Салиев Борбор Азия жана түрк тилдүү өлкөлөр боюнча спорттук 
учак менен ушул маршрут аркылуу учкан эң алгачкы саякатчы болуп 
калды. Ошондой эле, мурдагы СССРдин курамындагы өлкөлөрдөн чыккан 
учкучтардан үчүнчүсү (Россия менен Литвадан кийин).

Жер шарынын Түштүк бөлүгүнө жасаган саякатына Союзбек  Литва 
Республикасынын жараны, ошол учурда 72 жаштагы Йонас Йукнус жаранды 
шерик кылганы  жалпыга жакшы маалым. Алар 2016-жылдын 25-августунан  64 
күндүн ичинде 40 миң150 чакырым аралыкта  12 мамлекетке конушкан жана 23 
мамлекеттин үстүнөн учуп өтүшкөн.

Учуунун маршруту төмөндөгүчө пландалган:

Кыргызстан—Түркмөнстан—БАЭ—Судан—Нигерия—Кот-д'Ивуар—
Бразилия—Чили—Таити—Самоа—Науру—Япония—Филиппин—Вьетнам—
Бангладеш—Пакистан—БАЭ—Түркмөнстан—Кыргызстан.

 Түштүк жарым шарды айланып  келген адам катары айтыңызчы,  кайсы  
жердин суусу  унутулгус  болду? 

Баянымды бир аз башынан баштайын анда.Бир жерден экинчи жерге жетүү үчүн 
15 саттан ашык учкан учурлар болду. Шеригим экөөбүз ала кеткен кыргыз желегине 
13  мамлекеттин мөөрүн бастырып кайттык. Кудай жалгап, учуубуз ойдогудай 
болду. Ырас Африка континетинде гана азыктануу көйгөйү болду. Анткени 
маляриядан корктук, ошондуктан  жашылча жана мөмө-жемиштерди маргонцовка 
менен жууп-тазалап колдонууга туура келди. Филиппин аралдарында  сыркоолой 

СОЮЗБЕК САЛИЕВ:”64 КҮНДӨ 23  
МАМЛЕКЕТТИН ҮСТҮНӨН УЧУП  ӨТТҮК”

Союзбек Салиев

БИЗДИН ЗАМАНДАШ
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түштүк эле, жубайым белендеп салып берген жаңгак аралаштырылган бал жардам 
берди.Кокустан жунглиде кыйроого тушукчу болсок деп дары-дармектерди да мол 
камдап алганбыз. Жаман айтпай жакшы жок демекчи, спутникалык трекер менен 
бычак дагы салып алганбыз. Ал эми суу жөнүндө айта турган болсом, Понпеи 
аралдарынын  (англ. Pohnpei) —  Микронезия федеративдик штаттарынын бири) 
суусунун даамы биздин, кыргыз жерининин суусундай даамдуу экен.

Кыргыз байрагына конгон өлкөлөрдүн мөөрүн бастырып келдиңиз эле, 
ошол байрактардын кийинки тагдыры эмне болду?

Азыркы президентибиз Сооронбай Шарипович ал кезде Премьер-министр 
болчу, өзү колу менен бизге  Кыргыз Республикасынын желегин тапшырган, биз 
үчүн ал абдан чоң жоопкерчиликтүү болду, ал желекти  дайыма жогору көтөрүп 
сактап, кыргыз элине жыртпай, булгабай, күнгө күйгүзбөй жана бырыштырбай  
мекениме кайра алып келип тапшыргам. Тагдыры үч экземпляр эле: Бирөө тарых 
музейинде, бирөө Манас аэропортунда дагы бирөө менин колумда сакталып турат.

Башка климат, ар бир секунд кыраакы болуу, көк асман ... Буларды санап 
жатканым, учуу мезгили көңүл ачуу эмес да  ээ?

Албетте, физикалык жактан да, моралдык жактан да оор. Кошумча май 
куюлуучу бакта 400 литр бензин бар, аны ар бир 15 мүнөттө насос аркылуу 
тарттырып куюу керек болчу. Анан кайдагы көңүл ачуу!

Учак кичинекей, чакан эле көрүнөт экен
Тар болсо да жайлуу. Каанада адам үчүн ыңгайлуулук бар. Ушул чоң эмес учак 

менен мурда эч ким учуп көрө элек багытты багынттык да. Биз учкан багыт менен 
эч ким бара элек болчу. Көпчүлүгү Гренландия аркылуу катташчу, кийин дагы 
кимдир бирөөлөр чыга турган болсо ушул багытты колдонсо болот эми. Багытты 
деле географ, океанографтарсыз өзүбүз эле түздүк.

Учактын тарыхы кандай, кайдан тантыңыз?
Учак-бул эң кымбат каражат экени белгилүү да. Аны туш келди жерде эле сата 

бербейт. Бизде тем более. Анын үстүнө учак каражатына кызыккандардын саны 
берки автомобилге кызыккандардын санына караганда өтө аз. Ошондуктан учак 
табуу албетте кыйыныраак болуп эсептелет. Интернеттен издедим, 
издеген табат демекчи Франциядан таап, ал жерден бир аз оңдоп анан 
айдап келгенбиз. Тарыхы ушундай эле.
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 Жолулаш  шеригиңиз менен кантип табышкансыз? 
Адегенде түштүк жарым шарды жакшы билген кимдер бар экенин интернеттен 

издеп, жарыя бердим.
Ошол жарыяга ошо Йонастын  досу телефон чалып, кат жазды. Сизге ким керек 

экендигин билем деп,  экөөбүздү тааныштырды. Башында ал мага жөн гана кеп-
кеңешин эле айта баштады. Мен акырындап көндүрдүм, жүрүңүз мени менен учуп 
келиңиз, мага штурман керек деп көндүрдүм.

Мен өзү ошол түштүк жарым шардын шамалын, жолун билген киши издегенмин. 
Көп  издедим, бирок  таппай жүрдүм. Анан  мен  жер жүзүн айланып чыгуу  жөнүндө 
маалымат берген  сайтка  кулактандыруу  бердим, мен өзүмө жол улаш адам издеп 
жатам деп. Ал киши 2012-жылы жер жүзүн айланган экен, ушундай  түрдөгү учак 
менен, анын тажрыйбасы бар болчу, океандардын үстүндөгү шамалдарды билчү, 
ошондуктан аны көндүрүп, ал   киши макул болду.

Биринчи гуманитардык билим алыпсыз- орус тили филологиясы боюнча, 
анан кантип учкуч болуп кеттиңиз?

Биринчи кесибим мугалим, менин ата-энем мугалим болушкан ошол себептен сен 
дагы мугалим болушуң керек деп мени ошого кесипке даярдашып, Педагогикалык 
институтту кызыл диплом менен бүтүргөм. Андан кийин кайра куруу башталып, 
ортодо бизнес менен алектендим. Бизнес чарбасында экономикалык билим керек 
болгондугуна байланыштуу кийин экономист кесибин окудум.

Бирок өзүм кичинекей кезимен эле техникага кызыкчумун. Турмуш өз нугуна 
түшүп, балдар мектепке барып окууларын бүтүп, үйлүү- жайлуу болушту кичине 
бизнес кылдык, анан мен ойлодум баары бир деле техникалык билим алып учкуч 
болушум керек, антпесе убакыт өтүп кетет деп, 27 жашымда учкучтарды даярдоочу 
окуу жайына бардык экзамендерди тапшырып, медициналык кароодон өтүп, үч 
жыл окуп бүтүрдум тагыраак айтканда эки жыл сегиз ай.Өзүм учканды эңсөөчүмүн.

Жер шары кандай абалда экен? Сиз өз көзүңүз менен көрүп келдиңиз да.

Мен айтаар элем, жер баарыбызга жетет. Тилекке каршы жаратылышка 
караганда саясатка көп көңүл бурабыз. Бирок дүйнөдө саясаттан да артык кызыктуу 
нерселер толтура да! Мына, бир канча аралдардын үстүнөн учуп өттүк, эмне деген 
гана керемет! Өкүнүчтүүсү ошол аралдарда  өзөктүк сыноо жүргүзүлгөн окшойт, 
кунары кетип томсоруп калыптыр.Ошендой  кереметтерди адамзат өз колу менен 
талкалап жатпайбы.Кунарган аралдар адамдын колу  менен кунарып жатпайбы.

Ушундан улам айт-
кым келет, келгилечи, 
жаратылышты сактай-
лы! Эртең балдарыбыз 
талкаланбаган жерлер-
де жашашсын! Экология 
өзүнөн өзү ордуна келбей 
турган нерсе, аны аяш  
керек!!!

Клара Тапкеева
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Биздин бул жолку маектешибиз Мелис 
Мураталиев. Бак-дөөлөт коомдук фондунун 
жетекчиси. Соңку мезгилдерде кыргыз 
таануучулук жаатында агартуу иштерин 
кызуу жүргузүү менен алектенет. Жакында 
эле КРСФнун борбордук аппаратында 
Эл аралык эне тил күнүнө арналган 
“Тил - улуттун жаны” аттуу иш-чарага 
катышып, дүйнөлүк тилдердин келип 
чыгышы, эне тил жана байыркы кыргыз 
жазмасы жөнүндө баяндама жасаган. 
Соңунан биздин журналдын да ар кыл 
темадагы суроолоруна төмөнкүдөй жооп 
берген.

- Мелис мырза алгач “Бак дөөлөт” 
коомдук уюму жана кыргыз таануучулук 
деген эмнени түшүндүрөөрү жөнүндө кеп 

салсаңыз. Анткени кыргызга өз улутун таануу канчалык зарыл, ушул тапта?
 Биздин Бак-Дөөлөт коомдук фонду 2002-жылы түптөлгөн, Юстиция 

министрилигинин каттоосунан өткөн, уставыбыз, баардык мыйзам талабында иш 
кагаздарыбыз бар. Ошол багытта иштейбиз. Негизги багытыбыз - бул агартуучулук, 
ал эми максатыбыз болсо кыргыз элинин улуттук дөөлөттөрүн, каада салт, нарк- 
нускаларын улуттук баалуулуктарды изилдеп, тереңинен иликтеп бир тизмектеп 
туруп кийинки өсүп келе аткан жаш муундарга түшунүктүү, жеткиликтүү кылып 
өткөрүп берүү максатын көздөйбуз. Анан бул багытта бир нече программалар 
иштелип чыккан. Ошол алгачкы программалардын бири бул -Кыргыз таануу 
программасы. Кыргыз таануу маселеси эмнеден келип чыкты?. Биз эгемендик 
алгандан баштап мурда көрүп- көрбөгөн, мурда басып- көрбөгөн жолго түштүк 
да. Андан кийин биз ушу глобализация же ааламдашуу процессине каалайбызбы, 
каалабайбызбы кабылдык да. Анан ошол дүйнөлөшүү же ааламдашуунун терс 
таасирлери өзгөчө бизди ойлондурду, анан ошого кандай туруштук беребиз эмне 
туруштук беребиз деген чоң суроо талап пайда болду бизде. Биз улутпуз, издин 
улуттук өзгөчөлүгүбүз эмнеде, биздин менталитетибиз кандай дегеле биздин 
тарыхыбыз, жаралуу доорубуз биздин турмуштук тажрыйбабыз кандай эле деген 
баягы кадыресе катардагы суроолордон улам ушу Кыргыз таануу маселесине 
кайрылдык. Себеби биз көп нерсени өзүбүздүн жашообузда турмушубузда колдонот 
экенбиз, бирок маанисин билбейт экенбиз. Өзүм да жаш болчумун уулу муундан же 
орто муундан сураганда көпчүлүк учурда ачык, так, даана жооп алган эмесмин, эмне 
үчүн кыргыздар муну мындай кылат, эмне үчүн кыргыздын салтында мындай бар - 
ал эмнени түшүндүрөт деген көптөгөн сууролорго жооп уга алган жокпуз убагында. 
Эзели соода кылбаган кыргыздар соодага кире баштады, эзели кыргыз жасабаган 
жоруктар жүз бере баштады. Ошондон улам кыргыз өзгөрүлүп , кыргыздын жан 
дүйнөсү өзгөрүлүп атат, кыргыздын аң-сезими өзгөрүлүп атат деген чоочулоо, 
кооптонуу жарала баштады. Ошондон улам Кыргыз таануу маселеси келди. Кыргыз 
таануу программасы бизде азыр иштелип чыкканына көп жыл болду. Биз ошону  
билим берүү мекемелеринде Кыргыз таануу курсун окуп жүрөбуз. Бул атайын 
спецкурс же атайын курс деп койсо болот. Кыркка жакын темабыз бар: кыргыздын 

ТИЛ -КУРАЛ, СӨЗ - БАЙЛЫК

Мелис Мураталиев
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тарыхы, санжырасы маданиятынан баштап каада- салт үрп- адат ырымдары 
жана башка баардык кыргыз элине улут катары эмне тиешелуу багыттары болсо 
изилдегенге аракет кылдык. 

Кыргызды таануу үчүн кыргыз тилин эле билүү жетиштүүбү же нукура 
кыргыз элдик каада-салтты, улуттук баалуулукту, нарк-насилди колдонушу 
керек жана билүүсү кажетпи?

Бул суроо азыркы замандын талабы десем жаңылбайм. Себеби көпчүлүк 
учурда кыргызча сүйлөгөндү билсе эле кыргызбыз деген түшүнүк менен чектелип 
калганбыз да. Чындап келгенде мен бир нерсени байкадым кыргыз тилинде тим 
эле тилинен чаң чыккыдай сайраган биздин бир туугандарыбыз бар, кыргыз 
тилинде сүйлөп жатып ошо кыргыз тилинин сөздөрүн чечмелей албайт сөздүн 
төркүнүн түшүнбөйт, же сөздүн баасына жетпейт. А кыргыз эли эзелтен сөз баккан 
эл, сөз кадырына жеткен, сөз медерин тапкан эл болуп саналат. Тил деген бул эң 
чоң байлык, чоң курал, ал эми сөз болсо-сөз байлыгы болуп эсептелет.

Кыргыз болуу үчүн кыргыздын дүйнө таанымын түшүнүш керек, кыргыздын 
дүйнө таанымында кандай философия жатат табиятка мамиле, жаратканга 
мамиле, коомго мамиле, адамга мамиле, айбанаттарга мамиле, маселенин баары 
ошо кыргыз таанууда жатат. Ошондон улам кыргыздын өзүнүн адеби - жашоо 
адеби келип чыгат. Ошол жашоо адеби дегенди түшүнүш керек, ошону билип гана 
койбостон жашоо адебин турмушта колдоно билиш керек. Кыргыздын каада салты 
деп атпайбызбы, каада салт - бул жашоону бир ирээтке, калыпка сала турган тартип 
да. Каада-салтты жашообузда колдонуп, маанисин терең түшүнүү жана күндөлүк 
турмушубузда орното алганда биз кыргыз болобуз. Бүгүн биз салт менен кааданын 
айырмасын билбей калдык. Көпчүлүк учурда биз каадага көбүрөөк маани берип, 
салтты үстүртөдөн колдонуп калганбыз. Мына маселе ошондо жатат. Менимче 
кыргыз болуу эң ириде биздин өзүбүздүн дүйнө таануубузду таанып, андан ошо 
дүйнө таануубуздун тереңинде салттарды, адаттарды, ырым-жарымдарды, үрп- 
адаттарды жашоо адебибизди тааныганда биз кыргыз ким болгон деген суроого 
жооп алабыз. 

Сиздер байыркы кыргыз жазмалары жөнүндө да маалымат жайылтып 
жүргөнүңөрдөн кабарыбыз бар

Дүйнөдө саналуу эле жазуунун түрү бар. Мисалы азыркы күндө бүт дүйнө 
жүзүндө латын жазуусу басымдуулук кылат, албетте бүт дүйнө жүзү дебейин, бирок 
басымдуулугу да. Андан кийин мисалы дагы биз колдонуп жүргөн кирилл жазуусу 
бар. Андан сырткары чыгыш элдеринде Кытай, Япон жана башка элдеринде 
өздөрүнүн иреогилифдери бар. Бул эми оргинал жазуулардын түрлөрү. Ошондой 
эле биздин кыргыздардын да өзүбүздүн жазуубуз болгон. Аны илимий негизде 
шарттуу түрдө Орхон же Енисей жазуулары деп койгон. Дагы бир батыштын 
булактарына таянганда аны Рум жазуулары деп атап коет, негизги тамыры бир. 
Тарыхчылардын айтымында Орхон же Енисей жазуулары биздин доордун бешинчи 
кылымынан баштап онунчу кылымга чейин абдан өнүккөн мезгили болду деп 
эсептелинет. Бул баягы кадимки Түрк каганаты, Енисей кыргыздарынын каганаты 
биздин улуу кыргыздын дөөлөтүнүн дооруна туш келет. Анан кантип пайда болду 
деп атпайсызбы – эгер ошол биздин Орхон жана Енисей жазууларын алып карап 
көрсөк бул жакта бир кызыктуу нерсе бар, ал биринчи жазуу тамгаларыбыз 
баардыгы мындай түз сызык чийин түрүндө, анан кээ бирлери гана ай сымал 
тегерек же жарым тегерек формасында, болбосо негизи түз сызык. Себеби кат 
жазышууда эң оңой жолу бул бычак менен жазуу болгон. Көчмөн элге эң ылайык 
колдонулуучу материал албетте бул жыгач болгон. Жыгачка бычак менен кертип, 
түз сызыктарды бурчтуу жазуулар менен жазышкан анан барып- барып бир аз 
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өнүккөндөн кийин жарымы тегерек, жарым ай формасындагы ариптер колдонулган. 
Негизинен ушундай тик жазуулар болгон. Окумуштуулардын дагы бир акыркы 
бизди кубандырган жаңылыгы мына биздин Кыргыз Республикасынын улуттук 
Илимдер Академиясынын базасында же болбосо архивинде жашыруун деген 
өзүнчө бөлүмүндө сакталган илимий эмгек табылган экен. Ошол илимий эмгекте 
жазылып турат, жазуулардын баш аты кыргыздарга таандык деген. Андан кийин 
кыргыздан жүрүп отуруп бүтүндөй түрк дүйнөсүнө таралган деген илимий бүтүм 
келтирилген. Тилекке каршы, Советтер союзунун саясатына ылайык бул илим 
жашырылган. Шарттуу түрдө Орхон жана Енисей жазуулары бойдон калсын деген 
резолюция чыгарылган. Илимде өзү шарттуу аталыш болот ал эң биринчи табылга 
кайсы жерде табылса ошо жердин аты менен аталат, мисалы эмне үчүн Орхон 
жазуусу дегенде бул – Орхон деген дарыянын боюндагы таш эстеликте жазылган 
жазуу эң биринчи табылган. Енисей жазуусу деген эмне, бул кадимки эле Енисей 
суусунун боюндагы дагы бир таш эстелик табылган дагы экөөнү салыштырса эч 
айырма жок бирдей эле экен, андан кийин баарын изилдеп тактагандан кийин ооба 
бул эрежеси дагы, тамгалары дагы бир экен, бир элге таандык экен деп Маалов 
деген окумуштуу жанакындай жыйынтык чыгарат. Бирок союздун саясатынын 
таасири менен жазууну эл жаратат да, бул жердин аты менен аталган жазуу болбойт 
шарттуу табыш менен кала берсин деп –кыргыз жазуусу болгон деген нерсеге тыюу 
салган. 

Кыргыз тилинде жок жана жаңы кирген терминдерди күчтөп 
кыргызчалатуу канчалык деңгээлде майнаптуу деп ойлойсуз? 

Менин жеке пикиримде жана окумуштуулар арасында мындай деген түшүнүк 
бар: эл аралык же техникалык илимий термин болсо аны өзгөртпөстөн колдонгон 
туура. Орток сөз катары кабыл алганыбыз туура деген да пикир бар. Бул 
татаалдаштырбайт, биздин башыбызды айландырбайт. Бирок экинчи жагынан 
жаңы бир ачылыш болсо аны сөз менен белгилеп аташ керек, ошол түшүнүктү 
(кубулушту) затты, буюмду илимий терминдер менен ат коюп, анан ошол 
колдонууга кабылданат. Бирок мен бир окуяны айткым келет. 2006-жылдардын 
тегерегинде Кытай мамлекети Эл аралык Конференция уюштурат Манас темасына 
байланышкан. Ага Кыргызстандан да манасчылар, окумуштуулар барышкан. 
Бир шаардан экинчи шаарга баратканда унаанын дөңгөлөгү жарылып калат. Бир 
айылдын четине токтоп эки жакты байкап карашса ошо кыргыз айылы экен. Ошол 
жерде иштеп жаткан эки жигит бири-бири менен сүйлөшүп жатыптыр “дөңгөлөктүн 
жеңгилдигин алып койчу”, деп. Көрсө, дөңгөлөккө жел үйлөй турган түтүкчөнү 
биз орсча непиль деп айта беребиз да, ошону кытайда кыргыздар жеңгилдик 
дейт экен. Непиль -бул бир жактуу кыймыл дегенди түшүндүрөт. Эми Кытайдагы 
кыргыздар кытай тилин да колдонбой, башка тилди да колдонбой ошол тетикти 
нукура кыргыздын түшүнүгүндө жаңы сөз ойлоп табышыптыр. Мисалы жеңгилдик 
дегенди ошол дөңгөлөккө жел үйлөйт, жел жүрөт дегенди түшүндүрүп жатат. Адам 
баласы курсакта жатканда киндик аркылуу азыктанат, азык киндик аркылуу бир 
жактуу гана кыймыл менен жүрөт эмеспи.. Мен муну менен эмнени айткым келип 
атат: негизи кайсы бир эл, улут же мамлекет болобу өзүнүн жаратмандыгы күчтүү 
болсо, ошондой жаңы нерсени өзү ойлоп таап, анан өзүнүн тили менен атаса ага эч 
ким тыюу салбайт. Эгер ошо жаратылган жаңы нерселер дүйнөгө тараса анан ошо 
сөз менен тараса андан бетер жакшы болбойбу.

Жакшы маалыматтарды айттыңыз. Адистигиңиз так илимдер жаатынан 
болсо да улуттун артыкчылыгын, кыргыз элинин баалуулуктарын жайылтууга 
кам көргөнүңүздүн өзү эле алкоого татыктуу. Ар дайым бар болуңуз! Рахмат. 

Клара Тапкеева
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“IT, компьютер, программа жазуу, Интернет эле дейсиңер, аны 
эмне үчүн окуш керек?” деп көп сурашат. Бир байкаганым - көпчүлүк 
бул адистикти аркалагандар жетиштүү акча табарын билгени менен 
заманбап технологиянын максатын, пайдасын түшүнө элек. Ошол себептүү 
замандаштарыма азыр-көптүр пайдасы тийсин деген максатта 
маалымат технологиясы тууралуу жазууну эп көрдүм.

Маалымат технологиясы (IT) - толугу менен маалыматтык жана 
коммуникациялык технология деп аталат.

IT - бул маалыматтарды байланыш техникаларынын (телефон линиясы жана 
кабели жок "wireless") жардамы менен иштеген техника (эсептөөчү машиналар: 
компьютер, уюлдук телефон) жөнүндөгү илим.

Компьютер "hardware" (“катуу” - hard) колго кармала турчу, көзгө көрүнгөн 
тетиктердин жана ошол тетиктерди жана киргизилген маалыматтарды башкара 
алчу "software" (“soft” “жеңил өзгөртүлчү”) программадан турат.

Ал эми программист деген ошол жансыз тетиктерге - компьютерге жан киргизип, 
түрдүү программаларды ("software") жазып, сизди компьютерди пайдаланганга: 
Интернет аркылуу жаңылыктарды окуганга, жакшы тасма же футбол көргөнгө, 
музыка укканга, иш кагаздарын толтурганга, оюндарды ойногонго ыңгайлуу шарт 
түзүп берет.

Программист жазган программа ("application software", "app", тиркеме) - бул 
компьютер аткарчу буйруктардын тизмеси. Мисалы, музыканы ойното баштоо же 
токтотуу.

Чөнтөк телефондор үчүн атайын кичирээк программалар - чөнтөк тиркемелер 
жазылат. Булардын жардамы менен чөнтөк телефондун экранынын көлөмүнө 
ылайыкталган видео жана сүрөт маалыматтары чакан форматта жүктөлөт же 
көргөзүлөт.

Компьютер маалыматтар менен иштеп, аларды башкарганга жардам берет. 
Маалыматтын көп түрү бар. Мисалы, мектепте окуучунун аты-жөнү, классы, 
сабактардын алган баасы ж.б; медицинада бейтаптын аты-жөнү, карточкаcы, 
канынын кайсы топко киргени, рентгендин сүрөттөрү ж.б; коммуникацияда 
кардарлардын номерлери, пайдаланылган Интернеттин көлөмү, ар бир сүйлөшүүгө 
же СМСке кеткен төлөмдөр ж.б; "Фейсбукта": достордун аты-жөнү, алардын 
сүрөттөрү, видеолору, "жакты" ("like") деген добуштары; географияда ар бир 
өлкөнүн аты-жөнү, картасы, климаты, аба ырайынын көрсөткүчтөрү ж.б.

Мындан сырткары сиз компьютерде музыка угуп жатып, (стоп) токтот деп 
бассаңыз, бул да компьютер үчүн буйрук-маалыматтын түрү, реакция катары 
музыка өчүрүлөт.

Айтор өзүңүз баамдагандай, биз өзүбүз, ар бир кыймылыбыз жана бизди курчап 
турган дүйнө жалаң маалыматтардын түрүнөн турат. Ошол жогорудагы керектүү 
маалыматтар ар бир тармак үчүн ылайыкталып, мисалы ишканада иш алып 
баруу үчүн же мектепте окуу процессин көзөмөлдөө үчүн пайдаланылат. Учурда 

МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ  
ҮЙРӨНҮП АЛУУ ЭЧ КАЧАН КЕЧ БОЛБОЙТ
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маалыматтар компьютерлердин жардамы менен жазылып, сакталып, сорттолуп, 
эсептелип, таркатылып, оңдолуп же өчүрүлөт.

Компьютерлер учурда жашообуздун бардык тарабынан орун алган. Дээрлик 
бардык акыркы үлгүдөгү автомашиналар компьютер менен жабдылган. Мисалы, 
сиз машиненин терезесин механикалык түрдө бурап ачуунун ордуна кнопканы 
басып жеңил ача аласыз. Эгерде сиз кайсы бир чоочун өлкөгө машине айдап 
баратсаңыз, жандооч менен байланышкан навигациялык системалар сиз издеген 
шаардын, көчөнүн атын таап, жол картасын так көрсөтүп берет жана алар да 
компьютер аркылуу башкарылат.

Кир жуугуч, муздаткыч сыяктуу үй оокаттары, дайыма колдон түшпөгөн 
чөнтөк телефондор, эл, жүк ташуучу транспорттун бардык түрлөрү, иш кагаздары 
үчүн кеңселердеги жеке компьютерлер, колго жеңил көтөрүп алчу ноутбуктар, 
айпаддар, медицинадагы диагноз коюуга жана операцияга пайдаланылган бардык 
акыркы үлгүдөгү аппараттар - ушулардын баарында компьютерлердин ар кандай 
түрү орнотулган.

Ал эми эл кызыккан Интернет деген эмне? Компьютерлер бири-бири менен 
дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун байланышып, маалыматтарды жөнөтө жана 
пайдалана алышы - бул Интернет желеси, түйүнү деп аталат. Интернет байланышы 
аркылуу, компьютер же чөнтөк телефон менен бардык тармактагы маалыматтарды, 
кабарларды таба аласыз. Бирок сиз издеген маалымат эң алгач Интернет желесинде, 
маалымат базасында бирөө эмгек кылып эң оболу электрондук түрдө сактаган 
болушу керек. Илим менен техниканын өнүгүшүнүн себептеринин бири - жогоруда 
айтылган маалыматтарды компьютерлердин жардамы аркылуу өтө тездик менен 
башкарып, буга чейинки жашоодогу көрүнүштөрдүн, байланыштардын тездегени 
да ушундан.

IT кайсы тармакты өзгөрттү? Илгери Токтогул акын Сибирде сүргүндө жүргөндө 
Топчубай уулунун таттуу тилин чыкканын "көрбөй-укпай калдым, мен баргыча 
чоңойду" деп арман кылган экен. Эгер ошол кезде илим азыркыдай болгондо 
"WhatsAppтын" же "Skypeтын" видео сүйлөшүүсү аркылуу баласынын бал тилине, 
там-туң басканына алыстан болсо да күбө болуп көрөт беле деген ой келет. Өзү 
сүргүндө болсо кайдан, чөнтөк телефонго деле уруксат болбосо керек. Анда мүмкүн 
уулунун балалыгы жөнүндө сүрөтүн же видеосун аялы, туугандары, замандаштары 
жаздырып сактап коймок беле, мүмкүн колдон келмек деген күлүк ойлор келе 
берет,

Жашообуздун бардык катмарына IT кеңири кулач жайып кирип келди. Мисалы, 
байланыш тармагы, бери болгондо эле 10-15 жыл мурун телеграмма деген 
болоор эле. Бишкектин так борбoрундагы Кыргыз почтасында (Кыргыз телеком) 
"телеграмма жиберем, алыс, чет жерге телефон чалам" деген элдин арты үзүлчү 
эмес экен. Убакытты кетирип узун кезек күтүү катардагы көрүнүш болгон экен. Эми 
почта аркылуу кат жөнөтүү кыйла азайды, бир сүйлөм кабар жазган телеграмма 
күткөн киши жок болсо деле керек. Азыркы төрөлгөндөн эле Интернет менен 
чоңойгон муунга айтсан, буга азаптуу жомок катары ишенишпейт. Так эле ушундай 
көрүнүш үйгө телефон койдурууда байкалчу, бул да бир чоң азап эле. Азыр чөнтөк 
телефону чыкканы ар кимдин өзүнүн телефону бар. Yйдөбү, сырттабы, айтор 
каалаган учурда байланышка чыга аласыз. Чөнтөк телефону аудио/видео сүйлөшүп 
эле эмес, Интернет менен социалдык түйүндөр аркылуу текст, сүрөт, аудио, видео 
маалыматтарды элге чагылгандай тездик менен жөнөтүп калбадыбы.

Баса, эски терип жазчу машиналарды көргөнсүзбү? Ата-энелерибиз аны 
текстти кагазга терип басууга колдонулуп, көчүрмөлөш үчүн атайын кара кагаз 
пайдаланышчу. Ката кетсе кайра баштан жаңы баракка терип башташ керек эле. 

IT БОЮНЧА САБАТТУУ БОЛОБУЗ
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Азыр компьютерде каалаган документти каалаган форматта, мыкты сапаты менен 
таблица болобу, кат болобу түрдүү өң, дизайн (жасалга) менен кооздоп, көбөйтүп 
алуу катардагы көрүнүш.

Соода тармагынын өнүккөнүнө биp мисал: Бишкектен Москвага учакка билет 
алыш үчүн атайын авиакассаларга кезек күтүп сатып алынчy экен. Ал эми азыр 
интернет-байланышыңыз болсо, үйдөн чыкпай туруп эле банк карточкаңызды 
пайдаланып, чөнтөк телефонун колдонуп эч убарасы жок, 2-3 саат кезек күтпөй, 
"касса жабылып калды" дебей эле 24 саат бою, жуманын бардык жети күнүндө 
оңой эле сатып аласыз да.

Архитектурада деле алгачкы идеяны кагаздарга көп убакыт коротуп 
колго чийип, оор макетти жасардан мурун 3D ("D-dimension", чен, өлчөм) 
программалардын жардамы менен, каалаган долбооруңузду компьютерден жасай 
аласыз. Эгер чиймеңиз же макетиңиз жакпаса кайра оңдоп же өчүрүп отурбай, 
программанын жардамы аркылуу каалагандай оңдоп-түзөй аласыз. Бул кадамдар 
сиздин убактыңызды, оңдоп-түзөө иштерине кеткен каражатыңызды үнөмдөп, 
курулуш иштерин тездетет.

Медицинада адамдын денесинде өзгөрүүлөр компьютер аркылуу өтө 
тездик менен ченелип, анализдердин тезирээк чыгышына, алардын негизинде 
дарыгерлердин туура диагноз коюшуна, дарылоо жолдорун тактоого жардам берет. 
Өтө кылдаттык жана тактык менен жасалчу узак операциялар да компьютер менен 
жабдылган атайын шаймандардын жардамы аркылуу жасалат.

ITни пайдалануу адам баласынын убакытын үнөмдөп, бири-бири менен 
байланышкан глобалдуу дүйнөдө маалымат алмашуунун тез жана сапаттуу 
болушуна жардам берет. Демек келечек IT менен тыгыз байланышкан. IT адистердин 
маянасынын жогору болушунун негизги себептеринин бири:

- IT технологиянын бардык тармакта кеңири пайдаланылышы, тамыр жайышы;

- IT адистерге, өзгөчө программист-инженерлерге суроо-талаптын көбөйүшү;

- IT дүйнөсүнүн абстракттуу, татаалдыгы.

Дагы бир өзгөчөлүк, бир эле программист жалгыз өзү же команда менен жазган 
бир эле программа мисалы "WhatsApp" тиркемесин учурда дүйнөнүн 1,5 миллиард 
эли пайдаланат. Демек бир тиркеме (программа) жакшы жазылса, азыраак 
эмгек жана материалдык ресурстардын жардамы аркылуу аны башка чөнтөк 
телефондорго көчүрүп гана коюу менен тез эле жайылтылат жана пайдаланылат. 
Ал эми бизнеске пайдаланылган программалар алгач жазылат жана лицензиялары 
(пайдалануу укуктары) сатылат. Алардын улам жаңы, жакшыртылган версияларын 
сатуу чоң кирешенин булагы болуп эсептелет.

IT адиси дайыма билимин кеңейтип турушу керек, өтө тез өнүккөн жаңы 
технологияларды түшүнүп, замандан артта калбашы керек.

IT aдистигинин көп түрлөрү бар, арасынан программист-инженер кесибин 
тандасаңыз жаңылышпайсыз. Буга ылайыктуу жакшы окуу жайлардын тандап, же 
алдын ала программалоо тилин үйрөткөн курстарга да катышып көрүүнү сунуш 
кылмакмын. Интернет айдыңында да программа жазган курстарды таап окуу 
мүмкүнчүлүктөрү өтө көп.

IT адистигин үйрөнүү жашка карабайт. Эң башкысы - кызыгууңуз болуп, 
окуунун кызыктуу жактарына көңүл бөлүп, болгон күч-аракетиңизди жумшаңыз. 
Ооба, программа жазуу оңой эмес, бирок колдон келчү жумуш. Бардык эле кесиптер 
сыяктуу чыдамкайлык, тактык, бекем эрк жана тартип керек.

Айзада Акбекова

IT БОЮНЧА САБАТТУУ БОЛОБУЗ
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Кытайда пайда болуп, бүгүн 
эми дүйнөгө кеңири тарап жаткан 
коронавирус 38 түрү камтылган 
вирустардын үй-бүлөсүнө кирет. 
Алардын алтоо (жаңы вирус менен 
жетөө) кишини оорутат.

Коронавирустар буга чейин дагы 
кооптуу абалды жараткан. Маселен, 
2003-жылы "Дем алуу органдарынын 
синдрому" же SARS, 2012-жылы 
"Жакынкы Чыгыш респиратордук 
синдрому" же MERS кеңири жайылып, 
жүздөгөндөрдүн өмүрүн алган.

Кооптуу коронавирус эмнеден пайда болот?
SARS, MERS эми 2019-nCoV вирусу жаныбардан адамга жукту деген түшүнүк 

калыптанган. Жаныбарлар адамга кооптуу болгон вирустарды алып жүрөт. Бирок 
алар сейрек учурда адамга жугат.

"Негизи жаныбарлар алып жүргөн вирустар адамга жукпайт. Бирок кишинин 
иммунитети алсыз болуп жана башка факторлор кошулуп калса, вирус өтө сейрек 
учурда жаныбардан адамга жугушу ыктымал",-дейт Уорик университетинин 
окумуштуусу Эндрю Истон.

Вирус адамга жуккандан кийинки мутация жараяны коркунучтуу.
"Вирус жаңы жана ылайыксыз организмде жашап кетүү үчүн өзгөрүшү керек",-

дейт окумуштуу.
Ошондуктан коронавирус адамга жукканда, анын мутацияланганы өтө кооптуу 

абалды түзүшү ыктымал. Коронавирустун баары кооптуу деп айтууга да болбойт. 
Адам коронавирустун агрессивдүү эмес түрү менен көп эле кездешет.

Мутацияланган коронавирус эмнеге кооптуу?
"Коронавирус бир түрдөн экинчиге өткөндө, жаңы организмде жашап кетүүгө 

умтулат. Ошондой учурда вирус абдан күчтүү болот",-дейт Эндрю Истон.
Вирус жаныбардан адамга жукканда, кишинин иммунитети аны менен күрөшө 

албай калат. Себеби иммунитет мурда мындай вирус менен күрөшүп көргөн эмес.
Дал ушундай абалга сасык тумоонун жаңы түрүнө туш болгон адам дагы 

кептелет.
Коронавирус өтө тез жайылып кетиши мүмкүнбү?
Вирус жаныбардан адамга жаңы жуккан кезде, ал тез жайылып кете албайт. 

Бирок жаңы организмге көнгөндөн кийин вирус тез жайылып, кооптуу жагдайды 
түзүшү ыктымал.

"Вирустар, анын ичинде коронавирус өтө тез мутацияланат",-дейт окумуштуу 
Эндрю Истон.

Ошондуктан вирус аз мөөнөттүн ичинде кеңири жайылышы мүмкүн.

КОРОНАВИРУСТАР КАНТИП ПАЙДА БОЛОТ  
ЖАНА ЭМНЕСИ МЕНЕН КООПТУУ

ЭСЕҢИЗДЕ САКТАҢЫЗ
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ЭСЕҢИЗДЕ САКТАҢЫЗ

"Иммунитети алсыз адамга вирус жукса, жаңы инфекция мурунку ооруларды 
козгойт. Ал эми иммунитети күчтүү адам вирус жукпай деле калышы мүмкүн. 
Айрым вирустар тез жайылат, башкалары жай. Азыркы учурда жаңы коронавирус 
канчалык тез же жай жайылары аныктала элек",-дейт окумуштуу.

Вирус кеңири жайылса эмне кылуу керек?
Вирустардын жайылышын токтотууга дары-дармек жардам бербей калышы 

ыктымал. Ага карабастан "вируска каршы күрөшкөн каражаттар абдан көп", дейт 
Эндрю Истон.

Вирусту жайылтпоонун оңой жолдору бар. Маселен, үйгө киргенде колду 
самындап жуу, көчөдө медициналык маска тагынуу.

"Гигиенанын негизги эрежелерин кармануу абдан маанилүү. Учурда инфекцияга 
каршы вакцина жок болгондуктан, вирус менен күрөшүүдө гигиена абдан маанилүү 
ролду ойнойт", -дейт британиялык окумуштуу.

Андан тышкары вирусту жуктургандарга тез жардам берүү дагы маанилүү.
"Вирусту жуктургандарды тез аныктап, аларга жардам көрсөтүү дагы вирустун 

жайылышын алдын алат",-деди Эндрю Истон.
SARS менен MERS коронавирустар жайылганда, мындай инфекциялардын тарап 

кетишин токтотуу үчүн атайын механизмдер иштелип чыгарылган. Ошондуктан 
дүйнө жүзүндөгү дарыгерлер кооптуу вирус чыкканда кандай чараларды ишке 
ашыруу керек экенин так билишет.

Дарыгерлер бул механизмдер азыр пайда болгон же келечекте чыккан кооптуу 
вирустардын жайылышын токтото алат деп ишендирүүдө.

Илдеттин тарашын кантип алдын алса болот?
Коронавирус Антарктидадан башка бардык континенттен табылды. Вирус 

Кытайдын чегинен сырткары аймактарга тездик менен жайылууда.
Калк жыш отурукташкан ири шаарларда илдеттин жайылышы реалдуу 

коркунучка айланды.
Коомдук транспорт - вирустун тарап кетишинин эң кооптуу жолдорунун бири.
Вирустар аба аркылуу - чүчкүрүп-бышкырган учурдагы шилекейдин эң эле 

майда бөлүкчөсү аркылуу жугат.
Бир нече иликтөөлөр көрсөткөндөй, грипп жайылып жаткан мезгилде коомдук 

транспортту көп колдонгондор алты эсе көп ооруган. Мына ошондуктан көп 
өлкөнүн бийлиги: Түштүк Кореядан Иранга чейин коомдук транпортту - поезд, 
автобус жана аялдамаларды атайын каражаттар менен тазалоодо.

Эл чогулган жайлар
Киши көп чогулган жерлер, айталы, спорттук, маданий иш-чаралар дагы вирусту 

таратуу коркунучун жаратат. Көп өлкөлөр коронавируска байланыштуу мындай 
иш-чарлардан баш тартты.

Коронавирус өзгөчө технологиясы өнүккөн өлкөлөрдөгү компаниялардын 
ишине таасирин тийгизүүдө.

Азырынча жаңы коронавируска каршы вакцина жок. Ооруканаларды негизги 
максаты - инфекцияны күчөтпөө үчүн күрөш.

Медициналык мекемелер бейтаптарды бөлүп коюуну, обочолотууну сунуштап, 
дарыгерлерди атайын корголгон кийимдер менен жүрүүгө милдеттендирди.
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Өлкөдө эмгекке жарактуу курактагылардан улуу эркектердин саны 150 миңди 
түзсө, аялдар 349 миңге чамалап барат.

Кыргызстандын калкы акырындап улгаюу босогосуна жакындоодо: 
2019-жылдын башында 65 жаштагылар жана андан улуулар 301 миңдей адамды же 
кыргызстандыктардын 4,7 пайызын түзүп турган. Бул тууралуу Улуттук статистика 
комитетинин маалымат кызматы кабарлаган.

Буга карабастан КМШнын башка өлкөлөрүнө салыштырмалуу бул көрсөткүч 
бир топ төмөн экендиги айтылат. Маалымат иретинде билдирсек, 2018-жылы бул 
көрсөткүчтөр Азербайжанда 6,8 пайыз, Казакстанда 7,3 пайыз, Арменияда 11,9 
пайыз, Россияда 14,6 пайыз, Белоруссияда 15,2 пайыз болгон.

БУУнун божомолдоосу боюнча, Кыргызстанда мындай тенденция болжол менен 
2030-жылдарда пайда болот, ошол мезгилде 65 жаштагы жана андан улуулардын 
саны 7 пайызга жакындап барат.

"Кыргызстанда эмгекке жарамдуу курактагы адамдардан улуулардын саны 
1950-жылы туулган, согуш маалындагы муунга салыштырмалуу көптөрдүн пенсия 
курагына өткөндүгүнүн эсебинен жылына көбөйүп бара жатат. Акыркы беш жыл 
ичинде эле ушул курактагылардын саны республика боюнча жалпысынан 91 миңге 
же 22 пайызга көбөйдү", — деп айтылат маалыматта.

Эмгекке жарамдуу курактагылардан улуу эркектердин (63 жаш жана андан 
улуулар) саны 150 миңди түзсө, аялдардын саны (58 жаштагылар жана андан 
улуулар) 349 миңге чамалап барган.

КЫРГЫЗСТАНДА 65 ЖАШТАН УЛУУЛАР  
КАЛКТЫН 4,7% ТҮЗӨТ

КОҢГУРОО

Казакстандык 78 жаштагы Кадыр Нукин аттуу пенсионер чет өлкөдө жашаган 
кызын каралашпайт деген айып менен сотко берди. Бул тууралуу Tengrinews.kz 
басылмасы жазды. 

Өзүнүн айтымында, 1990-жылдардын башында үй-бүлөсү менен Америкага 
кеткен кызы учурда ал жакта бардар турмушта жашайт.

"Мен аны 30га чыкканга чейин ичинтип, кийинтип, элден калтырбай баккам. 
АКШга жаңы барганда менден кабар алып турчу. Азыр таптакыр байланышка 
чыкпайт. Алматыга үй-бүлөсү менен канча келип кетсе дагы телефон чалып 
койбойт", — деп даттанган пенсионер.

Макалада айтылганына караганда, абышканын дагы бир кызы жана уулу бар. 
Кичүү кызы менен дагы мамилеси бузулган, ал эми уулу  анын айтымында, "өз 
жанын араң" багат.

Мындан улам, ал чет өлкөдө жашаган кызы айына 400 доллардан төлөп берип 
турсун деп сотко кайрылган. Бул сумма анын жеген-ичкенине жана дары-дармегине 
жетет.

Казакстандын мыйзамдарына ылайык, бойго жеткен, ишке жарамдуу балдар 
карыган ата-энесин багууга милдеттүү. Андай болбой жатса, ата-эне сотко кайрыла 
алат. Ал үчүн пенсиялык китепчени көрсөтүшү зарыл. Сот абышка-кемпир сураган 
сумманы бардык балдарына бирдей бөлүп коюшу мүмкүн.

Бирок сотко бергендер жаш кезинде баласын өздөрү бакпаганы же ата-энелик 
укуктан ажыратылганы белгилүү болсо, балдарынан алимент ала албайт.

Интернет булактарынан

30 ЖЫЛ КИЙИНТИП-ИЧИНТКЕМ! КАЗАКСТАНДЫК 
АБЫШКА АКШДА ЖАШАГАН КЫЗЫН СОТКО БЕРДИ 
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ЖАҢЫ КҮН

Миңдеген жылдар өтсө да бул майрамдын формасы менен маңызы болгону 
болгондой сакталып, чыныгы элдик майрам бойдон калууда.

Арча түтөтүп, айлананы жамандыктан тазалоо азыркы кыргыздардын 
турмушундагы табигый нерсе. 

Нооруз алды үй-жайды тазалоо, короо-жайды иретке келтирүү, жакшы 
тилек менен дасторкон жайып тамак берүү салты совет доорундагы 70 жылдык 
солгундоодон кийин акыркы 20 жылдан бери кулачын улам кеңири жайып, 
азыркылардын да парзына кайрадан айланып келатат.

Нооруз табиятынан дыйканчылык майрамы. Андыктан эзелтен келаткан салт 
боюнча жаңы жылдык дасторконго 7 түрлүү даам: алма, көк чөп, дан азыктары, 
чычырканактын ашы, чеснок, нан, сумах даамы ден-соолук үчүн коюла турган.

Бул майрамдын өзгөрүүсүз келаткан дагы бир символу – өнгөн буудай. Өнгөн 
буудайды бир катар эл жаңырган жашоонун белгиси катары жаңы жылдык 
дасторкондун ажарын ачмакка коюшат.

“Арыба, Нооруз!
Келе бер, Нооруз!
Элибиз айдан аман, жылдан эсен болсун!
Талаабызга ак нан берсин!

Алдыбыздан ак дасторкон,
Башыбыздан бак-дөөлөт,
Ырыс-кешик, ынтымак,
Узун өмүр ырашкерчилик кетпесин!”

Улусуң оң болсун,
Ак мол болсун,
Улус күн бакты алып келсин,

Төрт түлүк малды алып келсин
Улус күн береке берсин!
Балаа, жалаа жерге кирсин!
Күлүгүң миништүү болсун!

Көңүлүң улустуу болсун!
Пейилиң жугуштуу болсун!
Ар бир нерсени азыр берсин!
Кеткениңди келтирсин!

Нооруз майрамы кайдан келбесин, анын символдору менен ритуалдары эмнени 
билдирбесин, кайсы ишенимге таандык болбосун – бул майрам миңдеген жылдар 
бою жер бетиндеги көптөгөн элдерин чыныгы элдик майрамы катары калууда. 
Аны 2010-жылы БУУ адамзаттын маданий мурасы деп жарыя кылып, “Бардык 
элдердин Эл аралык майрамы” деп бекитип берген.

Материал интернеттен алынды
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ЫЙМАН

ЖАШ КУРАККА МҮНӨЗДӨМӨ

КАРЫЯ  КУРАКТАРЫНЫН  СЕРИЯСЫ

15 жаш октой учкан ойноок курак!
18 жаш бозойлук доор – бойдок курак!
20 жаш өмүрү гүл ачкан көктөм курак!
25 жаш ашыктык ооматын төккөн курак!!
30 жаш чарбалык оокат дооруна өткөн курак!!
40 жаш ырахат доорун кырдап эккен курак!!
50 жаш элкин жашоонун чегине жеткен курак!!
60 жаш акылмандыктын асыл үрөөнүн сепкен курак!!
эл каада-салтын дээриңе бүт батырган курак,
эресең келип, акыл-зээниң  ашынган  курак!

Он жаш – улак. Ойнойт, оюнга тойбойт.
Жыйырма жаш – жалын. Дагы эле ойнойт, балалыгын койбойт.
Отуз жаш – от. Алдырбайт да чалдырбайт, жоро-жолдоштун көңүлүн калтырбайт.
Кырк жаш – кылыч. Ак куладай алкынат, тоо бүркүттөй шаңкылдайт. (Жакшы-

жаманды ойлоп, акылга кирет).
Элүү жаш – элик. Бийик чокуга чыгат. Нары жак, бери жагын карайт.Баарын угат 

(Дүнүйө жыйнап, дүйнөкор боло баштайт). 
Алтымыш жаш – аркандалган ат. Айры жолго бет алат. (Артка кайткыс торго түшөт). 
Жетимиш жаш – жергесинен  жат. Жеңилгенин билет. Аял, балага бийлиги өтөт.

75 жаш
Жердиги  желип, кетилип,
Жетимиш бешке келгенде.
Желпүүсү  чабал  желдейсиң!
Көбүрөөк үйдө олтуруп,
Көпчүлүккө көнбөйсүң!
Салтанатка, жыйынга,
Суранмайын келбейсиң!
Улуусу болуп көбүнүн, 
Урматтуу төрдү бербейсиң!! 
Учурашса кичүүлөр, 
Ургаачысын көрбөйсүң!

80 жаш
Секин жылып билгизбей,
Секирсе жашың сексенге.
Сергектигиң жоголуп,
Сезимиң жанып бүткөндө!
Сереп слып өткөнгө,
Серүүлөөр  маалы  жеткенде!
Сербейген көңүл дымагың,

Сергүүнү самап чечкенде!
Сегиз  оору бир келип!
Серпилтпей капыс тепкенде!!
Сеңселип турган карт дене, 
Сендиректеп  кеткенде!!
Сезимиң кетип боюңдан! 
Серп этпей дароо өчкөндө!!
Сезесиң  даана  ынанып,
“Сермегениңди” сексенде!!

85 жаш
Сексен  бешти серпкенде!
Секиргенди билбейсиң!
Кулактын алчу кужурун!
Кеп-сөздү тыңшай бербейсиң!
Баарынан улуумун дегенсинп,
Баарын бирдей “сен” дейсиң!!
Кыбырап алып дагы эле, 
Кыялыңда  көктү сермейсиң!?
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Кутман карыяга каалоо-тилек

Кудайым кубат берип сизге!
Урундурбай кыш-күзгө!
Учуратпай суук көзгө!
Жашыңызды жеткирсин жүзгө!
Көөнүңүздү жубатып, жашартсын!
бакытты, дөөөлөттү кош артсын!
Байманаңыз ташып асмандасын!
Абройуңуз эч кимден жазганбасын!
Оомийин! 

Ардактуу карыяга каалоо

Ылайым-
Акыл-эстин кенчи болуп!
Алп дөөлөттүн эрки болуп!
Төрөлөрдүн дөөдөй бөркү болуп!
Урматтуу төрдун көрку болуп!
Күүлуу, эсен жүрө бериңиз!
Ушуну көксөп тилейт элиңиз! 
Оомийин !

Кадырман ардагерге ак тилек

Ырыстуу, ызаттуу Аксакалыбыз шаңыбыз!
Ыраак болсун, дагы өтөөр өмүр жолуңуз!
Ыкыбалыңыз калк алдында абдан бийик!
Ылайым, элге иштесин, ошол зор аброюңуз!
Баарыбыздан наабаттуу карыябыз!
Баарылап Сизге каалар жарыябыз!
Демиңиз менен күүңүз бап болсун!
Дениңиз саламат, сак болсун!
Көөнүңуз майрамдай шат болсун!
Кудай алдында, Тилегибиз ак болсун!
Оомийин!

Чулгансын ырыс-кешикке башыныз!
Чубалтып жуз жылды так ашыныз!
Уучуңуз узарсын уул үйлөп кыз берип!
Убакытты уттум!-деп көкүрөк басыңыз!
Урунттуу иштериңиз тукумуңузда улансын!
Ушундай мураска урпактарыныз кубансын!
Оомийин !

Аялзат тууралуу макалдар

1. Акылың жетсе, аялдын ачуусуна 
тийбегин!

2. Аял сергегинен жумуш бүтөт, эркек 
сергегинен ырыс бүтөт.

3. Аял үй-бүлөнүн башкы уюткусу.
4. Аял урмат-сыйга татыктуу асыл зат.
5. Аял – үйгө калтырган Желек, бала – 

элге калтырган белек.
6. Аял турмушу – заман күзгүсү.
7. Аялды – ашынан тааны, баланы – 

башынан тааны.
8. Аялсыз өткөн – жашоону көрбөгөн, 

баласыз өткөн – бакыт көрбөгөн.
9. Аял аруу ойдун түнөгү, үй куту, жүрөгү.
10. Аялың жалкоо болсо, шыпыргың 

эскирбейт.
11. Аялың мыкты болсо – бактың, жаман 

болсо – каттың.
12. Байбиченин бардыгы – анын төөдөй 

кара сандыгы.
13. Байды – тууп алат, байбичени – сатып 

алат.
14. Аял жаманы – эрин булгайт, эр жаманы 

элин булгайт.
15. Ачкалык аш тандабайт, ашыктык жаш 

тандабайт.
16. Сүйүүлөр келет, кетет. Артында балдар 

калат.

Жыйнаган   Тайлак Абдылдабеков

ЫЙМАН
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КАК ДОСРОЧНО ПОЛУЧИТЬ  
НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ПЕНСИИ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

Соцфондом КР был разработан проект постановления, которым представляется 
возможность однократно направлять пенсионные накопления на финансирование 
первоначального взноса лицам, получающим ипотечный кредит, при наличии учтенных в 
накопительной части личного страхового счета пенсионных накоплений в сумме не менее 
50 тыс. сомов, при условии отсутствия собственного жилья через ОАО «ГИК».

Также данным проектом нормативного правового акта предусматривается 
однократно направлять средства пенсионных накоплений на финансирование расходов 
в случае тяжелых заболеваний, представляющих серьезную угрозу жизни, согласно 
нижеследующего перечня:

1. Все злокачественные виды новообразований II, III, IV стадии, по международной 
классификации Tumor Nodus Metastasis, 2 клинической группы.

2. Заболевания крови: острый лейкоз (все формы); апластическая анемия; гемофилия.
3. Следующие виды и формы болезней органов кровообращения:
1) приобретенные или врожденные пороки сердца;
2) нарушения ритма и проводимости сердца;
3) хроническая коронарная болезнь сердца: в том числе коронарная ангиопластика 

и коронарное шунтирование с хронической аневризмой, с сердечной 
недостаточностью;

4) болезни артерий с поражением магистральных сосудов, требующих оперативного 
вмешательства; 

5) осложненные формы облитерирующего эндартериита.

с 1 июля 2019 года работает «Личный кабинет застрахованного лица».
Во исполнение Закона КР "О государственном пенсионном социальном страховании", в 

Соцфонде КР работает информационная система «Электронный кабинет застрахованного 
лица», чтобы предоставить еще один удобный способ взаимодействия с застрахованными 
лицами, в том числе и пенсионерами.

Вместо того, чтобы лично приезжать в подразделение Соцфонда и стоять в очередях к 
специалистам для решения своих вопросов, можно зарегистрироваться в Системе Личного 
кабинета, получить пароль и в дальнейшем запрашивать, и получать необходимые 
сведения дистанционно в интернете через Личный кабинет.

Через личный кабинет возможно подать
• Заявления:
На выписку из личного страхового счета; на назначение пенсии; на перерасчет пенсии; 

на продление пенсии; на изменение места и способа выплаты; на получение справки о 
пенсии; на смену управляющей компании или выплату средств НПФ.

• Получить информацию:
Сведений о назначенной пенсии
• Оставить:
Неформализованное обращение по любому вопросу.
Для регистрации в личном кабинете вы можете: Один раз прийти в ближайшее 

территориальное подразделение Социального фонда КР и подать заявление. При наличии 
паспорта гражданина КР образца 2017 года и считывающего устройства (картридер) 
возможно зарегистрироваться удаленно.

На сегодняшний день, было принято 4 заявления и необходимые документы от 
заявителей через личный кабинет застрахованного лица для назначения пенсий и 
соответственно назначены им пенсии по нормам пенсионного законодательства в срок.

В настоящее время, в личном кабинете зарегистрированы 52149 пользователей.

ПЕНСИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ в КР

Государственное социальное страхование (далее 
ГСС) – является системой гарантированных государством 
видов обеспечения застрахованных лиц при утрате ими 
заработка или дохода вследствие трудового увечья или 
профессионального заболевания, инвалидности, старости, 
потери кормильца и смерти за счет обязательных страховых 
взносов работодателей и граждан.

Исполнительным органом системы ГСС в Кыргызской 
Республике является Социальный фонд КР, осуществляю-
щий управление финансами в этой сфере действующий на 
принципах самоуправления.

Денежные средства фонда не входят в состав 
государственного бюджета, изъятию и обложению 
налогами не подлежат.

• Страхователь - граждане, юридические лица 
(предприятие, организация, учреждение) и 
их обособленные подразделения (филиалы, 
представительства), физические лица, нанимающие 
граждан по трудовым договорам (контрактам), в том 
числе международные организации, осуществляющие 
свою деятельность на территории Кыргызской 
Республики. (работодатели)

• Страховщик - юридическое лицо, осуществляющее 
страховую деятельность в области государственного 
социального страхования. (СФКР)

• Застрахованное лицо - физическое лицо, в пользу 
которого осуществляется государственное социальное 
страхование.

• Страховой случай - свершившееся событие, с 
наступлением которого возникает обязанность 
страховщика произвести страховую выплату 
застрахованному лицу.

ПЕНСИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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ЧТО ТАКОЕ ПЕНСИЯ?

ВИДЫ  ПЕНСИЙ :

Пенсия – это гарантированная ежемесячная 
страховая выплата при наступлении страхового 
случая застрахованному лицу в размере и на 
условиях установленных законодательством: в 
старости, инвалидности, потери кормильца.

а) Пенсии 
по возрасту.

б) Пенсии 
по инвалидности.

в) Пенсии 
по потере кормильца. 

ПЕНСИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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ПЕНСИЯ ПО ВОЗРАСТУ 

ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ

Право на пенсию по возрасту имеют лица, достигшие 
возраста :

Мужчины - 63 года , общий стаж работы – 25 лет.
Женщины - 58 лет , общий стаж работы – 20 лет.

Досрочная пенсия по возрасту:
Мужчины - 60 лет , общий стаж работы – 40 лет.
Женщины - 55 лет , общий стаж работы –35 лет.

Женщины, родившие пять и более детей и 
воспитавшие их до восьмилетнего возраста, имеют 
право на пенсию по возрасту по достижении 53 лет и 
при страховом стаже 15 лет.

Пенсии по инвалидности устанавливаются 
независимо от причины наступления инвалидности в 
случае стойкой утраты трудоспособности и признания 
лица инвалидом и выплачиваются до восстановления 
трудоспособности или пожизненно.

Право на получение пенсии по инвалидности имеют 
застрахованные лица, признанные инвалидами, при 
наличии страхового стажа ко времени наступления 
инвалидности:

до 23 лет      1 год
от 23 лет до достижения 26 лет  2 года
от 26 лет до достижения 31 года  3 года
от 31 года и старше    5 лет

ПЕНСИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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ПЕНСИЯ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА 

Пенсия по случаю потери кормильца исчисляется как 
вероятная сумма базовой и страховых частей пенсии 
по инвалидности II группы кормильца и назначается в 
следующих размерах:

На  1-го иждивенца 50 % от исчисленной пенсии по 
возрасту.

На  2-х иждивенцев - 90 %  от исчисленной пенсии по 
возрасту.

На  3-х иждивенцов - 120 %  от исчисленной пенсии по 
возрасту.

На  4-х иждивенцов и более -150 %  от исчисленной пенсии 
по возрасту. 

А также  круглым сиротам, которые не имеют родителей.

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют 
нетрудоспособные члены семьи, состоявшие на иждивении 
умершего, если кормилец ко дню смерти имел стаж, 
который был бы необходим ему для назначения пенсии 
по инвалидности. Семьи безвестно отсутствующих лиц 
приравниваются к семьям умерших, если безвестное 
отсутствие кормильца удостоверено в судебном порядке.

Нетрудоспособными членами семьи считаются:
а) дети (в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы) 

до достижения 16 лет или старше этого возраста, если они 
стали инвалидами до достижения 18 лет;

б) сестры, братья, внуки до достижения 16 лет, если они 
не имеют трудоспособных родителей;

в) родители, муж, жена, если к моменту смерти 
кормильца они достигли пенсионного возраста или 
являются инвалидами.

Учащиеся образовательных организаций на всех 
уровнях образования по очной форме обучения имеют 
право на пенсию по случаю потери кормильца до окончания 
обучения, но не более достижения возраста 23 лет.

ПЕНСИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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РАСЧЕТ  ПЕНСИИ

Б–Базовая часть пенсии

Общая пенсия:

ОП = Б + СП1 + СП2+НП
здесь: ОП – общая пенсия за 1 месяц;

              Б – базовая часть пенсии;
СП1 – месячный размер страховой части до введения 

персонифицированного учета (до 1996 г.);
СП2 – месячный размер страховой части после введения 

персонифицированного учета 
(после 1996 г.).

НП – накопительная  часть пенсии

Б – базовая часть пенсии является гарантированная 
государством часть пенсии и основным инструментом 
социальной защиты пенсионеров.

С 1-октября 2017 года размер базовой части пенсии 
установлен ПКР в размере 1780 сомов. 

Базовая часть пенсии назначается лицам, страховая 
часть пенсии которых на дату назначения пенсии не 
превышает величины трех прожиточных минимумов 
пенсионера (ПМП, за 2019 г. – 4283 сом).

Базовая часть пенсии индексируется, если общий 
размер пенсии ниже ПМП.

ПЕНСИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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СП 1–СТРАХОВАЯ ЧАСТЬ ПЕНСИИ

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПЕНСИИ(НП)

СП 2–СТРАХОВАЯ ЧАСТЬ ПЕНСИИ

(до введения персонифицированного учета до 01.01.1996 г.)

СП1=С*З

Где: С – страховой стаж исчисляется в размере 1 процента 
за каждый полный год;

Где: З – среднемесячный заработок(доход) до введения 
персонифицированного учета за любые 5 лет работы 
подряд.

Накопительная часть пенсии назначается и выплачивается 
получателям, имеющим пенсионные накопления в 
накопительной части личного страхового счета из средств 
Государственного накопительного пенсионного фонда. 

НП выплачивается лицам, имеющим пенсионные накопления 
в накопительной части ЛСС:
1) Пенсионерам,  получающим пенсию;
2) Лицам имеющим право на пенсию;
3) Гражданам в случае выезда на постоянное место жительства 

за пределы республики;
4) Наследникам умершего застрахованного лица.

(после введения персонифицированного учета с 01.01.1996 г.)

СП-2=В*К

Где: В – сумма накопленных на страховом счете взносов 
в расчете на ежемесячную выплату (В : 12 месяцев);

Где: К – актуарный коэффициент, устанавливается 
ежегодно в зависимости от возраста выхода на пенсию по 
демографическим  данным Нац.стат.комитета КР о средней 
продолжительности жизни мужчин и женщин за последние 
пять лет.

ПЕНСИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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Перечень документов для  
назначения пенсии:

Ставки тарифов страховых взносов

1. Паспорт
2. Трудовая книжка
3. Военный билет (для мужчин)
4. Диплом очное образование (до 19.02.1999года)
5. Свидетельство о рождении детей (для женщин)
6. Заработная плата за 60 месяцев подряд (до 

01.01.1996года)

Застрахованное лицо имеет право за 6 месяцев 
до наступления пенсионного возраста предоставить в 
Социальный фонд  документы, необходимые для назначения 
пенсии по возрасту, в том числе на льготных условиях.  
(с 1 января 2019 г.)

ПЕНСИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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Ставки тарифов страховых взносов для 
крестьянских (фермерских) хозяйств

Без образования юридического лица установлены в размере 
годовой базовой ставки страховых взносов (в размере годовой 
базовой ставки земельного налога) и уплачиваются исходя из 
фактической площади земельной доли

Не менее 50% от годовой суммы страховых взносов в срок 
до 15 июля текущего года, и оставшуюся часть до 15 января 
следующего года.

Распределение сумм страховых взносов:
Пенсионный фонд - 89,75 процента;
Фонд обязательного медицинского страхования - 10 

процентов;
Фонд оздоровления трудящихся - 0,25 процента.
При передаче крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

своей земли в аренду страховые взносы уплачиваются 
арендодателем земли.

Тарифы страховых взносов в размере годовой базовой ставки 
тарифов также установлены для плательщиков, использующих 
сельско-хозяйственную землю, но не владеющих ею:

• Для арендаторов земель Государственного фонда 
сельско-хозяйственных угодий;

• Для арендаторов участков лесного фонда;
• Для физических лиц с правом на использование пастбищ.

В случае стихийных бедствий (наводнения, сели, 
землетрясения, или др. ЧС) крестьянские (фермерские) 
хозяйства освобождаются от уплаты страховых взносов 
за текущий год, при комиссионном подтверждении 
уполномоченным органом совместно с местной гос.
администрацией или органов местного самоуправления.

ПЕНСИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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Действующие ставки тарифов страховых взносов
(по предварительным за 2018 г.)

Для юридических лиц (хозсубъекты, 
бюджетные организации)  – 27,25% 
от ФОТ: с работодателя 17,25% , с 
работника 10%.
В среднем в месяц – 4046 сомов

Для лиц, занятых индивидуальной 
трудовой деятельностью, в том числе: 
- контейнеры, павильоны, киоски - не 
менее 6 % от СМЗ. 
В среднем в месяц – 660 сомов
– лотки, торговые места -  не менее 3 
% от СМЗ.
В среднем в месяц – 330 сомов

Для сельских товаропроизводителей –  
в размере базовой ставки страхового 
взноса (по базовой ставки земельного  
налога).
В среднем в месяц – 26 сомов

Личный страховой счет (ЛСС) – документ, 
содержащий сведения о застрахованном лице, 
накапливаемые за весь период его трудовой 
деятельности и обеспечивающие полноту данных, 
необходимых для назначения пенсии

 
ЛСС имеет персональный идентификационный 

номер, присвоенный застрахованному лицу, и 
состоит из условной и накопительной частей.

ПЕНСИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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Персональный  
идентификационный номер 

Добровольная уплата  
страховых взносов

Лицам, имеющим право на  
получение пенсий по нескольким 

основаниям, назначается одна 
пенсия по их выбору.

- индивидуальный номер, присваиваемый уполномоченным 
органом, гражданам Кыргызской Республики, иностранным 
гражданам и сохраняющийся за этими лицами в течение всей 
их жизни, без изменения.

Расшифровка чисел в ПИНе

а) первая цифра значение пола: 1-жен, 2-муж;
б) следующие 8 цифр – дата рождения гражданина;
в) следующие пять цифр – порядковый номер.

1  13  09  1966  000  21

может осуществляться в любом размере, но не менее 8 % в 
пенсионный фонд или не менее 10% от размера среднемесячной 
заработной платы, в т.ч. по фондам:   

в Пенсионный фонд - 8 %
в Государственный накопительный пенсионный фонд - 2 %  
путем приобретения страхового полиса. 

ПЕНСИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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Возраст выхода на пенсию и  
требуемый стаж

ПЕНСИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА МИРА

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ В АВСТРИИ

Австрия, как и её соседка Германия, носит 
звание одного из самых благополучных 
государств. Здесь выгодно и приятно не 
только работать, но и наслаждаться 
заслуженным отдыхом: не зря эта страна 
систематически занимает лидирующие 
позиции в рейтингах стран с самой высокой 
пенсией и самой длинной продолжительной 
жизнью, тем не менее пенсионный возраст в 
Австрии пока не одинаков.

Пенсия для мужчин наступает позже
Мужчины и женщины в Австрии максимально уравнены в правах. Уровень их 

заработков примерно одинаков, при приёме на работу нет дискриминации по полу, 
отец и мать могут по желанию брать отпуск, чтобы ухаживать за ребёнком.

Однако пенсионный возраст для австрийских мужчин и женщин пока не 
одинаков. Представители сильной половины человечества уходят на пенсию в 65 
лет, на 5 лет позже, чем их дамы.

Выйти на заслуженный отдых раньше могут лишь те мужчины, которые были 
заняты тяжёлым физическим трудом, как минимум 10 лет из 20 предпенсионных. 
В законодательстве Австрии для таких категорий работников прописан 
минимальный пенсионный возраст – 62 года и 3 месяца.

При желании и наличии сил — мужчины, отпраздновавшие 65-летие, могут 
продолжать работать. В таком случае пенсия им выплачиваться не будет, только 
заработная плата. Однако экономическая выгода от длительного пребывания на 
работе всё же есть. 

Во-первых, зарплата в Австрии немного превышает пенсию, которая составляет 
как минимум 70% от средней суммы от 180 наибольших зарплат гражданина. При 
условии, что налоги от них поступили в пенсионный фонд страны.

Во-вторых, мужчины, вышедшие на пенсию позднее, могут рассчитывать 
на то, что процент, который они получат от этой суммы, будет немного больше. 
Максимальный коэффициент – 80%.

Пенсионный возраст для женщин будут увеличивать
Женщины в Австрии могут выйти на пенсию в 60 лет. Для тех из них, кто 

занимался тяжёлым физическим трудом, этот срок могут сократить до 58 лет и 3 
месяцев.

При желании, так же как и мужчины, они могут не торопиться уходить на 
заслуженный отдых, а продолжить свою карьеру. Законы для них те же самые, что 
и для мужчин.

Власти Австрии намерены постепенно уровнять время выхода на пенсию 
для мужчин и женщин, постепенно увеличивая его для дам. Ожидается, что это 
произойдёт довольно скоро: между 2024 и 2033 годами.

Это интересно: австрийские пенсионеры получают пенсионные выплаты ровно 
столько же раз в год, сколько получали и зарплату: 14.
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА МИРА

РАЗМЕР ПЕНСИИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Система государственного пенсионного обеспечения появилась в 
Великобритании в 1908 году. С тех пор в стране прошло множество реформ, которые 
совершенствовали эту систему, благодаря чему она продолжает служить образцом 
социальной поддержки населения для других стран.Например, в 2015 году размер 
пенсии в Великобритании был одним из самых высоких среди стран Евросоюза.

В настоящий момент выделяют три уровня пенсионной системы Англии. 
Основным новшеством является возможность личного пенсионного обеспечения. 
Этот способ набирает популярность, поскольку позволяет получать пенсию, размер 
которой ничем не ограничен, но поступления для неё берутся только из зарплаты.

Небольшой процент от доходов, размер которых британцы устанавливают сами, 
перечисляется в частные пенсионные фонды.

Пенсии первого уровня

Меньшее, на что может 
рассчитывать гражданин 
страны, это государственная 
пенсия, на которую имеет право 
любой подданный королевства, 
достигший пенсионного возраста. 
Для мужчин он в настоящее время 
составляет 65 лет, для женщин – 
60-65 лет, в зависимости от года 
рождения.

В 2015 году государственная пенсия составила £113.10 (свыше 10 тысяч рублей) 
в неделю. Её размер одинаков для всех, однако ежегодно регулируется с учётом 
инфляции и других факторов. В 2016 году британские пенсионеры получают £ 
151.25 в неделю (более 14 тысяч рублей).

Базовая пенсия

Второй уровень пенсий в Великобритании называется базовой государственной 
пенсией. По этой схеме количество денег, получаемых еженедельно, зависит от 
выслуги лет и размера заработной платы. Однако законы часто меняются, в связи 
с чем есть свои нюансы.

Если человек достиг пенсионного возраста до 6 апреля 2016 года, большее, на 
что он может рассчитывать, это £119.30 в неделю (примерно 11,200 в пересчёте на 
рубли). Для тех, кто вышел на пенсию 6 апреля или позже, закон, установил другой 
размер пенсии — £155.65 в неделю (более 14500 р.).

Каждый год пенсионного стажа увеличивает сумму еженедельных выплат 
на £4,44. Следовательно, минимальная возможная пенсия в Объединенном 
Королевстве на этот год составляет £44,40 в неделю (около 4 тысяч рублей).

Чтобы претендовать на минимальную трудовую пенсию, нужен трудовой стаж 
не менее 10 лет. Это не относится к индивидуальным предпринимателям, хотя они, 
как и лица, не подтвердившие нужное количество лет стажа, могут выплатить в 
фонд государственного социального страхования определённый взнос и тоже 
получать эту пенсию.
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Негосударственная пенсионная система

В Британии существует возможность отказаться от второго уровня пенсий и 
выбрать накопление пенсии в одном из множества частных фондов либо страховых 
компаний. Верхней границы выплат эта схема не предполагает.

Среди состоятельных пенсионеров наибольшую популярность завоевали 
профессиональные пенсионные фонды. Чтобы в них участвовать, необязательно 
быть гражданином этой страны. Достаточно отработать на британском 
предприятии не менее двух лет.

Большинство работников вносит 5 – 8 % заработка, но взнос по желанию можно 
увеличивать. С 2017 года вступит в силу реформа, которая позволяет снять четверть 
всех накоплений без уплаты налога. Это даст возможность гражданам, например, 
улучшить жилищные условия сейчас, пожертвовав размером пенсии в будущем.

Прочие доплаты и льготы

На размере пенсии сказываются различные факторы, в том числе, инвалидность, 
воинская служба, статус вдовы. Пострадавшие в период второй мировой войны тоже 
имеют право на надбавку. При подсчёте пенсии для ветеранов ВОВ учитывается 
воинское звание и тяжесть ранений (вплоть до того, какой палец был потерян в 
сражении).

Размер ежемесячных выплат колеблется от 150000 до 650000 рублей.

И наконец, для помощи пожилым людям предусмотрено множество скидок, 
льгот и бесплатных услуг. Государство помогает оплачивать жильё, медикаменты 
и транспорт. Такая же ситуация наблюдается и в других европейских государствах. 
Например, в Германии 98% пенсионеров могут свободно прожить на пенсию.

В этих странах старики могут себе позволить покупку новинок техники, и 
автомобилей, ведут активный образ жизни и много путешествуют.

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА МИРА
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Мало кто об этом знает, но еще 50 лет назад ученый Брода Отто Барнс обнаружил, 
что температура тела — отличный индикатор того, как работает ваша щитовидная 
железа.

Есть только один нюанс: температуру тела нужно мерять сразу после 
пробуждения, еще в кровати.

Барнс заметил, что ненормальная температура по утрам — первый признак 
воспалительного процесса в щитовидной железе. А сейчас все знают, что если этот 
орган нашего тела работает неправильно, проблем не оберешься!

Все, что вам нужно — это градусник. Вот что нужно делать:

Подготовьте его лучше заранее, еще до отхода ко сну. Ртуть на нем должна 
застыть на отметке никак не выше 35 градусов.

Как только проснетесь, сразу засуньте градусник в подмышечную впадину. 
Пусть он пробудет там дольше обычного — 10 минут.

Запишите результат. Помните, что правильно он называется так: «утренняя 
базальная температура». Нормальный ее диапазон: от 36,5 С° до 36,8 С°.

Вот как трактовать результаты:

Если ваша температура — от 36,5 С° до 36,8 С°, значит, со щитовидной железой 
все в порядке.

Если ваша температура по утрам ниже 36,5 С°, значит, у вас гипотиреоз. Это 
значит, что щитовидная железа работает не так активно, как должна. Вероятно, 
именно поэтому вы испытываете симптомы хронической усталости, депрессии, 
часто страдаете от простуды и проблем с памятью и концентрацией. В наиболее 
запущенных вариантах можно наблюдать и выпадение волос.

Если же утренняя базальная температура выше 36,8 С°, значит, у вас гипертиреоз. 
Это когда щитовидная железа активничает сверх нормы. Скорее всего, в организме 
есть какой-то сильный воспалительный процесс. Т.е. вы болеете и не лечитесь!

Помните, что для «чистоты» результатов нужно повторить процедуру как 
минимум три раза подряд в три разных дня.

Если все это время результат, не подпадающий под «норму», будет повторяться, 
вам нужно идти на консультацию к эндокринологу и выяснять причины своих 
проблем.

ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ СВОЮ ЩИТОВИДКУ,  
НУЖЕН ТОЛЬКО ГРАДУСНИК!
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В 1962 году в обычной 
южнокорейской семье родился 
мальчик, которого назвали Ким 
Ун Ён.

Родился малыш 8 марта, а уже 
через 3 месяца начал ходить. В 
4 месяца малыш неожиданно 
заговорил, чем очень удивил 
своих родителей. Его отец 
называл своего сына гением и 
говорил о том, что такие дети, как 
Ким, рождаются раз в 1000 лет.

В возрасте 8 месяцев малыш запросто справлялся с задачками по алгебре, а в 
два годика юный гений овладел 4-мя языками. Он свободно говорил на корейском, 
японском, английском и немецком языках.

Что стало с корейским вундеркиндом, который начал говорить в 4 месяца?

В 4 годика физический факультет Университета Ханян пригласил Ким Ун Ёна на 
учебу. Когда ребенку исполнилось 7 лет, он стал студентом Университета Колорадо. 
Ким прожил в США 10 лет, получил ученую степень по физике и успешно трудился 
в NASA.

Его имя внесено в Книгу рекордов Гиннесса, как человека с самым высоким IQ 
(210 баллов) в мире.

Сейчас он вспоминает о тех годах с сожалением. Он признается, что был 
несчастлив — он жил, как робот, и никаких земных радостей, кроме работы или 
учебы, у него не было.

Когда Ким решил вернуться на родину, его неприятно удивило, что его помнили и 
узнавали на улицах. Он очень этого не хотел, а хотел жить жизнью самого обычного 
человека и получить специальность попроще.

Для этого Киму пришлось сдать экзамены в школе, чтобы получить стандартный 
аттестат. Ему удалось это сделать, но только со второго раза. Затем гениальный 
Ким поступил учиться в Национальный университет Чунбук.

Конечно, он мог бы закончить обучение за год или за два, но предпочел не 
выделяться и регулярно посещал лекции, сдавал экзамены вместе со своими 
однокурсниками. В итоге Ким закончил университет и получил диплом инженера 
по гражданскому строительству.

У Кима началась обычная жизнь — он преподавал в нескольких университетах, 
занимался наукой и дослужился до звания «профессор».

Ким Ун Ён доволен своей жизнью и радуется тому, что может делать то, что 
приносит ему удовольствие.

Материал взят с сайта "HOW".

ВУНДЕРКИНД, КОТОРЫЙ НАЧАЛ ГОВОРИТЬ  
В 4 МЕСЯЦА

О РАЗНОМ



Чем больше  
пенсионные отчисления,  
тем больше и пенсия.



Урматтуу окурмандар!

“Пенсия“ журналынан пенсияга байланыштуу жана 
социалдык-экономикалык маалыматтар менен  

кеңири кабардар боло аласыздар.  
“Пенсия“ журналы Сиздин журнал.

Байланыш үчүн телефондор: 0 (312) 53-02-09, 53-02-76

Журнал акысыз таратылат


