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Ұстаз қай қоғамда да қастерлі, құрметті. Ұстаз – ел 
ертеңі, болашағымыздың шамшырағын жағар тұлға. 
Дана Абай да қазақ баласына ұстаздық қылып, осы 
ұлы ұғымға сай бай мұра қалдырған ақын. Сондықтан 
да 175 жылдық мерейтойы қарсаңында жарық көрген 
Мемлекет басшысының мақаласы ғасырлар алмас-
са да бағасы артып, өлшеусіз қазынамызға айнала 
беретін қасиетті тұлғаны тани түсуімізге  жол ашады. 

Бұл мақала алда келе жатқан торқалы тойдың 
беташары. Онда айтылған өзекті ойлар мен жоспар-
лар жүзеге асса біздің рухани деңгейіміз арта түсері 
анық. Президентіміздің мақаласындағы «Ұлылықтың 
тойы ұлт алдындағы ұлы міндеттің үдесінен шығудың 
жолын іздеуге ұмтылдыруы  тиіс. Әр азамат осы тойдың алдында еліміз, 
елдігіміз жөнінде терең ойланса дейміз» деген сөзі, осы тойға қандай 
зерделі көзбен қарау керектігін аңғартады. 

Серік СЕРКЕБАЕВ,
аудандық мәслихаттың депутаты. 

Ұлттық 
самғаудың 

бағдаршамы

Аудан әкімі Марат Разбековтың  кезекті халық алдындағы 
есебі іргелі елді мекендер Бақалы, Қойлық, Қарабөгет 

ауылдық округтерінде жалғасып, бұл басқосуларда ауданның 
2019 жылғы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындысы 
бойынша аудан басшысының және ауыл әкімдерінің есепті 
баяндамалары тыңдалды, әкімдер 2020 жылдың жоспарлары-
мен бөлісті. Үш округ  тұрғындарының өздерін мазалап жүрген 
түйткілді мәселелер бойынша ұсыныстарын тыңдаған Марат 
Мелісұлы олардың шешімін табу жолдарын қарастырды.   

Тұрғындар 
есепті кезде-
суден кейін 
әкімнің жеке 
қабылдауына 
жазылып, әр 
түрлі сипаттағы 
сауалдарымен 
қатар жеке 
мәселелер ін 
жеткізді. Бұл 
сауалдардың 
барлығы енді аудан басшысының назарында болады. 

Бұдан соң Черкасск, Шатырбай, Аманбөктер, Екіаша, Амангелді, 
Алмалы ауылдық округтерінде өткен жиындарда тұрғындар ауылдың, 
ауданның жылдық қорытындысы мен алдағы жоспарларымен танысып, 
осы басқосуларда және қоғамдық қабылдауда өзіндік  ой-пікірлерімен 
бөлісті. 

Аудан басшысының Сарқан қаласындағы есепті кездесуі 
гуманитарлық колледждің мәжіліс залында өтті. Алдымен қала әкімі 
Амантай Орынбеков жұртшылық назарына атқарылған жұмыстарды 
ұсынып, алдағы міндеттерге жан-жақты тоқталды. Аудан әкімі Марат 
Разбековтың баяндамасын ынта қоя тыңдаған көпшілік атынан сөз алған 
қалалық әжелер алқасының төрайымы Күлшарбан Қалиева, №1 мектеп-
гимназия директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Татьяна Станкее-
вич қалада және ауданда атқарылған нәтижелі жұмыстарды арқау етіп, 
есепті баяндамаға қанағаттанарлық баға берді. Жиыннан соң Марат 
Мелісұлының қоғамдық қабылдауында жекелеген тұрғындардың өтініш, 
ұсыныстары тыңдалды. 

Ж.МАҚАТҰЛЫ.

Алдағы міндеттер 
нақтыланды

-Өткен жыл ауданымыз үшін жаңа 
жетістіктер мен әлеуметтік жаңару 
жолында алға қарай қадам жасаған 
жыл болды. Президенттің Жол-
дауынан туындайтын міндеттерді 
орындауда бірқатар оң өзгерістерге 
қол жеткіздік. Шағын және орта 
кәсіпкерлікті дамыту, жаңа жұмыс 
орындарын ашу бойынша жүргізілген  
жұмыстардың нәтижесінде аудан 
экономикасы тұрақты дамып келеді, 
-деді ауданның тыныс-тіршілігі 
кеңінен қамтылған баяндамасында 
Марат Мелісұлы. 

Аудан бойынша жалпы ішкі 
өнімнің көлемі 63,3 млрд. теңгені 
құрап, өнеркәсіпте 6,3 млрд. теңгенің 
өнімі өндірілгенін айта келіп әкім   
дәнді дақылдардың 54 211 гектары-
нан 137 494 тонна астық жиналғанын, 
орташа өнімділігі гектарына 25,4 
центнерден айналғанын аграрлық 
сектордың басты көрсеткіші ретінде 
атап өтті.  Биыл  2 850 гектарға 
себілген тәтті түбірден  97 740 тонна 
өнім алынды.  

Ауданда  мал шаруашылығы са-
ласында ауыз толтырып айтарлықтай 
көрсеткіштер бар.  Өткен жылы со-
нымен қатар аудан бойынша 1,9 
млрд. теңгеге 85 дана әр түрлі ауыл 
шаруашылық техникасы сатып 
алынды. Негізгі капиталға 8,5 млрд. 
теңге инвестиция тартылды. Есепті 
кезеңде құрылыс саласында 6000 
шаршы метр тұрғын үй іске қосылды. 
Жыл басынан 9,4 млрд. теңгеге 
құрылыс жұмыстары орындалды 
немесе былтырғы жылдың сәйкес 
кезеңімен салыстырғанда 2 есеге 
өсті.  Шағын кәсіпкерлік саласындағы 
2649 субъектіде 9310 адам жұмыс 
жасап, өндірілген өнімнің көлемі 17,5 
млрд. теңгеге жетті. 

Баяндамада есепті кезеңдегі 
мемлекеттік бюджетке түскен 
салықтар және басқа да міндетті 
төлемдер жұртшылық назары-
на ұсынылып, әлеуметтік салаға 
баса назар аударылды.  Ауыз су 
жүйесімен қамту, аудандағы жал-
пы пайдаланымдағы автомобиль 
жолдарының күйі нақтыланып, ау-
дан бойынша білім беру, денсаулық 
сақтау салаларының бүгінгі тынысы 
атап көрсетілді.   

Экономиканың дамуында 
туризмнің алар орны ерекше. Осы 
орайда ауданымыздағы «Жоңғар 
Алатауы» мемлекеттік ұлттық табиғи 
паркі» мемлекеттік мекемесінің 11 
экологиялық және мәдени-тарихи 
туристтік бағыттары белгіленіп, осы 
бағыттар арқылы биылғы жылы 
1500 турист жүріп өткен. Балқаш 
көлі жағалауында демалатын адам-
дар саны күннен күнге артып келеді. 
Тек былтырғы жылы 17 демалыс 
аумағында 35 мың адам демалуға 
келіп, 101,1 млн. теңгеге қызмет 
көрсетілді. Бұл бағыттағы жұмыстар 
жылдан жылға даму үстінде.

Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» және «Ұлы 
Даланың жеті қыры» мақаласын 
іске асыру бойынша 10 жоба, 
154 түрлі деңгейдегі шаралар 
ұйымдастырылып, оған 8 мыңнан 
астам адам қатысқанын,  «Туған 

жерге тағзым» акциясы аясында 
Лепсі ауылында 6,5 млн. теңгеге 
Руслан Саттыбеков бастаған ауыл 
азаматтары «Бөрлі» спорт алаңын 
салып бергенін, сонымен қатар Абай 
ауылында Бекен Жамантаев және  
басқа да жергілікті азаматтардың 
демеушілігімен 4 млн. теңгеге 
Тасарық орта мектебінің жанындағы 
ескі мектеп күрделі жөндеуден 
өткізіліп, «Үлгі спорт кешені» бо-
лып қайта жаңғырғанын баянда-
машы қанағаттанарлық сезіммен 
жеткізді. Биылғы жылы көп бала-
лы, аз қамтылған отбасыларға 5 үй 
ауыл тұрғындары мен кәсіпкерлер 
тарапынан сыйға тартылды және 
«Абдрахимов» шаруа қожалығының 
басшысы Мират Абдрахимов өз 
жұмысшыларына 5 үй салып берді. 
Сондай-ақ  қосымша мемлекеттік 
бюджеттен аз қамтылған, көп бала-
лы отбасыларға 166,2 млн. теңгеге 
35 үй сатып алып берілді.

Баяндамашы бұдан әрі мәдениет 
саласының, жастар ресурстық 
орталығының  жұмыстарына кеңірек 
көңіл бөлді.  Сарқан аудандық жа-
стар ресурстық орталығы 2019 
жылы 15460 жас қатысқан 519 
әлеуметтік маңызы бар шаралар 
ұйымдастырды. Олардың арасында  
республика бойынша тұңғыш рет жа-
стар жылына орай "Жастар шыңын 
бағындыру" тақырыбымен 2 күндік 
туристік жорық жүзеге асырыл-
ды.   Сонымен қатар жыл басынан 
бері еріктілердің бастамасымен 30 
- ға жуық ардагерлер мен қарттарға 
көмек көрсетіліп, қайырымдылық 
және тазалық акциялары іс жүзіне 
асты.

Марат Мелісұлы есепті  ба-
яндамасында биылғы жылы 
атқарылатын шараларды саралап 
берді. Ауыл шаруашылық саласы 
бойынша өнім көлемін арттыру, мал 
шаруашылығын дамыту, өнеркәсіп 
саласын ілгерілету бағытындағы 
басымдық берілген міндеттерге 
тоқталды. Үстіміздегі жылы 9 млрд. 
теңгеге инвестиция тарту болжа-
нуда. Бұл бағытта «МТиК» ЖШС-ң 
су электр станциясын салу жоба-
сы инвестициялық жоба ретінде 
танылды. Жобаны іске асыру ба-
рысында 20 тұрақты жаңа жұмыс 
орнын ашу жоспарланған. Аталған 
жобаны іске асыру үшін жеке қаржы 
есебінен 6 млн. 960 мың АҚШ дол-

лары көлемінде қаражат тартыла-
ды. «АЗИЯ ГОЛД» ЖШС-і 2019-2020  
жылдары қуаттылығы маусымы-
на 200 тонна дайын өнім болатын 
дәрілік шөптерді қайта өңдеу зауы-
тын салу, сондай-ақ салынып жатқан 
зауытты шикізатпен қамтамасыз ету 
үшін көлемі 400 гектардан  кем емес 
жер учаскесінде дәрілік түймедақ 
өсіру жобасының іске асырылуын 
жоспарлап отыр. Жобаны іске асыру 
барысында 30 тұрақты жаңа жұмыс 
орнын ашу жоспарлануда. Аталған 
жобаны іске асыру үшін жеке қаржы 
есебінен 442,7 млн. теңге көлемінде 
қаражат тартылады.

«ВЭС 50 Мвт «Абай 2» ЖШС-гі 
2019-2020  жылдары қуаттылығы 
50 МВт болатын жел электр 
станциясының құрылысы жобасы 
іске асырылуы жоспарланып отыр. 
Жобаны іске асыру үшін жеке қаржы 
есебінен 19,4 млрд теңге көлемінде 
қаражат тарту және 15 тұрақты жаңа 
жұмыс орнын ашу жоспарланған. 
«Jetisu Beef» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 2019-2021  
жылдары 10000 бас ірі қара малға 
арналған 3 бордақылау алаңын 
салу, етті бағыттағы малдың өсімін 
көбейту, мал шаруашылығын дамы-
ту жобасын іске асыруды міндетіне 
алды. Жобаны іске асыру үшін жеке 
қаражат есебінен 50 млн. АҚШ дол-
ларын тарту және 150 тұрақты жаңа 
жұмыс орнын ашу жоспарланған. 

Баяндамадан соң залдан сұрақ 
қойған тұрғын жұртшылық көкейіндегі 
пікірді жандандырды. Жылу 
құбырлары жүргізілген көшелердің 
күйі сын көтермейді. Көктемгі-күзгі 
лайсаңда көпшілікке қолайсыздық 
туғызуда. Бұл сауалға орай аудан 
әкімі биыл қала аумағындағы 7 көшеге 
жөндеу жұмыстары жүргізілетіндігін 
жұртшылыққа жеткізді. Есепті баян-
даманы талқылауға жиналғандар 
атынан  сөз алған аудандық арда-
герлер ұйымының төрағасы Қадыл 
Жанасбеков әкімнің өткен жылғы 
жұмысына қанағаттанарлық баға 
беруді ұсынып, Қарабөгет, Лепсі 
ауылдық округтерінің ауыз сумен 
толық қамтылмағандығын ескертті. 

Жиынды қорытындылаған Бағдат 
Сайланбайұлы облыста атқарылған 
жұмыстарға тоқтала келіп, Сарқан 
ауданының алдағы алар асуларын 
саралап өтті. 

-Ақсу қант зауытының іске 
қосылуына байланысты қызылша 
көлемінің арта түсуі заңдылық. 
Өнімін өткізіп, төлемақысын ала 
алмай жүрген шаруа қожалықтары 
болмауы тиіс. Мұндай сылбырлыққа 
жол берілмейді,-деген облыс әкімінің 
орынбасары ауданда жүзеге асы-
рылатын ауқымды жобалардың 
бірқатарына тоқталып, залдан түскен, 
жарыссөзде көтерілген мәселелердің 
аяқсыз қалмайтындығына сендірді.  

Ауданның алдына қойылып 
отырған міндеттер жылдан-жылға ар-
тып келеді, соған орай мамандардың 
жауапкершілігі де еселене түсуі 
керек. Есепті жиынға қатысқандар 
осындай ой арқалап қайтты. 

Жомарт ИГІМАН.

●Аудан әкімінің есебі

Сарқан қаласындағы аудандық Мәдениет үйіне 
жиналған көпшілік аудан  әкімі Марат Разбековтың «2019 
жылғы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары 
және 2020 жылдың жоспарлары туралы» есепті баянда-
масын тыңдап, өңірдің бүгіні мен келешегі жөнінде кең 
мағлұмат алды. Есепті жиынға Алматы облысы әкімінің 
орынбасары Бағдат Мәнізоров қатысты. 

Жауапкершілік жүгі 
жеңіл емес
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Жақында Сарқан 
аудандық полиция қызмет-
керлері аса ауыр қылмыс 
жасаған күдіктіні ұстады деп 
хабарлайды аудандық поли-
ция бөлімі. 

Атап айтқанда 23 
қаңтар күні АП бөлімінің 
қызметкерлері, поли-
ция лейтенанты Олжас 
Тұрсынханов және полиция 
сержанты Айзат Қасымхан 
көрші Алакөл ауданы, 
Қабанбай ауылында аса 

ауыр қылмыс жасап, ізін суытпақ болған 1975 жылы туылған «Д» есімді аза-
матты арнайы шара аясында Алматы-Өскемен бағытының 426 шақырымында 
көліктерді жіті тексеру кезінде қылмыскерді қолға түсіріп, аудандық полиция 
бөліміне тапсырған. Қазіргі таңда аталмыш іс бойынша сотқа дейінгі тергеу 
амалдары басталған. 

Қоғам үшін қауіпті қаныпезерді дер кезінде қолға түсірген полиция 
қызметкерлері «Азаматтарымыздың қауіпсіздігі біздер үшін өте маңызды. Кез 
келген қиын жағдайға тап болған азаматтарға көмектесу, қылмыстың алдын 
алу ол біздің абыройлы міндетіміз»,-дейді. 

Аудандық полиция бөлімі бастығының міндетін атқарушы Мұрат 
Қалиасқаров әріптестерінің қырағылығын бағалай отырып, оларды Алғыс 
хатпен марапаттады.

Өз тілшіміз. 

«Сарқан аудандық қаржы 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
2020 жылғы 24 қаңтардағы 
№4 (9356) «Сарқан» газетінде 
жарияланған аукцион өткізу 
туралы ақпараттық хабарла-
ма күшін жойды. 2020 жылдың 
12 ақпанына тағайындалған 
сауда-саттық  кері шегеріледі, 
себебі: «АЕО» АҚ-мен қызметтік 
келісім шарт жасасу кезінде 
қиындықтар туындауына байла-
нысты, госреестр порталымен 
жұмыс жасау 3 ақпан айынан 
бастап тоқтатылады.

Объявление
Государственное учреж-

дение «Сарканский районный 
отдел финансов» отменяет ин-
формационное сообщение о 
проведении аукциона, опубли-
кованного в газете «Саркан» 
№4 (9356) от 24 января 2020 
года. Торги, назначенные на 12 
февраля 2020 года, будут от-
клонены, в связи с возникшими 
затруднениями при заключе-
нии служебного договора с АО 
«ИУЦ», работа с порталом гос-
реестра будет прекращена с 3 
февраля.

Бабалар 
аманатына 
адалдыќ 

Еліне қорған болып, есімі Са-
дыр руының ұранына айналған Ал-
дияр ЕЛКЕҰЛЫНЫҢ есімі  Жоңғар 
басқыншыларына қарсы соғыстың 
алғашқы, әрі ауыр кезеңіне қатысқан 
батырлардың алғы сапында атала-
ды. 

А л д и я р 
батыр Тәуке 
ханның за-
м а н ы н д а 
X V I I - X V I I I 
ғасырларда 
ғұмыр кеш-
кен.  Тәуке 
әкесі Жәңгір 
хан бұл 
д ү н и е д е н 
ө т к е н н е н 
кейін 1680 
ж ы л д а н 
бастап 38 жыл қазаққа хан болып, 
1718 жылы қайтыс болған. Алдияр 
батырдың жоңғарлармен шайқастың 
бел ортасында болғандығы 
ғасырлардан-ғасырларға жалғасып 
келе жатқан халық аңыздарында 
жиі көрініс табады. Алдияр батыр 
(1641-1712)   Төлеката, Қылыштыата 
қорымына жерленген. 

Аудан орталығынан батыр 
бабамызға арнап еңселі ескерткіш 
тұрғызу мақсатында «Бабалар 
рухы» қоғамдық қоры құрылды. Бұл 
қорға ауданның мекеме-ұйымдары 
үлес қосуды бастады. Осынау игілікті 
іске бастамашыл болған аудандық 
мәслихат хатшысы Қадыр Абдрах-
манов өзінің отбасы атынан қор 
есебіне 300 000 теңге аударды. Жу-
ырда аудандық полиция бөлімінің 
жеке құрамы бір күндік жалақыларын 
батыр баба атындағы қорға аударуға 
шешім қабылдады. 

Ортақ мақсатқа үлес қосу 
- ұрпақтарының перзенттік па-
рызы. Ендеше баба есімін мәңгі 
есте қалдыруға сарқандықтардың 
жұдырықтай жұмыларына сенеміз. 
Сіз де осы игілікті істен шет 
қалмаңыз!

Жанат МҰҚАШЕВ, 
«Бабалар рухы» қоғамдық 

қорының төрағасы. 

«Бабалар рухы» қоғамдық 
қорының Қазақстан Халық Банкі 
Сарқан аудандық басқармасында 
ашылған есеп-шоты: 

KZ 776010311000083911
SWIFT BIC: HSBKKZKX
БИН/ИИН: 190640010888.

УЛЫ ГАЗ - ӨТЕ ҚАУІПТІ
Улы газдың ең қорқынышты қасиеті 

оның ешқандай иісі жоқтығында, демек ауа-
да оның бар-жоқтығы арнайы жабдықсыз 
анықтау қиынға соғады. Ал ол кез-келген 
жерде пайда болуы мүмкін. Бұл үшін кез-
келген жану процесінің болуы жеткілікті. 
Егер жану ошағының жанында оттегінің 
қоюлануы жеткіліксіз болса, онда улы 
газдың қалыптасуына барлық мүмкіндік бар. 
Улы газбен улану күтпеген жерде болады, 
себебі зардап шегуші біраз уақыт оның буы-
мен тыныс алғанын мүлдем сезбейді. 

Улы газбен уланудың алдын алу үшін 
келесі шараларды сақтау қажет: -жылы-
ту маусымы қарсаңында үйдегі пештерді 
тексеру және жөндеу; -барлық түтіндік 
құбырлары мен олар өтетін қабырғаларды 
әктеу; - тұрақты түрде, кем дегенде екі 
айда бір рет түтіндіктер мен пештерді 
ішінде жиналған күйеден тазарту; -пешті 
пайдаланған кезде көмір толық жанбағанша 
жапқышты жаппау; - көмірді үй ішіндегі алау 
ошаққа жақпау; -үйді жылыту үшін газ плита-
сын, пештерін пайдаланбау; - газ құралдары 
пайдаланатын бөлмелерде ұйықтамау; - газ 
құралдарын қолданған кезде ауа сорғышты 
орнатып, қосу; -газ құралдары орнатылған 
бөлмелерді әрқашан желдету.

Қыс мезгілі кезінде жоғарыда аталған 
ұсынымдарды сақтасақ, біз адамдардың 
улы газбен улану оқиғаларына жол 
бермейміз және жеке тұрғын үй секторын-
да тұрмыстық өрттердің санын айтарлықтай 
қысқартамыз.

Е. ТУРСУНОВ,
Сарқан ауданы  ТЖБ бас маманы, 

азаматтық қорғау капитаны.

В период зимних каникул и в новом 2020 году в санатории 
Жаркент-Арасан был организован выездной семинар и вместе 
этим отдых для членов профсоюза организованной профсоюз-
ной организацией Алматинской области.

Я очень рада, что в нашей стране есть такие санатории. Хочу 
сказать, что санаторий "Жаркент-Арасан" является прекрасной на-
ходкой для тех, кто ищет «путь» в здоровую жизнь. А так же, хочу 
выразить благодарность коллективу санатория. Врачи и медсестры 
в санатории умеют хорошо обращаться с людьми, являются про-
фессионалами своего дела. Еще хочу выразить огромную благодар-
ность организаторам  Профсоюза работников образования и науки 
по Алматинской области. Желаю Вам счастья, добра, мира, тепла, 
здоровья, терпения, заботы, легкости, праздника, любви, веры, на-
дежд, желаний, мечтаний, событий, успеха, настроения, близких ря-
дом, чудес, благословения, достатка, стабильности, приключений, 
красоты, силы, мудрости.  Чтобы любое желание воплотилось в 
жизнь, все поставленные цели были достигнуты!

Сандугаш СМАИЛОВА,
Сарканский районный  профсоюзный комитет. 

Осындай тақырыппен аудандық мәдениет үйінде Мұқағали 
Мақатаевтың сөзіне жазылған әндерді орындаушылар арасында 
байқау өтті. 

Байқауға 20 үміткер қатысып, бас жүлдені Алмахан  Кенжебекованың 
«Жас қайың» әнін көрермендер көңіліне ұялатып орындай білген Әйгерім 
Нұрмұхаметқызы жеңіп алды. «Сары ала қаз» әнін өзіндік мәнермен 
аудиторияға жеткізген Әлішер Хаметсапа жүлделі бірінші орыннан көрінді. 
Сондай-ақ Мұқан Төлебаев ауылынан келген Гүлден Сапарғалиева 
орындаған «Қазағым-ай», Әділет Әбжаппаровтың репертуарындағы 
«Мен деп ойла», Ақерке Бабайқара тамылжыта шырқаған «Ұнатамын 
мен сені», Азалья Амангелдінің орындауындағы «Саржайлау», Лепсі 
ауылының өнерпаздары Арай Әміртай мен Дәулет Қасымов орындаған 
«Шәмші қайда?» әндері тыңдармандарды таңдандырып, аталған әншілер  
жүлделі орындарға қол жеткізді. 

Өз тілшіміз. 

Ұлттық архив қорының 
құжаттарын және басқа да архивтік 
құжаттарды ведомстволық жеке 
архивтердің қабылдау, сақтау, 
есепке алу мен пайдалану 
қағидалары  Қазақстан Респу-
бликасы  Үкіметінің 2018 жылғы 
19 қыркүйек №575 қаулысымен 
құжаттарды сақтау режимін 
қамтамасыз ету тәртібі бекітілген.

Архив қоймаларында құжат-
тармен жұмыстардың барлық 
түрі жарық түсу деңгейі шектеулі 
жағдайларда жүргізіледі. Құжаттар 
сақтаудың бастапқы қорғаныш 
құралдарымен мысалы, архивтік 
қораптармен, бумалармен, арнайы 
футлярмен, пакетпен орналасты-
рылады. Қоймаға күннің сәулесі 
түскен кезде терезелерге жарық 
ағынын реттегіштер, қорғаныш 
сүзгілері, перделер, жалюздер не-
месе боялған әйнектер орнатыла-
ды. Жасанды жарық үшін беті тегіс 
жабық плафондармен жанатын 
лампалар қолданылады. 

Архив қоймаларында мынан-
дай температуралық-ылғалдылық 
режимдер қамтамасыз етілуі тиіс, 
ақпаратты қағаз жеткізгіштердегі 
құжаттар үшін  температура +17 

- +19 С, ауаның салыстырмалы 
ылғалдылығы 50-55%. Климаты 
реттелмейтін архив қоймаларында 
ұйымның ғимаратын ұтымды жы-
лыту, архив қоймаларындағы ауа-
ны желдету және ылғандандыру 
негізінде климаттық жағдайларды 
оңтайландыру жөніндегі тиісті іс--
шаралар жүзеге асырылады.

Архив қоймаларындағы темпе-
ратуралық-ылғалдылық режим 
тиісті бақылау-өлшеу аспаптарының 
көрсеткіштері негізінде ауаның тем-
пературасымен салыстырмалы 
ылғалдылығы параметрлерін үнемі 
өлшеп тұру жолымен бақыланады. 
Ауа бапталатын үй-жайларда апта-
сына екі рет, климаты реттелмейтін 
үй-жайларда аптасына үш рет 
параметрлерді өлшеу жүзеге асы-
рылады. Бақылау- өлшеу аспаптары 
термометрлер, психометрлер, гигро-
метрлер басты өткелде стеллажға 
жылытқыш және желдеткіш 
жүйелерден алшақ орналастырыла-
ды. Аспаптар көрсеткіштері тіркеу 
журналдарына жазылады. Архив 
қоймаларындағы температуралық 
және ылғалдылық көрсеткіштерінің 
ауытқуына жол берілмейді. 

Санитариялық-биологиялық 

тұрғыдан қауіпті өңездің, 
жәндіктердің, кеміргіштердің, 
шаңның  желдетілмейтін 
аймақтардың пайда болуына 
жол бермейтін ауа айналымы 
қамтамасыз етіледі. Жаз айла-
рында ашылатын терезелер, 
сондай-ақ архив қоймаларының 
қабырғаларындағы, төбелеріндегі, 
едендеріндегі желдету тесіктері 
және желдету жүйелерінің сыртқы 
тесіктері ұяшықтарының диаметрі 
0,5 мм аспайтын торлармен 
жарықтандырылады. 

Жылына кемінде бір рет  
стеллаждарды, шкафтарды, 
құжаттарды бастапқы қорғау 
құралдарын шаңнан тазалау 
қажет. Бұл ретте едендер, плин-
тустар терезе алды тақтайлары, 
стеллаждардың төменгі жақтары 
формалиннің екі пайыздық 
ерітіндісімен тазаланады. Апта-
сына кемінде екі рет дымқыл та-
залау жұмысы жүргізіледі.  Архив 
қоймаларына сырт киімдермен, 
дымқыл және лас аяқ киіммен 
кіруге, азық- түлік өнімдерін 
сақтау мен пайдалануға рұқсат 
берілмейді.

Ж.УНЕРХАНОВА,
«Алматы облысының  

мемлекеттік архиві» КММ  
Сарқан филиалының  1-ші 

санаттағы архивисі.                                                        

Жырлайды ж‰рек

Құжаттарды сақтау режимін 
қамтамасыз ету тәртібі

Хабарландыру

Қайырымдылық жасау міндет емес, әр адамның  
адамгершілігі мен мейірімділігі шыңдалатын іс-әрекет. 
Бауырдың-бауырға деген мейірімі сынға түскен сындары 
заманда, жат адамның жасаған қайырымы ол көпке үлгі бо-
латын игі іс. Осындай  жақсы бастамалардың басы-қасында 
жастар жүргені қуантарлық жәйт.

Отдых  в Жаркент-Арасане

Ќайырымдылық - иман айнасы

«Алматы облысының жастар ресурстық орталығы» КММ-нің 
филиалы «Сарқан аудандық жастар ресурстық орталығының» 
ұйымдастыруымен және Алмалы жастар ісі әдіскерінің 
қатысуымен  «Еріктілер жылы» аясында Сарқан қаласының аза-
маты жеке кәсіпкер Иманберлинов Асланның  демеушілігімен Ал-
малы ауылы Абай көшесінің тұрғыны, жалғыз басты, көпбалалы 
ана Иманбаева Найляның отбасына азық-түлікпен көмек көрсетті. 

Жыл басынан бастау алған бұл шара қолдауын табары сөзсіз.
 Д.БАЙДУАЛИЕВ,

Алмалы ауылдық округінің жастар ісі жөніндегі әдіскері, 
Алмалы БПҰ мүшесі.    
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Қазақстан Республикасының 2019 
жылғы 26 қарашадағы №273-VI Заңымен 
мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамаға 
бірқатар өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілді. Енгізілген өзгерістер мемлекеттік 
қызметке қабылдану, мемлекеттік қызметтің 
өткерілуі және мемлекеттік қызметшілердің 
жауапкершілігіне қатысты болды. 

Бүгінгі күні облысымызда 8000-ға жуық 
мемлекеттік қызметшілер қызмет етуде. 
Мемлекеттік қызметшілердің заңнамаға 
енгізілген өзгерістер жайлы құлағдар болуы 
үшін  өзгерістермен осы мақалада толық таны-
стырып өтуді жөн көрдік. 

Лауазымға тағайындалу
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, бос 

лауазымдарға орналасу тек конкурс арқылы 
екені белгілі, бірақ жекелеген тұлғалар конкур-
стан тыс тағайындала алады.

Олар кімдер? 
Қызметтегі судьялар, өз өкілеттіктерін 

кемінде алты ай орындаған Парламент депутат-
тары, тұрақты негiзде жұмыс iстейтiн мәслихат 
депутаттары, сондай-ақ мемлекеттiк саяси 
қызметшiлер, халықаралық қызметшілер, су-
дьялар "А" корпусының мемлекеттік әкімшілік 
қызметшілері мемлекеттік әкімшілік лауазым-
дарына іріктеуден өтпестен орналаса алаты-

нын білеміз.
Бұдан басқа, заңнамаға соңғы енгізілген 

өзгерістерге сәйкес, уәкілетті комиссия 
айқындайтын халықаралық, шетелдік немесе 
трансұлттық ұйымдарда, шетелдік мемлекеттік 
құрылымдарда кемінде соңғы бес жыл жұмыс 
өтілі бар адамдар, шетелде кадрлар да-
ярлау жөніндегі республикалық комиссия 
айқындайтын шетелдік жетекші жоғары оқу 
орындарында докторантура бағдарламалары 
(PhD, бейін бойынша доктор) бойынша оқуын 
аяқтаған адамдар, квазимемлекеттік сектор 
субъектісінде басшы немесе басшының орын-
басары лауазымын атқаратын адамдар және 
Президенттік жастар кадр резервіне енгізілген 
адамдар лауазымдарға конкурстық іріктеусіз 
тағайындала алады.

Мемлекеттік органның бірінші 
басшыларының көмекшілері, кеңесшілері, 
баспасөз хатшыларының бос лауазымда-
рына да конкурс өткізілместен орналасуға 
жол беріледі. Алайда, аталған адамдарды 
мемлекеттік орган ішінде кейіннен ауыстыруға 
жол берілмейді. Олар ішкі конкурстарға 
тестілеуден және жеке қасиеттерін бағалаудан 
өткен жағдайда қатыса алады.

Мемлекеттік қызметші мемлекеттік 
қызметтен шығарылған күннен бастап отыз 
күнтізбелік күн ішінде тестілеуден өтпестен, 
"Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік лауа-
зымына орналасуға конкурсқа және сайлауға 
қатысуға құқылы. Бұл жағдайда оларға міндетті 
арнайы тексеруден өту, декларация тапсыру 
сияқты талаптар қойылмайды.

Заңнамаға соңғы енгізілген өзгерістерге 
сәйкес, конкурсқа қатысатын мемлекеттік 
қызметшілер тестілеуден өтпейді, тек жеке 
қасиеттерін бағалаудан өтеді.

Өзгертулер енгізілмей тұрғанда, конкурс 
өткізу қағидасына сәйкес, ішкі конкурстың 
бірінші кезеңіне тек сол мемлекеттік 
органның қызметшілері ғана қатыса ала-
тын. Енді мемлекеттік органның мемлекеттік 
қызметшілері  арасында өткізілетін ішкі 
конкурсқа (жергілікті атқарушы органдарда) 
осы облыстың барлық жергілікті атқарушы 
органдарының мемлекеттік қызметшілері де 
қатыса алады.

Сонымен қатар, конкурс өткізу кезеңдеріне 
де толықтырулар енгізілген. Ол мәдениет, 

дене шынықтыру және спорт, білім беру және 
денсаулық сақтау саласындағы заңдарға 
сәйкес, кандидатпен әңгімелесу өткізу 
кезеңінің алдында олардың кандидатурала-
рын министрліктер, комитеттермен келісу 
қажеттілігі. Бұдан басқа, егер негізгі жұмыскер 
жұмысқа шықпай, жұмыстан босатылған 
жағдайда, осы уақытша бос мемлекеттік лау-
азымда қызмет атқарып жүрген мемлекеттік 
қызметші конкурс өткізілместен, жұмысын 
тұрақты негізде жалғастыра алады.

Заңнамаға енгізілген тағы бір жаңалық ол 
қызметке қабылданған мемлекеттік қызметшіге 
оның мемлекеттік лауазымы мен лауазымдық 
өкілеттіктерін растайтын құжат болып табыла-
тын сәйкестендіру картасы берілетін болады.

Сынақ мерзімі туралы
Мемлекеттік қызметке қайта қабылданған 

тұлғаларға сынақ мерзімі тағайындалмайтын 
болады. Егер мемлекеттік қызметтен теріс 
себептермен, сынақ мерзімінің нәтижесі, 
аттестация немесе бағалау нәтижесі бой-
ынша жұмыстан босатылған болса, ондай 
қызметшілерге міндетті түрде сынақ мерзімі  
тағайындалады.

Егер сынақ мерзімінде жүрген мемлекеттік 
қызметші конкурс арқылы басқа лауазымға 
тағайындалып жатса және оның функционалдық 
міндеттері өзгермеген жағдайда қайтадан 
сынақ мерзімі тағайындалмайды, бұрынғы 
тағайындалған сынақ мерзімі жалғаса береді.

Сонымен қатар, заңнамада тәлімгерлердің 
бекітілуіне қатысты да өзгерістер бар. Енді 
облыстық атқарушы органдар және аудан, 
қалалық атқарушы органдар басшылары лауа-
зымдарына тағайындалған азаматтарға сынақ 
мерзімі қолданылмайды.

Шектеулер мен талаптардың күшейтілуі
Мемлекеттік қызметте болуға байланы-

сты белгілі бір шектеулер болатынын білеміз, 
оның ішінде мемлекеттік қызметшінің тікелей 
басшылығында қызмет атқаратын туыстарына 
қатысты шектеулер.

Заңға сәйкес, мемлекеттiк қызметшi 
өзiнiң жақын туыстары (ата-аналары (ата-
анасы), балалары, асырап алушыла-
ры, асырап алынғандары, ата-анасы бір 
және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-
сіңлілері (қарындастары), аталары, әжелері, 
немерелері) немесе жұбайы (зайыбы) тікелей 

басшылығында қызмет атқаруға болмайды. 
Заңға енгізілген соңғы өзгерістерге сәйкес, жек-
жаттары (жұбайының (зайыбының) аға-інілері, 
апа-сіңлілері (қарындастары), ата-аналары 
және балалары) атқаратын лауазымға тiкелей 
бағыныстағы мемлекеттiк лауазымды атқара 
алмайды.

Бұдан басқа, мемлекеттік қызметшілер 
қызмет бабында ілгерілеуіне қатысты талап-
тар да күшейтілген. Мәселен, мемлекеттік 
қызметшіде оның қызметтік әдеп нормаларын 
бұзғаны не мемлекеттік қызметке кір келтіретін 
тәртіптік терiс қылық жасағаны үшін алынбаған 
тәртiптiк жазасы болған кезде ауысу тәртiбiмен, 
сондай-ақ конкурстар арқылы басқа лауазымға 
орналасуына жол берiлмейдi.

Мемлекеттік қызметшінің оқытылуы
Заңға енгізілген өзгерістерге сәйкес, 

мемлекеттік қызметшілер қайта даярлау және 
біліктілігін арттыру курстарынан Қазақстан 
Республикасы Президентінің жанындағы 
білім беру ұйымдарында және олардың фи-
лиалдарында, сондай-ақ дербес білім беру 
ұйымдарынан өте алады.

Міндеттердің жүктелуі туралы
Қызметтік қажеттілікке байланысты 

мемлекеттік қызметшіге өзінің атқаратын 
қызметінен босатылмай, басқа мемлекеттік 
лауазымның міндеттері уақытша жүктелуі 
мүмкін. Облыстық атқарушы органдар, аудан, 
қалалық атқарушы органдар басшыларының, 
қалалар мен аудандар әкімдері 
орынбасарларының міндеттері уақытша үш ай-
дан аспайтын кезеңге ғана жүктеле алады.

Осы ретте, мемлекеттік органдардың 
бірінші басшыларының көмекшілері мен 
кеңесшілеріне басшының міндеттері 
жүктелмейді.

Мемлекеттік қызметшілердің жауапкер-
шілігі

Бірінші басшы өзінің қызметшісінің сы-
байлас жемқорлық құқықбұзушылығы 
анықталған жағдайда (сот шешімімен) тәртіптік 
жауапкершілікке тартылатын болады.

Саяси мемлекеттік қызметшілер егер олар 
тағайындалған күннен бастап үш ай өткен соң 
өзінің орынбасары, өзіне тікелей бағынысты 
мемлекеттік саяси қызметші, аппарат басшы-
сы не аудан, қаладағы аудан әкімі сыбайлас 
жемқорлық қылмыс жасаған кезде облыстың 
әкімі, өзінің орынбасары, әкім аппаратының 
басшысы, өзі жетекшілік ететін, жергілікті 
бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы 
органның басшысы, ауыл, кент, ауылдық округ 
әкімі сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған 
кезде аудан әкімі отставкаға өтініш береді.

Мемлекеттік қызмет саласындағы 
заңнамаға енгізілген өзгерістер

Л.БЕЙСЕҚҰЛОВА, 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 

қызмет істері агенттігінің Алматы облы-
сы бойынша департамент басшысының 

орынбасары 

«Сарқан аудандық білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі бос мемлекеттік орта 
білім беру ұйымының басшысының лауа-
зымдары орындарына конкурс жариялай-
ды.

Бос орын:  1. «Сарқан аудандық білім 
бөлімінің  М.Төлебаев  атындағы орта мектебі 
мектепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
директоры. 2. «Сарқан ауданы әкімдігінің 
«Күншуақ» Балалар мен жасөспірімдерге 
арналған спорттық сауықтыру лагері» 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық 
кәсіпорнының директоры.

Мекеменің орналасқан жері: 1. Алматы 
облысы, Сарқан ауданы, М.Төлебаев ауылы, 
Х.Байғамытов көшесі, 14. 2. Алматы облысы, 
Сарқан ауданы, Аманбөктер ауылы, Ленина 
көшесі, 35.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
біліктілік талаптары: 1) жоғары (немесе 
жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық 
білім; 2) педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 
бес жыл, оның ішінде басшылық лауазымдағы 
жұмыс өтілі кемінде бір жыл, шағын жинақты 
мектепте педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 
үш жыл, басшылық лауазымдағы жұмыс өтілі 
талап етілмейді; 3) бірінші немесе жоғары 
біліктілік санатының және (немесе) "педагог-
модератор", "педагог-сарапшы", "педагог-
зерттеуші", "педагог-шебер" санатының бо-
луы (мемлекеттік қызметшілерді, техникалық 
және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру, 
жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беру ұйымдарының, әдістемелік 
қызметтердің қызметкерлерін қоспағанда); 4) 
"Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы 
медициналық құжаттама нысандарын бекіту 
туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 
жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) 
бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы 
туралы анықтама; 5) соттылығының жоқ екені 
туралы анықтама.

Құжаттар төмендегі мекен жайда хабарла-
ма жарияланған күннен бастап жеті жұмыс күні 
ішінде қабылданады. Құжаттар қабылданып 
болғаннан кейін аталған мекен жайда конкурс 

өткізіледі.
Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын 

құжаттардың тізбесі: 1) білім беруді басқару 
органы басшысының атына тұрғылықты тіркеу 
орны, нақты тұратын жері, байланыс телефон-
дары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш; 
2) жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың 
көшірмесі; 3) білімі туралы мемлекеттік үлгідегі 
құжаттың көшірмесі; 4) еңбек қызметін растай-
тын құжаттың көшірмесі; 5) кадрларды есепке 
алу жөніндегі жеке парақ және фото; 6) ескерт-
пелер мен көтермелеулерді көрсете отырып, 
бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік мінездеме; 
7) біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі ту-
ралы құжаттың көшірмесі (болған жағдайда); 
8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы 
медициналық құжаттама нысандарын бекіту 
туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 
жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) 
бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы 
туралы анықтама; 9) соттылығының жоқ 
екендігі туралы анықтама; 10) тестілеуден 
өткендігі туралы анықтама (болған жағдайда); 
11) мемлекеттік білім беру ұйымын дамытудың 
перспективалық жоспары.

Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын 
құжаттардың көшірмелері жұмыс орнының 
кадр қызметі немесе білім беру ұйымының жау-
апты қызметкері тарапынан куәландырылады 
және мөрмен куәландырылуы тиіс.

Осы көзделген құжаттар топтамасы толық 
ұсынылмаса, кандидаттың конкурсқа қатысу 
үшін берген құжаттарын қабылдаудан бас тар-
тылады.

Кандидат конкурсқа қатысу үшін білім 
беруді басқару органының қарауына өзінің 
кәсіби жетістіктері, біліктілігін арттыруы, 
ғылыми зерттеулері, өзінің педагогикалық 
тәжірибесін жинақтауы, наградалары туралы 
материалдарды ұсынуға құқылы.

Ұйымның мекен жайы:  Алматы об-
лысы, Сарқан қаласы, М.Тынышбаев 
көшесі, 8 а, «Сарқан аудандық білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі. Байланыс телефон-
дары: 8 (72839) 2-27-39, 2-12-51, 2-24-66, 
электронды адрес: sarkan_metod_kab@
mail.ru. 

Хабарландыру2019 жылдың 1 желтоқсанына қарасты 
БЖЗҚ-ның негізгі көрсеткіштері

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында (бұдан әрі – БЖЗҚ, Қор) жарналардың барлық 
түрлері бойынша ашылған жеке зейнетақы шоттарының саны 10,6 млн бірліктен асты. 

БЖЗҚ – бүгінде 10,6 миллионнан астам шоттың есебін жүргізетін және әкімшілік ететін 
тұрақты қаржылық институт. Бұл шоттарда жинақталған қаражаттың сомасы 2019 жылдың 
1 желтоқсанына қарай 10,7 трлн теңгені құрап, жыл басынан бері 14 пайызға көбейді. Өсу 
қарқыны негізінен міндетті зейнетақы жарналары бойынша ашылған шоттарда байқалады – 
олардағы жинақ сомасы 10,4 трлн теңгені (жалпы соманың 97,7 пайызы) құрап, жыл басынан 
бері 14 пайызға өсті. 

Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (МКЗЖ) бойынша жинақталған қаражаттың сома-
сы 241,8 млрд теңгеге жетсе (бүкіл жинақ ақшаның 2,3 пайызы), ерікті зейнетақы жарналары 
(ЕЗЖ) бойынша жинақтардың сомасы 1,9 млрд теңге болды (0,02 %).

Салымшылардың МЗЖ есебінен ашылған шоттарында жинақталған қаражаттың орташа 
сомасы – 1,1 млн теңге, МКЗЖ бойынша – 493,8 мың теңге және ЕЗЖ бойынша – 49,4 мың 
теңгені құрады. Міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан жинақтардың орташа 
көлемі ерлерде – 1,2 млн теңге (жыл басынан бергі өсім – 9%), әйелдерде – 933,4 мың теңге 
(жыл басынан бергі өсім – 11%).  Міндетті зейнетақы жарналарын зейнетақы қорына 1998 жыл-
дан бері тұрақты аударып келген ер азаматтардың жинақтарының орташа көлемі – 5,1 млн 
теңге, ал әйелдерде – 3,9 млн теңге. 

Жыл басынан бері салымшылар мен алушылардың жеке зейнетақы шоттарына есеп-
телген таза инвестициялық табыс 600,5 млрд теңгені құрады. Ал зейнетақы активтерінің 
табыстылығы 2019 жылдың 11 айында 6,16 пайызды көрсетті. Бұл кезеңдегі инфляция 4,7 
пайыз болды. Жылдық тұрғыдан алғанда зейнетақы жинақтарының табыстылығы соңғы 12 
ай ішінде 8,13 пайызға жетсе, осы кезеңдегі инфляция деңгейі 5,4 пайызды көрсетті. Яғни, 
зейнетақы активтерінің табыстылығы оң сипатқа ие.   

Ағымдағы жылдың 11 айында 292,6 мың адамға 185,8 млрд теңге көлемінде зейнетақы 
төлемдері берілді. Оның ішінде:    - зейнет жасына толуға байланысты – 59,5 млрд теңге; 
- 1 және 2 топта мерзімсіз мүгедектігі бар жандарға – 1,6 млрд теңге; - Қазақстаннан шетел-
ге тұрақты тұруға кетуге байланысты – 44,6 млрд теңге; - мұрагерлік бойынша – 25,2 млрд 
теңге; - жерлеуге байланысты – 2,9 млрд теңге; - басқа тұлғаларға – 0,1 млрд теңге; - өмірді 
сақтандыру бойынша компанияға (ӨСҚ) – 52,0 млрд теңге төленді.

Салыстыратын болсақ, өткен жылдың сәйкес кезеңінде БЖЗҚ-дан 156,0 млрд теңге 
төленген болатын. Оның ішінде мұрагерлік бойынша – 20,7 млрд теңге төленсе, сақтандыру 
ұйымдарына – 22,2 млрд теңге аударылды.    

Биыл міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының енгізілгеніне бес жыл толды. Соған сәйкес 
салымшылар міндетті зейнетақы жарналарымен қатар міндетті кәсіптік зейнетақы жарнала-
ры есебінен зейнетақы аннуитетін алуға қол жеткізді. Сақтандыру ұйымдарына аударылатын 
жинақтардың көлемі осы себептен артуда.  Кесте бойынша ай сайынғы зейнетақы төлемдерінің 
орташа сомасы 21 102 теңгені құрады. Бұл ретте ай сайынғы ең жоғарғы төлем 514 666 теңге 
болды.  Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры келе жатқан Жаңа – 2020 жыл  қарсаңында 
Қордан зейнетақы төлемдері зейнет жасына толған азаматтарға (ерлерге 63 жасқа толғанда, 
әйелдерге биыл 2019 жылдың 31 желтоқсанына дейін 59 жасқа толғанда) берілетіндігін тағы 
да еске салады. Бұл ретте әйелдердің зейнетке шығу жасы 2027 жылға дейін 63 жасқа жеткен-
ше жылына 6 айға ұзартылып отырады. 

Егер әйел адам зейнеткерлік жасқа биылғы жылдың 30-31 желтоқсанында толатын бол-
са, онда оған 10 күн қалғанда, яғни 21-31 желтоқсан аралығында Халыққа қызмет көрсету 
орталығына барып, өтініш беруі қажет. Егер қандай да бір себеппен келе алмаса, зейнетақыны 
рәсімдеу үшін тағы 6 ай күтуіне тура келеді. Өйткені 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап әйелдер 
«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Заңның 11-бабының 1 
тармағына сәйкес зейнеткерлікке 59,5 жасқа толғанда шығады.

"БЖЗҚ" АҚ-ның  баспасөз орталығы.
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-Садырбайдан Серікбай, Ахметжан, 
Бір Алла Серікбайға берген сана.
Серікбай алған екен сегіз қатын,
Төрт қатыннан он екі туған бала,-деген 

ежелгі жыр үзіктері құлағымызда қалыпты.  
Серікбай би туралы Абай энцикло-

педиясында былай жазылған: «Серікбай 
Найманның биі, ірі батыры. Ол Құдайберген 
деген ұлына Абайдың Ділдадан туған Райхан 
деген қызын айттырған. Райхан бірнеше жыл-
дан кейін қайтыс болады. Абай құдалығымды 
одан әрі жалғастырам деп, өзінің немере 
туысы Ақбердінің Қарындаш деген қызын 
Құдайбергенге бергізеді. Серікбай би мешіт-
медресе салғызып, балаларын оқытқан. Көзі 
ашық, көкірегі ояу салауатты кісі болған. 
Абайдың баласы Әбдірахман қайтыс болғанда 
арнайы барып, ақынға көңіл айтқан. Абай мен 
Серікбай би туралы керей Тышқанбайдың 
немересі Ырыздықбайдың (Социалистік Еңбек 
Ері) естеліктері Абайдың Семейдегі әдеби-
мемориалдық музейінде сақтаулы». (Алматы. 
«Атамұра» баспасы, 1995 жыл, 518-бет).  

Біз есімі елге белгілі қажы атамыз тура-
лы толыққанды деректі Серікбай қажының 
ұрпағы, кезінде Аягөз ауданының әкімі болған 
тарихшы, өлкетанушы Амангелді Керімтаевтың 
«Жиған-терген» деген кітабынан алдық.  Әкесі 
Серікбайды жасынан сауда керуендеріне 
қосып, Тәшкен, Бұхар, Самарханға, Ре-
сей, Қытайға жіберіп, ширатып, баулып, 
шынықтырып отырған. Серікбай бар болғаны 
жиырма жасында болыс болып сайланады. 
Сол кездің талабы бойынша жасы жиырма 
беске толмаған адам болыс болып сайлануға 
құқылы болмаған. Алайда, ел-жұрттың 
ықылас-қолқасының Серікбайға ауып, бо-
лыс сайлануының екі себебі болған сияқты. 
Біріншіден, ол алыс-алыс ел мен жерді ара-
лап, көп біліп, көп тоқып, қатарынан ерте 
ержетіп есейеді. Екіншіден, оны Атымтайдай 
жомарт Садырбай сияқты асылдың сынығы 
деп таңдауы мүмкін. Садырбай бір жұтта малы 
қырылып, құрық сүйретіп қалғандарға 100 түйе, 
200 жылқы, 500 қой үлестіріп беріпті. 

Серікбай зерделі зеректігі, әділдігі, көпке 
беделімен қоса бітімі ірі, батыр тұлғалы күш 
иесі болыпты. Жасынан күреске түсіп, ол өнерді 
бар болғаны он сегіз жасында мүлде доғарады. 
Оған мына оқиға себеп болуы керек. Керей-
Найман бас қосқан бір аста Серікбай Керейдің  
атақты түйе палуаны Даумен белдеседі. Белде-
скен бойда  өзін сығымдай бүріп, табанын жер-
ге тигізбей қаңбақша жұлып алған күші басым 

жігітке Дау: «Балам, жауырыным жер иіскеп 
көрмеген едім. Сол қалпымда кетейін. Босат 
мені. Әкең Садырбайдың алдында батам-
ды берейін»,-дейді. Серікбай аға палуанның 
тілегінен аттап кетпей оны құрсауынан босатып 
жібереді. Дау Серікбайды жетектеген бойда 
әкесінің алдына әкеліп: «Байеке, ұлыңа менің 
оң жақта отырған қызымды айттыр. Құдай 
қосқан құда болайық»,-деп тілегін білдіреді.  
Алдын ала Ұлы жүз Үйсінге құда түсіп қойған 
Садырбай қиналса да көп алдында құдаласып, 
Өрім атты қызын ұлына алып береді. 

Серікбай мен Абайдың құда болуына да 
күрес себеп болады. Арғын-Найман  бас қосқан 
үлкен бір жиында Серікбайдың Жаманбаладан 
туған Қасымжан деген немере інісі Абайдың 
кенже інісі Оспанмен күресіп, оны жығып 
кетеді. Ұлы ақын інісінің жығылғанына намы-
станып, майданның қарама-қарсы бетінде 
отырған Серікбайды белдесуге шақырады. 
Серікбай бұл кезде салмағы 140-150 келідей, 
қайрат-күші әбден толысқан алыпқа айналған 
кезі екен. Екеуі бетпе-бет кездескенде Абай бір 
сәтке ғана тұтана қалған тыз етпе намысқа бой 
алдырып алғанын мойындайды. Белдесеміз 
деп шыққан екі дос сол жерде төс түйістіріп, 
құда боп тарқасады. Абай мен Серікбай 
бір-бірінен іргелерін өмірі ажыратпай өтіпті. 
Ақынның «Серікбай қажыға» деген әзіл-шыны 
аралас өлеңін де біз естіп өскенбіз. 

1898 жылы Мұқырға болыс сайлауы кезінде 
Оразбай Аққұлұлының тобы Абайды соққыға 
жығып, өміріне қастандық жасайды. Серікбай 
би осы оқиғаға байланысты «Абай жалғыз 
Тобықты емес, қалса Орта жүздің, озса Алты 
Алаштың Абайы, ортақ арысы. Біз оның тұщы 
етіне ащы таяқ сілтетіп қойып, тек отыра алмай-
мыз. Мен керек болса, қалың Найманның орта-
сынан келген құныкермін. Қазақта ердің құны 

елу түйе деген өлшемді жаза бар. Бірақ Абай 
қатардағы қазақ емес. Оған қамшы көтерудің 
өзі қиянаттың үлкені. Сондықтан болған істің 
жазасы үшін 100 түйе айып салынады»,-деген 
билік айтып, Тобықтының телісі мен тентегін 
Абайдың аяғына жығып береді. Кейіннен 
қарсы жақтың арызы толастамаған тұста 
қалың Найманның атынан Омбының генерал-
губернаторына талап-арыз түсіреді. 

Серікбай қатарынан 9 мәрте болыс болып 
сайланған.  Өз еркімен  оныншы сайлаудан бас 
тартып, мұсылмандықтың қажылық парызын 
өтемекке Меккеге барып қайтады. Сол жыл-
дары ел іші партия болып жарылып, жік-жікке 
бөлініп, бірлігі ыдыраған соң жұрт жиналып 
кеңесіп, Серікбайдың билік тізгінін қайтадан 
қолға алуын қолқалайды. Көп тілегін аттап кете 
алмаған ол арада 4-5 жыл өткен соң қайта 
болыс болып сайланады. Тағы да қатарынан 
2-3 сайлау ел басқарып, соңынан биліктен 
біржолата кетеді. Пайғамбар жасына келгенде 
дүниеден озады. 

-Серікбай Тобықтымен Абайдан бұрын құда 
болып, тұңғыш ұлы Керімтайға (Мұхамедкерім) 
Жаман Тобықты Әбен Бітімбайұлының Бәти 
деген қызын алып берген,-дейді Амангелді 
Керімтаев. –Әбеннен Бәти анамыздың көзін 
көрген халық ақыны, фольклоршы сазгер 
Шәкір Әбенов туған. 

Серікбай билік жүргізген кез ел іші тыныш, 
барымта-сырымтасыз, партиясыз мезгіл бо-
лыпты. Жер дауы, жесір дауы, құн дауы туын-
дай қалса, әділ шешімін тауып, ел шеңберінен 
сыртқа тарамай, бейбіт бітіммен бітіп отырып-
ты. Бұл істе би Ұлы Даланың билер сотының 
озық дәстүріне жүгініп жұмыс істеген, Абай 
үлгісіне ден қойған. Мұнымен қоса ол ел 
бірлігін сақтаудың, көптің қамын ойластырудың 
тың жолдарын батыл қолданған. Соның бірі 

¦лы Абай жəне 
Найман Серiкбай 

ќажы

Найман Серікбай қажының есімін бала кезден естіп өстік. Олай 
болатын жөні бар. Біз Қаракерейдің Семіз Найман табына жататын 
Жанқұлысынан тарайтын Тұманшы деген елден боламыз.  Жанқұлыдан 
Құлмамбет, Тілеуберді, Тілеубердінің Құдайқұл, Сыбан, Тәңірқұл, 
Құдайберді және Келдібек деген 5 баласы болыпты.  Біздің бабамыз 
Тұманшы Құдайбердіден туса, Тәңірқұлдан тарайтын  Жәнібектен 
Орыс-Медет ұрпақ өрбітеді.  Таратып айтсақ Орыстан Бекшойын, 
одан Садырбай, Садырбайдан Серікбай  туады екен. 

«Қара шығын» салығын ауыздықтау еді. 
Қазақ даласында жалпақ елді қан 

қақсатқан «Қара шығын» атты болыстар са-
латын салықтың түрі болған. Бұл Ресей 
патшалығының тиісті заңымен, жарлығымен 
бекітілген міндетті салығы емес. Болыстың 
сойысына, қонақ күтіміне, мініс-берісіне деп ел 
басына үлестіріп салатын салық. Өзінің есебі 
де, шегі де жоқ. Халықты жебей сауып, ұлық 
атаулы алатын жем-пара осы. Белгілі өлшеуі, 
мөлшері жоқ бұл шығын анық қараңғы жол-
мен алатын жем болғандықтан оның атын 
жұрт «Қара шығын» деп атапты. Бұл салықты 
Серікбай ауқатты атқамінерлерге ғана салған. 
Онда да сирек. Негізінен мұндай шығынды өзі 
көтерген. Немесе қатын сабап, бала ұрғанға, 
ұрлық істеп, біреуге қиянат жасағанға жаза 
ретінде көтерткен. 

Сонымен қатар Серікбай би өзі басқарған 
елдің ұрысын тиған. Тек ұрыны ғана емес, 
ұрыны қолдаушыны қоса жазалаған. Ұрыны 
жазалау мен тәрбиелеуді қатар қолданып, 
Абай әдісіне ден қойған. Сондықтан Серікбай 
биді туған-туыс, ауыл-аймағымен қоса қалың 
Найман сыйлады.  Найман сыйлаған соң Орта 
жүз сыйлады. Ұлы жүздің бір жиынында Төбе 
би болғаны ол кісінің есімінің жалпақ қазаққа 
белгілі болғанын көрсетсе керек. 

-Серікбайды өзінен үлкен-кіші ағайындары 
түгел құрметтеген,-дейді бабасы тура-
лы деректерді зерттеп жүрген Амангелді 
Керімтаев. –Оның негізін де өзі қалаған. 
Серікбайдың өзінен жеті жас үлкен Кәріпжан 
қажы деген немере ағасы мінезі қатал, алған 
бетінен қайтпайтын адам болыпты. Ел ішінің 
бір дауында ол Кәрекеңнің қия тартыңқырап, 
даудың бетін басқа арнаға бұрып бара 
жатқанын байқап, оның алдын орап, сөзін 
бөледі. Інісінен мұндай мінез көрмеген ол 
ашуға булығып, оның иығынан салып қалады. 
Осы кезде Серікбай кереге басынан сегіз тас-
па дырау қамшыны жұлып алып, Кәріпжанға 
ұстата беріп: «Қажы-ау, алақаныңызға қатты 
тиді ғой, мына қамшымен ұрсаңыз етті»,-депті. 
Мұндай қылықты көргендер аға сыйлаудың 
үлгісіне тәнті болып тарқасыпты. 

Екінші мысал. Серікбай би өзінен 18 
жас кіші інісі Ахметжанды бетінен қақпаған. 
Би ұлғайыңқырап қалғанда жаңадан үй 
салғызады. Сол үйге қызыққан Ахметжан ел 
қыстауға қайтқанда басқалардан ертерек 
көшіп, Серікбайдың жаңа салдырған үйіне 
бұрын келіп кіріп алады. Серікбайдың көші ке-
лерде дүниеге жаңа келген Бекмұхамет деген 
ұлының бесігін жаңа үйдің төбесіне шығарып 
қояды. Мұны көрген Серікбай би інісінің 
еркелігіне бір ауыз сөз айтпастан көштің басын 
бұрғызып, өзінің ескі қыстауына барып қонған 
екен. 

Ұлы ақынмен ақыреттік дос болып, бүкіл 
болмысы данышпан Абайдың «ақыл, қайрат, 
жүректі бірдей ұста» деген ұстанымына сай 
келетін қайталанбас тұлға Серікбай қажы тура-
лы кейінгілердің біле жүргені ләзім. 

Жомарт ИГІМАН,
Қазақстанның Құрметті журналисі.

Өлеңменен өмірімді жыр еттің,
Мақтанышпен ұрпағыңа үлгі еттің.
Өзіңменен қосақталып тағдырым,
Мына өмір - өзенді де бір кештің.

Қалғаным жоқ құр алақан өмірден,
Бірге сүрдік бұл өмірді берілген.
Төрт құбылам түгел еді сен барда,
Жақын еді арман тауы көрінген.

Адалдықпен арқандалған арамыз,
Сырт көздерге көрінбейтін жарамыз.
Бірдей еді екеумізде көзқарас,
Бірдей еді ой-толғам мен санамыз.

Жақсылық пен жамандықтар тіресіп,
Өмір сүрдік қиындыққа сіресіп.
Бұл тірліктен ешқашан да 

баз кешпей,
Келемін əлі ауырлықпенен күресіп.

Амал нешік, көш-көлігің болса аман,
Өзің де ерте кетпес едің ортадан.
Сенсіз қалай қамсыз-мұңсыз 

күн кешем,
Сенсіз қалай бұл өмірден жол табам?!

Сара ТІЛЕУБЕКОВА.
Алмалы ауылы.

Жырыњмен ‰ндесемiн
Он үшімде сусындадым жырыңмен,
Таң сәріде оянамын, сазды сенің үніңмен,
Кейде көрем тағдырымды жырыңнан,
Жырларыңа сондықтан көп үңілем.
Майгүліңнің қабірінде жылайсың,
Ал мен болсам, ағамды ойлап жылаймын,
Екеуміз де тілдесеміз қабірмен,
Ауыр сынақ неге болды тәңірден.
Жырларыңды мың мәртебе ашамын,
Жан ағамды  мен де жырға қосамын,
Мына дала, мына жусан бәрі де,
Ағам иісі деп бетімді тосамын.
Мықты бол деп сыбырлайды самалмен, 
Көзім талды-ау,  төбешікке қараумен,
Бірі – әкем, бірі-ағам қорымда,
Екеуіңді мен де жүрмін жоқтаумен.

М±ќаѓалиѓа
Хан тәңірі атанған ол әлемге,
Жырларымен шуақ төккен бәріне.
Табиғатты  адамзатша сөйлетіп,
Жырлайды ғой жырыменен тебірене.
Мұқағали ақындардың алыбы,
Жырдан шашу  шашатын тек қаламы.
Өзі аласа, рухы оның тым биік,
Жырдан соққан берік оның  қамалы.

Аќын аѓаѓа
Ақын аға, тұлғаң биік  мен үшін,
Не жазсаң да үлгі болдың ел үшін.
Ол жыр емес,ол кие ғой білгенге,
Әрбір сөзің, рухы биік біз үшін.
Жігер берер «Райымбек» поэмаң,
Тұнған тарих Алтай менен Атырау.
Ару ана үлгі-өнеге поэма,
Аққуларды көрсең көзің тоя ма?
Салт-дәстүр де поэмада жырланған,
Жетімкөл де бірақ сәтте мұңданған.
Зар илеген даусы кетпес құлақтан,
Мұңлы зары сол ананың жылаған.

Айгерім ƏМІР,
Абай атындағы мектеп-гимназияның 

8 а сынып оқушысы.  

Келмеске 
кеттiњ де...

 2020 жылы ЮНЕСКО-ның және ТЮРКСОЙ-дың қолдауымен Абай 
Құнанбаевтың туғанына 175 жылдық мерейтойы кең көлемде аталып өтіледі. 
Басты мақсаты – Абайдың дүниетанымын және оның рухани мұрасын 
жастарға кеңінен насихаттау. Сол мерейтойдан шет қалмау үшін, біздің округ-
те тыңғылықты дайындалып, күні бұрын атап өтуге кірісті.

13 желтоқсан күні округке қарасты  Жетісу орта мектебінде, Жетісу 
орта мектебінің ұжымы мен мәдениет қызметкерлері, өнерлі жастардың 
ұйымдастыруымен «Ұлы халықтың - Ұлы Абайы» атты кеш өтті. Кештің мақсаты 
қазақ халқы үшін дара тұлға, әрбір сөзі даналықтың  үлгісіндей болған ұлы 
ақын,ойшыл-философ, өзінің құдіретті талантымен, көреген ойшылдығымен 
қазақтың жаңа жазба әдебиетінің негізін салып қана қоймай, сонымен бірге 
өзінің қаламгерлік қуатымен бүкіл қазақ қоғамын тәрбиелеген, жақсылыққа 
жол сілтеуші ұлы қайраткер, адалдықты, шындықты ту етіп көтерген нағыз 
халық қамқоршысы болған Абайдың өмірі және шығармашылығымен танысу.

Д.ЖАРДАНБЕК,
Амангелді ауылдық округі әкімі аппаратының жастар ісі жөніндегі 

әдіскер-нұсқаушысы, Амангелді БПҰ мүшесі.

¦лы халыќтыњ - 
¦лы Абайы  
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Фаст-фуд сөзбе – сөз аударғанда жыл-
дам дайындалатын ас. Асықпай тамақтануға 
уақыты жоқ адамдар үшін өте қолайлы. 
Алайда көшедегі шауырма, хот-дог сияқты 
азыққа қоса, жүгіріп жүріп ауызға салатын чип-
сы, қытырлақ нан сияқты ұсақ-түйек те тіпті 
газдалған сусындар да фаст-фуд өнімдері бо-
лып табылады. Қазіргі таңда көптеген адам-
дар осы тағамдармен тамақтанады. Бірақ 
жеңіл тағамдардың көпшілігінің зиянын біле 
бермейтіндер де аз емес. Көптеген жеңіл 
тағамдардың құрамына түрлі дәмдеуіштер 
қосылады. Сол дәмдеуіштердің тіл үйірер дәмі 
оларды артық жеуге әкеп соқтырады.Жыл сай-
ын трансгендік ауылшаруашылық дақылдар 
егістігі жылдам қарқындылықпен арту үстінде. 
Биотехнологиялық корпороциялар жаңадан 
ГТА өнімдерін коммерциялық бағытта қолдану 
үшін ұстануда.   ГТА өнімдерінің экожүйеге 
тигізер зиянды әсерлерін зерттеп қарастырмай, 
ондай жұмыстарды жүргізбейтіндіктері әрине 
аландатарлық жайт. Бұл зерттеулер қиын. Әрі 
ұзақ уақытқа созылады және әр трансгендік 
ағза жан-жақты қамтитын ғылыми анализді 
қажет етеді.

Жеңіл тағамдардың тарихи ежелгі Рим-
нен белгілі. Ежелгі Римдіктер үйлерінен тамақ 
піріп ішпеген оның есесіне қалаларында жеңіл 
тағамдар дайындайтын орындар мен база-
лар көп болған. Солардың бірі- ашытқыдан 
дайындалған және зәйтүн майы жағылған 
құймақтар мен шелпектер. Содан гамбургер 
сатыла бастады.   Қытай базаларында тез 
дайындалатын лапша пайдаланылса, Үндістан 
мен Ресей де әр түрлі шелпектер мен бәліштер 
таралды.

Фаст-фуд өнімдері 1920 жылы Америка-
да шықты. 1921 жылы Канзаста White Castle 
компаниясы ашылды.Оның негізгі өнімі – гам-
бургер болды.Гамбургер осы кезде халық 
арасында кеңінен қолданылды, бірақ оның 
организмге әсері туралы белгісіз болды.1940 
жылдардың соңында  White Castle компания-
сына бәсекелесі жеңіл өнімдерді шығарушы 
Mc Donalds жарыққа шықты. «Макдоналдс» 
дүниежүзі бойынша жеңіл тағамдарды 
өндіретін ең ірі компаниялардың бірі болып 
табылады.Қазіргі таңда өзінің жеңіл өнімдерді 
дайындайтын бірнеше  орталықтары бар.

Оқушылар арасында фаст-фуд тағамдары 
қаншалықты қолданылатыны туралы 
жүргізілген сауалнама-сұрақтары:

1.Кириешки, чипсы өнімдерін қаншалықты 
қолданасыз?

2.Кириешки және чипсы өнімдерінің қандай 
дәмдеуіш қосылған түрлерін жақсы көресіз?

«Фаст-Фуд» µнiмдерi
3.Кириешки немесе чипсы өнімдерінің 

құрамын аларда қарайсыз ба? Жеңіл дайында-
латын тағамдар пайдалы ма зиян ба?

Сауалнама қорытындысы.
Сауалнамаға 85 оқушы қатысты.Сауална-

ма қорытындысы бойынша оқушылардың 15% 
күнделікті, 30% жұмасына бір оқушылардың 
35% айына 1-2 рет қолданылатыны анықталды. 
Оқушылардың 70% саңырауқұлақтар,  
қытырлақтар қосылған қытырлақ нан мен 
қақталған пайдаланытындықтары анықталды. 

Уақыты қарбалас жандар үшін таптырмас 
тағам- фаст-фудтың зиянды екендігіне маман-
дар да назар аудара бастады.

Фаст-фудтың денсаулыққа зияндылығын 
дәрігерлер дәлелдесе де, тұтынушыларға тый-
ым табылар емес. Саулығын емес, асқазанның 
қамын ойлағандар уақыт ұтқанын ғана қанағат 
тұтуда. Гастроэнтеролог дәрігерлердің 
есебінше созылмалы асқазан аурулары, 
асқазан жараларымен ауыратын науқастар 
қатары көбеюде. Асқазан ауруларының 
асқынуы дұрыс тамақтанбаудың, күнделікті ас 
ішу режимін сақтамауынан пайда болады.

Бұл тағамдардың дайындалуы, кейін ұзақ 
уақыт сөреде тұрып қалуы оның құрамындағы 
пайдалы заттардың жойылуына әкеп соғады. 
Тағамның пайдалану мерзімі өтіп кетпес үшін 
қосылар түрлі дәмдеуіштер де аса зиянды.

Тез тамақтанудың кесірінен ас қорыту жол-
дары қиындайды. Фаст-фудқа үйір жандардың 
асқазан, жүрек аурулары, қан қысымы, қант 
диабеті аурулары күн өткен сайын үдей түсуде. 
Әсіресе өз денсаулығына көңіл бөлмейтін 
жастарға қиын болып отыр. Олар диета 
сақтамай тамақтанатын болса, денсаулығы күн 
өткен сайын әлсірей түседі.

Көпшілік қауым қытырлақ майлы картопты 
картоптан дайындалады деп ойлайды, шын 
мәнінде көпшілік өндірушілер оны асбұршақ 
және бидай ұндары мен крахмалдан дай-
ындайды. Организмге түскеннен кейін олар 
глюкозаға айналып бауырға жиналады. Ал 
оны үнемі пайдалану адамның семіруіне әкеп 
соқтырады. Жаңағы ұндардан, қоспадан ашы-
мал дайындап оны арзан майларға 250°С тем-
пературада қуырады.Картоптан жасалған чип-
сыдан айырмашылығы болғандықтан оған әр 
түрлі дәмдуіштер мен қоспалар қосады. Чипсы-
де болатын сутектендірілген май холестерин 
жиналуына әсер етеді. Бір қорап чипсыді же-

генде организмге 30г май қабылданады. Кейбір 
өндірушілер чипсыны картоптан жасайды,  
бірақ генетикалық құрамы өзгерген картоптан 
жасалады. Картопты арзан майларға қуырады, 
сол кезде оның құрамы өзгеріп кетеді де канце-
рогендер пайда болады. Және де канцерогенді 
және мутагенді құрамы бар акролеин пайда 
болады. Оны болдырмау үшін қуырған кез-
де майды ауыстырып тұру керек. Чипсынің 
құрамында канцерогенді акриламид заты бо-
лады. Сонымен қатар зерттеу нәтижесінде 
чипсыде глицидамид қоспасы табылған. Гли-
цидамид организмде асқазан ауруларын, ішек 
ауруларын, аллергиялық аурулар туындатады.
Чипсы құрамындағы тұз организмде жинал-
са бойдың өсуіне және сүйектердің дамуына 
әсерін тигізеді.

Қытырлақ нан- ол бидай ұнынан жасалған 
және түрліқоспалар қосылған қытырлақ нан.
Қазіргі таңда кириешкидің ірімшік, соус, 
саңырауқұлақ, тауық, тұздалған қияр дәмдері 
қосылған түрлері бар. Қытырлақ нан құрамында 
әр түрлі дәмдеуіштер бар екені анықталды.

Құрамындағы бұл химикат дамып келе 
жатқан баланың миы мен жүйке жүйесіне 
кері әсерін тигізіп, оның дамуын тежейді. Бұл 
химиялық зат тіпті үлкендер арасында да 
бас ауруын, асқазан мен ішек бұзылуларын, 
жүректің айнуын тыныс алу жолдарының 
қызметінің қиындығын және көңіл-күйдің 
түсуін туындатуы мүмкін. Е-631 және Е-627 
қоспаларын балалар тағамдарына қосуға 
тыйым салынған, себебі өндірушілер осы 
тағамдарды қосу арқылы тағамның төмен са-
пасын жасырады деп есептелінеді.

Кириешки және Чипсы өнімдеріне 
сапалық реакция.

Біз кириешки және чипсы өнімдерін алып, 
олардың құрамындағы майды анықтадық. 
Фильтр қағазына кириешки мен чипсы 
өнімдерін салып ұстадық,содан кейін қағазда 
майлардың ізі қалды, сол май дақтарына мар-
ганцовка ерітіндісін құйған кезде қою қоңыр 
түс пайда болды. Қою қоңыр түстердің болуы 
өнім құрамында қанықпаған майлардың бар 
екендігін дәлелдейді, екі сынамадан да біз 
қоңыр дақтардың бар екендігін көрдік.

Крахмалды анықтауды сапалық реакция-
сы.

Уатқышпен қытырлақ нанды (кириешкиді) 
уатып, оған дистильденген су құйдық, со-

дан кейін қоспаны сүзіп йод ерітіндісін 
тамыздық, қоспа көк түске боялды. Ол кири-
ешки құрамында көмірсулардың бар екендігін 
дәлелдейді. Содан кейін салыстырмалы 
түрде йод тамшысын кириешкидің өзіне 
тамыздық, бірақ кириешки көк түске боялған 
жоқ. Бұл құбылыс кириешки құрамындағы 
көмірсулардың организмге қажетті мөлшерде 
болу үшін асқорыту ферменттерімен өңделу 
керектігін көрсетеді.   Салауатты өмір салтын 
ұстануға насихаттау әрбір азаматтың міндеті. 
Қазіргі таңда осы бағытта елімізде түрлі іс-
шаралар жүзеге асырылуда. Жас ұрпақтың, 
әрбір азаматтың денсаулығының кепілі- дұрыс 
тамақтанудан басталады. Сондықтан әрбір 
адам өзінің күнделікті режиміне, тамақ рацио-
нына зер сала білуі керек деп ойлаймын.

ГТА өнімдері мен фаст-фуд тағамдарының 
зияны туралы қазіргі таңда көптеген дәрігерлер 
мен зерттеушілердің еңбектеріне сүйене оты-
рып, өзіміздің мектеп оқушыларының жеңіл 
тағамдарды қаншалықты пайдаланатындары 
және олар туралы біле бермейтіндіктері ту-
ралы анықтадық. Осы мәліметтерге сүйене 
отырып өзіміз де жеңіл тағамдарды үнемі пай-
далану организм үшін кері әсерін беретіндігін 
зерттеп, кока-кола өніміне сапалы реакция 
жүргізу арқылы олардың құрамында қандай 
заттар болатынын анықтадық.   

Біз осы жұмысымыз арқылы салауат-
тану ғылымына, салауатты өмір салтын 
насихаттауға өзіндік үлесімізді қостық деп 
ойлаймыз.Қорыта келе біз, оқушыларға 
ұсыныстар айтпақпыз.

• Өнімді аларда мұқият этикеткасын қарап 
танысыңыз.

• Кедендерде  шетелдерден  келетін 
өнімдердің құрамын анықтайтын санитарлық  
эпидемиялық стансаларын кеденде көптеп ор-
наластыру.

• Өнімнің тым ашық түстілерін алмаңыз.
• Ұзақ мерзімге созылған өнімді алмаңыз.
• Егер де сол өнімге қызықсаңыз оны 

қолдану мөлшерін азайтыңыз.
• Кириешки мен чипсыны  кішкентай 

балаларға ұсынбаңыз.
• Асқазан және ішек аурулары бар 

оқушыларға мүлдем қолдануға болмайтынын 
ескеріңіз.

Э.ЖАРЫЛКАСЫМОВА,
 М.Маметова  атындағы  орта 

мектептің  химия-биология   пәнінің  
мұғалімі.

Білімніњ ќара шањыраѓы - Ќаз¦У
Білім шаңырағы құрылған күннен бастап Қазақстанның әлеуметтік-саяси өміріне және 

экономикасына зор үлес қосып келеді. Бүгінде ҚазҰУ халықаралық ғылым және білім беру 
кеңістігінде өзінің лайықты орнын алып, жоғары білім саласындағы әлемдік көшбасшы 
университеттің біріне айналды. Ғылыми әлеуетті дамыту – бәсекеге қабілетті елдер қатарына 
апарар басты баспалдақтың бірі.

Осы уақытқа дейін университет құрамында 16 факультет, 67 кафедра, 32 ғылыми-зерттеу 
институты мен орталықтар, технопарк қызмет атқарады: 2000-нан астам профессор, доктор-
лар, ғылым кандидаттары мен философия докторлары, 100-ден астам академиялардың 
академиктері, 30-ға жақын Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген қайраткерлер, 30-
дан астам Қазақстан Республикасының мемлекеттік және атаулы сыйлығының лауреат-
тары, сондай-ақ 40 жас ғалымдар сыйлығының лауреаттары мен 45 мемлекеттік ғылыми 
стипендиялардың стипендианттары еңбек етеді. Университетте 25 мыңнан астам студент 
пен көпсалалы жоғары кәсіби білім жүйесі бойынша магистранттар білім алуда. Сондай-ақ 
заманауи халықаралық білім бағдарламаларын жүзеге асыру бойынша әлемнің ең ірі 400-
ден аса халықаралық жоғарғы оқу орнымен ынтымақтастық орнатқан.

Бүгінде осы киелі қара шаңырақ түлектерінің арасында аянбай еңбек етіп, халқымыздың 
абыройын асқақтатып жүрген көрнекті қоғам және мемлекет қайраткерлері, дарынды ақын-
жазушылар, ғұлама ғалымдар мен білікті мамандар бар. Бұл – білім мен ғылымды ту еткен 
білім және ғылым ордасының сөзсіз жеңісі.

А.ТУЛЕНОВ,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың магистранты. 

С.СМАГУЛОВА,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың профессоры м.а. 

Кейінгі кезде қолданысқа ене бастаған белсенді туризмнің ең күрделі түрлерінің бірі – шаңғы 
туризмі. Ол елімізде жыл өткен сайын кең қанат жайып, дамып келеді. Шаңғы және таулы 
аймақтағы шаңғы тебу тәсілін жіті меңгеру қажеттігі, жұқа, қалың қарларда жүрудің қиындығы 
кейбір қауіптің бары (температураның төмендігі, боран және т.б.) саяхатқа қатысушыларға дене 
тәрбиесі мәдениеті талаптарын арттыруды жүктейді.Шаңғымен саяхат жорығы кей қиындықтарға 
қарамастан өзінің қайталанбас тамашалығымен есте қалып, оған қатысушылардың дене 
құрылысын шынықтыруда зор маңызға ие болады. Шаңғы туризмі бойынша жорықтар жазық жер-
лерде және таулы аудандарда қар жамылғысы тұрақты аймақтарда таралған.

Жуырда Қарғалы ауылында Алматы облыстық білім басқармасы дене тәрбиесі, спорт, 
алғашқы әскери дайындығы және қосымша білім берудің ғылыми тәжірибелік орталығының 
ұйымдастыруымен шаңғы туризмінен туристік көпсайыс додасы ұйымдастырылды. Білім орда-
ларынан іріктеліп жасақталған 14 команда қатысқан жарыстың бәсі жоғары болды.  Салауатты 
өмір салтын ұстануды, шаңғы туризмін дамытуды мақсат еткен сайыстың қорытындысы бойынша 
жоғарғы дайындық пен жеңіске деген жігер көрсете білген Н. Островский мектеп-лицейінің коман-
дасы жүлделі ІІІ орынға қол жеткізді. Жарыс соңында жеңімпаздар мен жүлдегерлерге арнайы 
дипломдар мен мадақтау қағаздары табыс етілді.

Ж. БЕРШИМБЕТОВ,
дене шынықтыру пәнінің мұғалімі.

Шањѓы туризмi насихатталуда

Карьера начинается с детства!
Главная идея Государственной образовательной накопительной системы (ГОНС) сделать 

образование как можно более доступным для всех казахстанцев, предоставляя возможность 
заботиться о накоплении средств с начислением бонусов на будущее образование своих де-
тей всем нам, и все больше людей начинает такой возможностью пользоваться.

На сегодня программа получила воплощение идеи в конкретный бренд, концепцию, фир-
менный стиль под названием «AQYL». Ақыл – интеллект, ум, образованность – разве не этого 
мы хотим для своих детей, которым жить в условиях, когда знания, кругозор, высокая компе-
тентность, конкурентоспособное образование, непрерывные знания «через всю жизнь» ста-
нут самыми важными условиями восприятия человека обществом?

Вот в чем главный посыл «AQYL» — будущее образование, доступное каждому казахстан-
цу! Президент АО «Финансовый центр» МОН РК Аскар Ибраимов отмечает: «Если родители 
будут целенаправленно и заранее копить на обучение, все больше детей получат желаемое 
образование в будущем. ГОНС доказала в полной мере свою жизнеспособность — открывая 
депозиты по ней, наши соотечественники инвестируют в будущее образование своих детей!».

В рамках ГОНС каждый гражданин Казахстана может открыть на свое имя, либо на имя 
ребенка образовательный накопительный вклад, который в будущем можно использовать на 
оплату профессионально-технического и высшего образования в Казахстане и за рубежом. 
На образовательный депозит начисляются проценты банка, плюс идет ежегодное начисление 
Государственной премии 5% или 7% для социально уязвимых категорий. 

Стоит отметить, что вклады по ГОНС защищены от всякого рода арестов, а также застра-
хованы до 10 млн. тенге Казахстанским фондом гарантирования депозитов, первоначальный 
взнос по вкладу составляет минимум 3 МРП. При поступлении на грант вкладчик имеет право 
снять денежные средства с депозитного счета, включая вознаграждение банка и премию го-
сударства, перевести данные средства на имя другого ребенка либо продолжать накапливать 
деньги на получение послевузовского образования. Вместе с тем, допускается досрочное сня-
тие средств с депозита, однако начисленная сумма премии возвращается в бюджет государ-
ства. При этом собственные средства и вознаграждение банка остаются у вкладчика. 

Пример расчетов (в тенге):
Ежемесячный взнос
(не обязательно)                                                     Итого за 10 лет
        3000                                                                          872.000
        7000                                                                        1.989.000
        10.000                                                                         2.826.000 
Как показывают расчеты, ежемесячно откладывая на таких образовательных вкладах по 

10 тыс. тенге, в течение 10 лет можно накопить более 2,8 млн. тенге. Из которых доля вне-
сенных средств составляет 1.198.000 тенге, а премия государства с вознаграждением банка 
– 1.628.000 тенге.

Преимуществ ГОНС дает много, она призвана помочь всем казахстанцам, выработать 
уверенность в будущем нашего главного богатства – детей, открывает перед ним перспек-
тивы получить достойное образование. Прочный фундамент успешности закладывается не 
завтра, а сегодня, сейчас. Безусловно, предусмотреть и распланировать все невозможно, но 
мы должны делать то, что в наших руках! 

ОТКРОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ «AQYL» - ПОДУМАЙ О БУДУЩЕМ СВОЕГО 
РЕБЕНКА УЖЕ СЕГОДНЯ!

ҮШ ТІЛДІ БІЛУ-ЗАМАН ТАЛАБЫ
Қазіргі жаһандану заманында  білім 

саласында көп тілді меңгерту өзекті 
мәселелердің бірі болып, соған жан-жақты на-
зар аударылуда.Елбасы өзінің «Жаңа әлемдегі- 
жаңа Қазақстан» атты Жолдауында: «Тілдердің 
үштұғырлығы мәдеи жобасын кезеңдеп жүзеге 
асыруды қолға алды ұсынамын.Қазақстан 
бүкіл әлемге халқы үш тілді пайдаланатын 
мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар-
қазақ тілі-мемелекеттік тіл, орыс тілі-ұлтаралық 
қатынас тілі және ағылшын тілі-жаһандық 
экономикаға ойдағыдай кіру тілі»деп баса 
айтқан болатын.Сонымен бірге Елбасымыз: 
«Қазақ тілі үш тілдің біреуі болып қалмайды.Үш 
тілдің біріншісі, негізгісі, бастысы, маңыздысы 
бола береді»-дегенді баса атап айтты.Қазіргі 
таңда әлемдегі дамыған елдердің қатарына 
ену үшін билік «үш тұғырлы тіл» саясатын 
қолға алу болып тұрғаны баршамызға аян.
Ақпараттық техниканың қарыштап дамыған 
заманында үш тілді үйрену меніңше қиындық 
тудырмайды.Біздің ата-бабаларымыздың 
өткен тарихына көз жүгіртіп қарасақ,әлемнің 
екінші ұстазы атанған, ұлы ғұлама Әбу-Насыр 
Әл-Фараби бабамыз өмірінде 76 ұлттың тілін 
оқып білді десек, тарихта аты аталған әрі ба-
тыр, әрі дауылпаз ақын болған Махамбет 
Өтемісұлы мен қазақтың бір туар ұлы өзінің 
аз өмірінде бірнеше тілде оқып, үйреніп білді 
емес пе? Қазақтың ақыны Абай атамыз орыс-
қазақ тілдерімен қатар парсы, араб тілдерін де 
меңгерді.

Сол себепті көп тілді білу-заман талабы.
Осыған орай қазіргі заман мектебі түбегейлі 

өзгерістерді заман ағымына сай талап етіп 
отыр.Сол себептен де қазіргі заман оқушысы 
өзін жан-жақты дамыған, шығармашылығы 
мол, өз бетінше іздене алатын тұлға ретінде 
көрсетуі тиіс.Қазіргі таңда тілді үйретудің ба-
сты мақсаты оқушының өз бетінше іштей 
талпынысына байланысты.Сондықтан да әр  
қазақ баласы әуелі өз отбасынан қазақы рух-
пен демалып, анасынан үйренген ана тілін 
біліп, ұлттық тәрбиені бойына сіңіріп өссе,ата-
баба рухымен тәрбиеленсе, қай ортада жүріп 
қанша тіл оқыса да, өз тілін, ұлттық болмысы 
қасиетін сақтап қалары ақиқат.Оған  куә кешегі 
өткен заманымыздың Алаштың арыстары 
қанша жерден Ресей жерінен білім алды, сол 
мемлекеттің қысымын көрді,сонда да өз ана 
тілінің мәртебесін жоғары қойып,бағалады 
емес пе? Өйткені олар сол кездері бәрі бір 
ауыл молдасынан хат танып, енді біреулері 
мұғалімдерден оқыды, білім алды.Олар 
сол қиыншылық заманда да өз тілдерін 
сақтады, себебі олар өз тілдерінде сөйледі.
Елбасымыздың сындарлы саясатының өзінде 
бір үлкен мән жатыр деп ойлаймын. Біз әлемдік 
аренаға шығу үшін ағылшынша сөйлеу, оны 
жетік меңгеру қажеттілігін міндет етеді.Мынау 
жаңа заманда ағылшын тілі-әлемдік бизнес тілі 
десем,қазіргі жастарға осыны меңгеруге мол 
мүкіндіктер жасалуда.Бұны біз-жаһанданудың 
кепілі деп білуіміз керек.

М.БЕЛГИБАЕВА,
Н.Островский атындағы мектеп-

лицейінің бастауыш сынып мұғалімі.

ÁLEÝMET
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«Ұстазды алтын діңгекке теңер едім» - деп 
ұлы педагог  Ы.Алтынсарин  айтқандай ұстаз 
жолы қиындығы мен қызығы  бір басқа жетерлік 
мамандық. Ұзақ жылдар бойы математика 
пәнінен  сабақ беріп, ұстаздықтың ұлы жолын-
да өзінің айрықша еңбегімен дараланған, жас 
жеткіншектерге  білім мен тәрбие беріп қана 
қоймай жас мамандарға да өнеге болып жүрген  
ардагер ұстазымыз «Алтынсарин» төсбелгісінің,  
«100 жаңа есім» жеңімпазы,  «Алтын қыран» 
ҚР Білім және Мәдениет саласындағы үздік 
қызметкерлердің  Республикалық энциклопе-
диясына енген, 2019 жылы «Мерейлі отбасы»  
байқауының  бірінші орын дипломының иегері 
Серғазина Білім Бабашқызы биыл «Сарқан 
ауданының құрметті азаматы» атағына ие бол-
ды.  Ұлағатты ұстазымыз осындай атаққа лайық, 

өзінің қымбат уақытын болашақ ұрпақтарды оқыту мен тәрбиелеу ісіне арнап 
келеді. Білім беру ісіне өмірінің 40 жылын арнаса да бойынан шығармашылық 
пен жігердің ұшқыны  әлі де сөнбегенін дәлелдеп  келеді. Өз пәніне  деген 
сүйіспеншілігі, еңбекқорлығы мен ұқыптылығы, әріптестерінің  арасынанан  
айрықша ерекшеленеді. Жаны жайсаң жанның өмірлік ұстанымы қиыны мен 
жеңілі, қызығы мен қуанышы мол болған еңбек жолында үнемі жаңалыққа 
ұмтылып, әр оқушының бойынан жақсылық тауып, бұлақтың көзін ашу арқылы 
биік мақсаттарға жетелеу, шәкірттеріне сапалы білім беріп, шығармашылық 
қабілеттерін дамыту. Қалай десек те көптің көңілі мен шәкірттерінің құрметіне 
ие болған ұстаздан бақытты жан болмас. Шәкірттеріне аса мейірімді, 
сөзіне берік, шыншыл мінезді, жүрегі батыр, жаны жомарт, пейілі дархан, 
ерен еңбекшіл, байламы берік, ойы терең ұстаз Білім Бабашқызының бұл 
марапатының орны бөлек және құрметті. Әрбір адам өзінің табысты еңбегінің 
арқасында биік белестерді бағындырады. Сізбен мақтану біздің ұжым үшін 
үлкен абырой  зор жетістік. Үлгі тұтарлық ұстаздың жолын келешек ұрпақтарға 
паш ету  басты борышымыз.Сіз еңбек етіп жүрген білім ошағының тұғыры биік  
болсын, тәрбиелеп оқытқан шәкірттеріңіз дана болсын, сізден тәлім алған 
әріптестеріңіз  жолыңызды беріп дара болсын, әрдайым еңбегіңіз жанып  
жемісін көре беріңіз. Тәжірибеңіз бен талабыңыздың арқасында еліміздің 
болашағының дамуына өз үлесіңізді қоса беріңіз! 

Г.КАРАШЕВА,
М.Маметова атындағы орта мектебінің информатика пәнінің мұғалімі.

Қазақ халқының ағартушы 
ғалымы Шоқан Уәлиханов: 
«Халықтың кемеліне келіп өркендеп 
өсуі үшін ең алдымен азаттық пен 
білім қажет»- деп айтқан. Еліміздің 
ертеңі кемел, болашағы берік 
болуының негізгі алғышарты білім 
екендігі сөзсіз.Қай мемлекеттің де 
негізгі тірегі – асқақтаған күмбездер 
де, ғимараттар да, экономикалық 
жағдай да емес, білімді де 
білікті, іскер де, белсенді адам-
дар. «Біздің балаларымыз білімі 
жоғары жұмысшылар мен фермер-
лер, инженерлер, банкирлер және 
өнер қайраткерлері, мұғалімдер 
мен дәрігерлер, зауыттар мен 
биржалардың иелері болады. 
(Қазақстан – 2030 бағдарламасы). 
Қоғамның дамуына қарай ғылым мен 
техниканың деңгейі де, оны басқару 
жүйесі де өзгеріп отыратыны белгілі. 
Осыған орай маман қызметінің 
мазмұны жаңарып, жаңа мақсат, 
жаңа көзқарас, жаңа шешімдер мен 
жаңа мүмкіншіліктерді қажет етеді. 
Ондай мүмкіншілік тек білім арқылы 
келеді.

Тарих пәні – мектептегі оқу 
пәні ретінде жалпы негізгі білім 
беретін барлық гуманитарлық және 
қоғамтанушылық курстардың негізін 
құрайды. Тарих ұлттық өзіндік 
сана – сезімді және адамгершілік – 
этикалық нормаларды қалыптастыра 
отырып, оқытудың дүниетанымдық 

Қазақстан тарихы пəнінен білім берудің сапасын 
жетілдіруде түрлі əдістерді қолданудың тиімділігі

негізін қалыптастырады. Тарихтың 
басқа пәндермен өзара байла-
нысы талдау, жинақтау сияқты 
ортақ логикалық таным әдістерін 
қолдануға мүмкіндік береді. Мы-
салы, гуманитарлық циклдағы 
пәндермен байланысы картамен, 
мәтінмен жұмыс істеу, оқиғалар 
мен құбылыстардың ерекшеліктерін 
айқындау сияқты ортақ әдіс – 
тәсілдері негізінде іске асады. Тари-
хи білім берудің басты мақсаты мен 
міндеттері мынадай: – оқушылардың 
адамзат қоғамының ежелгі зама-
нынан бүгінгі күнге дейінгі даму 
тарихынан жүйелі білім негіздерін 
қалыптастыру; – бүкіл адамзат 
жасаған құндылықтарды, мәдени 
тарихи тәжірибенің негізін оқытып, 
меңгерту; – оқушылардың дүниеге 
ғылыми көзқарасын қалыптастыру, 
оларға адамзат жинаған әлеуметтік 
рухани, адамгершілік тәжірибесін 
меңгерту; – оқушыларды өз халқы 
мен басқа халықтардың мәдениеті 
мен тарихын, бүкіл адамзаттың 
мәдени мұрасын сақтауға 
тәрбиелеу; – оқушылардың бойын-
да Қазақстандық патриотизм мен 
азаматтық сезімді қалыптастыру; – 

эстетикалық, экономикалық тәрбие 
беру, діннің тарихтағы қызметін 
дұрыс түсіне білуге тәрбиелеу. Осы 
міндеттер мен мақсаттарды орын-
дау үшін қазіргі педагогиканың 
жаңалықтарын, оқу әдістемелік 
тәсілдің тиімді жолдарын таңдау, 
үздіксіз ізденіс пен білім сапасын 
жақсарту қажет. Тарихқа деген 
қызығушылығын арттыру үшін са-
палы білім берудің тиімді жолда-
рын таңдау, тарихи және мәдени 
мұралармен таныстыру, қосымша 
элементтерді пайдалану мен та-
рихи деректерді оқып үйренуге 
дағдыландыру, баяндама, реферат-
тар, хабарлама жасату, өз бетінше 
оқып білім алып шығармашылықпен 
айналысуына жағдай жасау сияқты 
жаңа педагогикалық технология-
лар мен инновациялық бағыттарды, 
әдістер мен тәсілдерді енгізу және т. 
б. Осыған орай, біз яғни мұғалімдер 
қауымы орыстың ұлы педаго-
гы К.Ушинскийдің «Мұғалім өзінің 
білімін үздіксіз көтеріп отырғанда 
ғана мұғалім, оқуды, ізденуді 
тоқтатысымен оның мұғалімдігі де 
жойылады» деген сөзін әр уақытта 
естен шығармауымыз қажет. Бүгінгі 

таңда сабақ өткізудің түрлері 
көбеюде. Түрлі әдіс – тәсілдерді пай-
далана отырып, сапалы білім, сана-
лы тәрбие беруде сабақтың тиімді 
түрлерін қолданып келеміз. Осы 
мақсатта оқушылардың танымдық 
қызығушылығын, белсенділігін арт-
тыру үшін өз сабағымда пайдала-
нып жүрген әдіс – тәсілдерден мы-
салдар келтіріп кетуді жөн көрдім. 
9 – сыныптарда сын тұрғысынан 
дамыту, ұжымдық оқыту, пікірталас, 
сынақ, өзіндік жұмыс, т. б. тәсілдерді 
қолданамын. Сурет – иллюстра-
циялар бойынша әңгіме құрастыру, 
тірек – сызбалар, кластерлер, 
хронологиялық кестелер құрастыру, 
Венн диаграммасы арқылы жұмыс 
істеу әдістері де қолданылады. 
Тағы бір ерекшелік, күнделікті 
сабақпен салыстырғанда қайталау 
сабақтарында оқушылардың өз 
беттерінше ойланып жұмыс істеуіне 
едәуір мүмкіндік туады. Тарихи 
оқиғалар мен құбылыстарды өз 
бетінше талдайды, салыстырады, 
қорытынды жасайды, баға береді.

1 – тапсырма: Кестемен жұмыс. 
Мысалы: палеолит, мезолит, нео-
лит, энеолит кезеңдеріндегі уақыт 

шеңбері және ескерткіштердің 
ерекшеліктерін анықтайды.

2 – тапсырма. Венн диаграмма-
сын толтыру: 1783 – 1797 жж. Сырым 
Датұлы бастаған көтеріліспен 1837 – 
1838 жж. Ішкі Ордадағы шаруалар 
көтерілісінің ерекшеліктері және 
көтерілістердің ортақ белгілерін 
анықтайды.

3 – тапсырма. «Портреттер 
сөйлейді» (көрсетілген фотосуреттегі 
адамның аты – жөнін атап, 
өмірбаянына тоқталу).

4 – тапсырма. «Бұл сөзді кім 
айтқан?» (мәнерлеп оқи отырып, 
карточкада берілген мәтіннің кімнің 
сөзі екенін анықтау) т. с. с.

Міне, осы тәрізді әдіс – тәсілдерді 
білім сапасын арттыру мақсатында 
түрлендіре отырып қолданамын. Бұл 
жұмыстар оқушылармен тығыз бай-
ланыста болуға, оқушы бойындағы 
табиғи мүмкіндіктерді ашуға, 
оқушының танымдық іс – әрекеттерін 
қалыптастыруға, оқушы тарапы-
нан белсенділік танытып, дербестік 
көрсетуіне, өзіне деген сенімділігін 
қалыптастыруға көмектеседі. 
Оқушылардың алған білімдерін 
кеңейтіп, логикалық ойлау жүйесін 
дамытып, тиянақты білім алуына 
жол ашады. 

А.КУАНЫШ,
Н.Островский атындағы мектеп-
лицейінің тарих пәнінің мұғалімі.

Ќызыќты кездесу кеші

Аманбөктер негізгі орта мектебінде Қазақ  халқының 
тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың қазіргі Қазақстан, 
Елбасы көшбасшылығы турасында үлкен іс-шара 
өткізілді. Ұлы көшбасшысының  ҚР-ның тәуелсіз мем-
лекет болып қалыптасуы мен дамуындағы  рөлі тура-
лы түсінік қалыптастыра  отырып, бейне фильмдер 
көрсетілді, білім алушылардың бойына қазақстандық 
патриотизмді, бейбітшілікті, ұлттық келісімді, белсенді 
азаматтық ұстанымды, көшбасшылық қасиеттерді бой-
ларына сіңіре отырып экономикалық жаңғырудағы рөлі 
туралы білімдерін тереңдету мақсатында әлеуметтік 
педагог С.Оразханқызы   "Не? Қашан? Қайда?" интелек-
туалды ойын ұйымдастырып,   Н.Ә.Назарбаевтың халық 
аралық бастамалары,оның бейбітшілік пен келісімге 
қол жеткізу қызметі туралы, бала Нұрсұлтан, студент 
Нұрсұлтан,жұмысшы және көшбасшы Нұрсұлтан, соны-
мен бірге ғылыми атақтары, Елбасы отбасы туралы қамти 
отырып,ойынды "Үшқоңыр" әнімен қорытындылады.
Кітапханашы Н.Дуйсембекова «Біздің Елбасымыз» 
атты көрме ұйымдастырып  Н.Назарбаевтың өмір жолы, 
туып-өскен, оқып, білім алған, қызмететкен жерлері ту-
ралы мағлұмат  берді. Ал мектепалды дярлық тобынан 
тоғызыншы сыныпқа дейін Елбасының өмір жолынан үлгі 
ала отырып Отанын,халқын сүюге,білімалушылардың 
жүрегінде Елбасына деген сүйіспеншілік сезімін 
құрметтеуге Ж.Толегенова, Г.Сарыбаева, Ж.Жақыпбекова 
сынып сағаттарында Шаңырақ-Отан отбасынан баста-
лады- демекші терең түсінік бере отырып,бес бұрышты 
жұлдыз «Бағымыз ашылып, жұлдызымыз жарқырай 
берсін» деген  асыл арманды арқалау осы білім 
алушылардың мектеп табалдырығынан басталатынына   
көз жеткізіп, оқу оқы, еңбек ет, кәсіп жаса қалағанша –деп 
Ата Заңның  баптарының маңыздылығына да тоқталып, 
терең мағлұмат берілді. Егемен еліміздің Туы желбіреп, 
Елтаңбамыз  маңдайымызда жарқырап, Гимніміз 
шарықтап, «Елбасымыз сізге мәңгі разымыз, сізді пір 
тұтамыз -деп» кері  байланыс жасалынды.

Б.МУСАЙФ,
музыка және көркем еңбек пәні мұғалімі.

Бiздiњ Елбасымыз 

Жастар жылындағы 
жарқын бастама

Сарқан - жалындаған жастарға толып келе жатқан, басқа 
жақтан қонақ болып келген мейманның бірден жүрегінен орын 
алатын, салиқалы ардагерлерімізге толы, табиғаты көздің жау-
ын алатын, Алматы облысының «қала» атағын алған ерекше 
жер. Бірнеше ауылдық округтарды қамтитын бұл қаланың жа-
стары өте белсенді. Облыс, республика жарыстарына белсене 
қатыса отырып, әрдайым жүлделі орынмен қайтатын Сарқан 
жастары өз қаламыздың мәдениетін дамытуға да өз үлестерін 
қосудан тайынбайды. Әр мереке сайын, әр ай сайын жоспар 
бойынша қаламызда түрлі іс-шаралар өткізілетінін бәріміз 
білеміз.  Ал жақында жоспардан тыс, ауданымызда тұңғыш рет 
Абай атындағы мектеп-гимназиясының дарынды оқушылардың 
бастамасымен, ұлағатты ұстаздарымыздың арқасында күзгі 
оқушылар фестивалі өтті.«Үздік өзін-өзі басқару ұйымы- 
2019» күзгі оқушылар фестивалі» деп аталған бұл шара ау-
дан көлемінде, заманауи форматта, үлкен дайындықпен 
өтті.  Абай атындағы мектеп-гимназиясының оқушыларының 
ұйымдастыруымен өткен бұл фестивальдің басты мақсаты 
аудан оқушылары арасындағы ұйымшылдықты дамыту, «Өзін- 
өзі басқару» ұйымның жұмысын алға тарту болды. Ерекше 
форматта, жаңа үлгіде өткізілген күзгі оқушылар фестивалі 
толықтай 1 күнде өткізілді. Ашылу салтанаты мен жабылу сал-
танаты концертімізге ерекше жаңашылдық пен керемет әсер 
берген еркін форматта өтті. Аудан қонақтарының көңілінен 
шыққан іс- шарамыз 4 түрлі сайыстан тұрды.  Қатысушылардың 
спорт белсенділігін арттыру мақсатында- баскетбол ойы-
ны; мектеп президенттері арасында өзара тәжірибе алмасу 
мақсатында- конференция; оқушылардың ой өрісін дамыту, 
іздендіру, мәдениеттілікке баулу мақсатында- дебат пікір-талас 
ойыны және қатысушылардың бос уақытын тиімді пайдалану 
мақсатында- жайдарман ойындары бойынша қатысушылар 
өз бақтарын сынап, жүлделі орындарға ие болды. Әр сайысқа 
аудандық білім бөлімінің бас мамандары келіп, төрелік етіп, өз 
бағаларын берген болатын. 200-ге жуық оқушыны қамтыған 
бұл бастамамызға бетімізден қақпай, керісінше өз қолдарынан 
келгенше көмек қолын созып, барынша қолдау көрсеткен Абай 
атындағы мектеп-гимназиясының ұстаздары мен мектеп дирек-
торы Есенгулова Нурзиля Бақытжановнаға алғыс айтамыз. 

Алғаш өткізілген фестиваліміз келесі жылы да, одан кейін 
де өз жалғасын табады деген үміттеміз. 

М.МАКЕЕВА,
Абай атындағы мектеп-гимназияның

 11 «А» сынып оқушысы.

Қай заманда болмасын жан-
жақты дамыған, парасатты, 

туған жер, өскен еліне еңбек ететін 
тұлға тәрбиелеу оңай болмаған. 
Дегенмен, жаһандану дәуірінде 
бала тәрбиесінен оң нәтиже шығару 
оңай шаруа еместігі айдан анық. 
Сандық технология ғасырының 
жақсы жағымен қатар теріс ықпалы 
да айтарлықтай жетерлік. Осы орай-
да ғасырдан ғасырға сұрыпталып 
жеткен халық ауыз әдебиетінің 
негізінде жас жеткіншек тәрбиесіне 
оң әсер етуге болады.  Халық ауыз 
әдебиеті арқылы жас өркеннің тілдік, 
сөздік қорын арттыруға, баланы 
өз халқының мәдениетіне деген 
сүйіспеншілігін оятуға, қоршаған орта 
туралы білімдерін кеңейтуге, туған 
тілінің көркем формасын нәзік сезіне 

Бала тəрбиесі қашанда өзекті
білуге баулуға болады.  Үлкендер 
баланың өмірін мейірім мен шуаққа 
толтыруымыз керек, ол өмір сүріп 
жатқан ортаны рухани байытуы-
мыз керек.  Халық ауыз әдебиетін 
қазіргі заманғы әдістемемен қатар 
қолдану баланың тілін жақсартады 
және баланың шығармашылық, 
коммуникативтік, танымдық қабілет-
терін жаңа деңгейіне көтереді. 
Соңғы кезде балалардың сөйлеу, тіл 
дамуының проблемасы өткір мәселе 
болып отыр. Неге балалар нашар 
сөйлейді? Ата-аналар балаларымен 
сөйлескенде мақал-мәтел, нақыл 
сөздер сирек қолданады. Негізінде, 
халық ауыз әдебиеті адамдардың 

мейірім шуағын оятатын ғажайып 
қабілетке ие. Халық ауыз әдебиетін 
күнделікті оқу кестесінде, ойын іс-
әрекеттерінде жиі қолдану баланың 
қиялын, ойлауын дамытады, рухани 
дамуына әсер етеді, адамгершілік 
қасиетке тәрбиелейді, халықтық 
поэзияға баулиды. Сондықтан халық 
ауыз әдебиетінің элементтерін кез 
келген сабақ барысында тиімді пай-
даланатын болсақ бұдан көп нәрсе 
ұтамыз. 

А.МУКЫЖАНОВА,
Ы.Алтынсарин атындағы 

орта мектептің бастауыш сынып 
мұғалімі.

Ат  төбеліндей Алатау бөктерінде 
орналасқан Аманбөктер ауылында 
Жаңа жыл кеші өте қызықты өтті. 
Жаңа жыл кешін өткізуге келген 
Аманбөктер орта мектебін осыдан 
жиырма жыл бұрын бітірген мектеп 
түлектері. Кеш өте қызықты, тартым-
ды өтті.Сол кездегі қыздар мен ұлдар 
қазіргі уақытта жанұя құрып балалы-
шағалы болған. Өмірден өз орында-
рын тапқан, бірі ұстаз,бірі тәрбиеші, 
енді біреулері кәсіпкер. Мектеп 
бітірген ұл-қыздар  бір-бірімен құшақ 
жая кездесіп өз ойларын ортаға сал-
ды.Олар Динара Жақыпбекова, Баян 
Байғанышева, Оксана Темірбаева, 
Нұргүл Абишева, Дидар Иса-
баева, Нұргүл Аханова, Индира 
Рыспаева,Руслан,Рустем,Мақсат 

тағы басқа оқушылар. Сынып 
жетекшісі,  қазір  зейнеткер  ұстаз  
Гүлнар Жомартбаевна  Хасенова 
шәкірттеріне ақ жол тілеп, кешті 
ашып берді.Кеште түрлі ойындар 
ұйымдастырылып топ боп киінген 
ауыл тұрғындары, мектеп ұжымы, 
ауылдық емхана, қызметкерлері 
болды.Өздерінің арасынан Аяз 
ата, Ақшақар болып киініп ортаға 
шықты. Аяз атаға бастауыш сы-
нып оқушылары хат жолдап-
ты. Хаттың тақырыбын 4 сынып 
оқушысы Қайратқызы Кәусар бы-
лай жазыпты «Құрметті Аяз ата! 
Сіз өте алыстан тау-тасты аралап 
біздің ауылға келеді екенсіз, біз 
көп балалы жанұямыз, бізге теле-
дидар керек еді,»-депті. Осындай 

тақырыппен 1-сынып оқушылары  
Абеустан Жұлдызай, Әлібек Әмина, 
Жанатұлы Димаш, Сапиева  Ару-
жан,  Шолпанбек Бейбарыс хат жол-
дапты. Аяз ата олардың тілектерін 
орындап сыйлықтарын таратып 
берді.Әрбір костюм кигендерге де 
бағалы сыйлықтар таратылып берді.
Бас жүлдені  Нариманның  жанұясы 
иемденді, бірінші орын ауылдық ем-
хана, үшінші орын мектеп ұжымы, 
төртінші орынды жастар иеленді.
Кеш соңында жиырма жылдан кейінгі 
кездескен жастарды ауыл әкімі   
Мейрам Төлеуханұлы сөз сөйлеп, 
құттықтады. Кеш соңы биге ұласып, 
ауыл тұрғындары көңілді болып та-
расты.

Г.САРЫБАЕВА,
 Аманбөктер негізгі орта 

мектебінің бастауыш сынып 
мұғалімі.

Білім  сапасын  арттыруда жаңа  
технологияларды  қолданудың  маңызы

Қазіргі кезде бастауыш  сыныпта оқыту жаңартылып, оқыту мен 
тәрбиелеуді  дамытудың жаңа мүмкіндіктері ашылуда. Ба-

стауыш  сынып  мұғалімі   бұрынғыдай   бағдарлама   көлемінде ғана 
білім  беріп  қоймай, пәндер  арқылы  баланың  жан-жақты дамуын 
қамтамасыз етуі тиіс.  Оқыту барысында баланың ақыл-ойын дамытуда 
түрлі әдіс –тәсілдерді қолданудың берері мол.                                                           

Оқушыларға  сапалы  білім  беру - үлкен жауапкершілікті талап 
етеді. Қай пәнді болса да оқушыларға түсінікті  сапалы  етіп   беру 
мұғалімнің  басты міндеті.    Мектептегі басты тұлға – мұғалім, ал 
оқу процесінің негізі – сабақ.  Демек, мұғалім әр сабақтың тиімді, әрі 
қолайлы әдіс-тәсілдерін таба біліп, әр сабақтың білімділік, тәрбиелік 
мәнін жете түсініп,  дамытушылық  мақсатын  әдістемелік жағынан 
дұрыс ұйымдастыруға міндетті. Білім негізі бастауышта болғандықтан, 
бастауыш сынып мұғалімдерін жүгі өте ауыр. Алдымызға келген кішкене 
бүлдіршінді ертеңгі азамат етіп  қалыптастыру үшін сабақты қызықты 
және тартымды, күнделікті өмірмен байланыстыра өткізу - әдістеменің 
басты талабы.

Қазақстан  Республикасының  2015  жылға дейінгі  білім  беруді  
дамыту  тұжырымдамасына  сәйкес,  білім  алушылардың  бәсекеге  
қабілеттілігін   қамтамасыз  ету  үшін  сапалы  білім  алуына  жағдай  
жасап,  жаңа  технологияларды  енгізу  орта білім берудің  негізгі  
міндеттерінің бірі.  Болашақтың  бүгінгіден де  нұрлы,  өркениетті    бо-
луына  ықпал  етіп,  адамзат   қоғамын  алға  апаратын  күш  білімде 
ғана.  Қай  ел  болмасын  өсіп,  өніп, өркендеуі    әлемдік  деңгейден   
өзіндік   орнын  алуы   оның  ұлттық  білім  жүйесінің  деңгейіне,  даму  
барысына  байланысты.  Қазіргі  заман  талабы  білім  беру  ісінде  -  
шығармашылық  тұрғыдан  ойлай  білетін  жеке  тұлғаға  терең  сапалы  
білім беру. Осыған  орай  оқытудың  мақсаты оқушыға жан- жақты  білім  
беріп, саналы  тәрбиелеу,    білімге  деген  сұранысты  туғызатын  оқушы  
қызығушылығын  арттыратын  білімді  қабылдауға  әсер  ететін  әдіс- 
тәсілдерді   тақырыпқа сай  қолдану. Бұл  мақсатты шешуде мұғалімнің  
ізденісі  шешуші  рөл атқарады.   Сабақты  меңгерту  мақсатында 
мұғалімнің  мақсаттары  айқын  болуы  керек.   Әдіс- тәсілдерді  таңдап  
алу ең  күрделі  іс.  Бүгінгі  таңда жаңа педагогикалық  технологиялар  
өте  көп  оның  бәрін  қолдану  мүмкін  емес,  әйтеуір  қолдану керек  деп 
технологияларды  ретсіз  қолдану  сапаға  жеткізбей  кері  әсерін  тигізуі  
де  мүмкін  сондықтан  әр  сабақта тек  қажеттісін,  сапаға   әсері бар 
әдіс-тәсілдерді  қолдану  керек.

А.ДИЛЬДЕБАЕВА,
Н.Островский атындағы мектеп-лицейінің 

бастауыш сынып мұғалімі.
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Хабарландыру  *  Объявления

Продам дом в центре благоустро-
енный, имеется горячая, холодная вода, 
душевая кабина, Аристон. Частично с 
мебелью, Летняя кухня (второй дом). Га-
раж, баня, все хоз. постройки. Сдвоенный 
участок (14 соток, хороший сад). Полив 
отличный. Обращаться ул. Жамбыла 
№ 18 (3 квартала выше полиции), тел. 
2-13-54, сот. 8701 4616485.

ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Дүйсенбі-Понедельник 3 ақпан

Сейсенбі-Вторник 4 ақпан

Сәрсенбі-Среда 5 ақпан

Бейсенбі-Четверг 6 ақпан

Жұма-Пятница 7 ақпан

Сенбі-Суббота 8 ақпан

Жексенбі-Воскресенье 9 ақпан

ЕСКЕ АЛУ

Жылы, жайлы үй сатылады. 
Үйдің моншасы, көлік тұрағы, суы, 
бау-бақшасы бар. Бағасы келісімді. 
Хабарласыңыздар: 8702 7991015.

Сынаптай сырғыған уақыт-ай! Көкөзек ауылында ел қатарлы еңбек етіп, ұрпақ өрбіткен 
асылымыз Əділханов Қадырхан Қосайұлының Алла құзырына қайтқанына 4 ақпанда 20 
жыл толады екен. Асқар тауымыз-әкеміздің жоқтығы жанымызды 
жаралап, көңілімізді ортайтқанмен тағдыр ісіне не шара?!   Артында 
қалған ұрпақтары сағынышпен еске ала отырып, Жаратушы иеміз 
ардақтымызға иманның байлығын, жәннаттың бағын, жұмақтың төрін 
нәсіп етсін деген дұға-тілегімізді бағыштаймыз! 

Тең келмейтін алтын да еш қолдағы,
Өзің едің, әке, үйдің зор бағы.
Жарық берер айымыздай көктегі,
Болушы едің жанымыздың қорғаны.
Жатқан жерің жәннәт болсын, лайым,
Қорғасыншы, қолдасыншы Құдайың.
Құран нұры нұрландырып әрқашан,
Жолдас болсын, тек жинаған иманың.
Сағына еске алушылар: жары, балалары, немерелері.

Сарқан қаласы, Пушкин көшесі 
№14/3 пәтер сатылады.  Үш бөлмелі 
пәтердің қосымша жері, қора-қопсысы, 
суы бар. Хабарласыңыздар: 8 702 
5694833, 8 777 6069025.

Продается дом  по улице Тыныш-
баева №45. Есть возможность поднять 
2 этаж, в доме имеется санузел, летняя 
кухня, гараж, баня. С ремонтом. Большой 
земельный участок, молодой сад. Обра-
щаться: 87752532413, 87012555477.

1 ақпан күні Шаңғы базасында «Біз 
салауатты өмір салтын қолдаймыз» 
ұранымен    аудандық «Денсаулық 
фестивалі» өтеді. 

Бағдарламада: 
-Музыкалық конкурс,
- Əр түрлі тағамдар конкурсы,
- Арқан тартыс 
- Гір көтеру
- Қол күрес
Автобуспен барып-қайту бағасы 800 

теңге. Автобекеттен шығу сағат 9.00-де. 
Сұрақтар бойынша тел: 8 747 132 49 03, 
8 778 445 26 83.

1 февраля на Лыжной базе состо-
ится районный «Фестиваль здоровья» 
под девизом  «Мы за здоровый образ 
жизни».

В программе: 
-музыкальный конкурс
-кулинарный конкурс
-перетягивание каната
-поднятие гири
-армреслинг
Выезд автобуса с автовокзала в 

9.00, цена билета 800 тенге в обе сторо-
ны. По вопросам обращаться  тел: 8 747 
132 49 03, 8 778 445 26 83.

Обменяю однокомнатную квартиру 
с доплатой на 2-х или 3-х комнатную. 
Обращаться по тел. 8701 6022562. 

Аяулы ана, асыл жар, шаңырақтың шырайы болған Қаламқас 
Маратқызының өмірден озғанына 1 жыл болып отыр.  Қаламқас адал 
әрі мейірімді, ашық мінезімен отбасы, туған-туысқандары, достары 
арасында ерекше сыйлы еді. Жарқын бейнесі, нұрлы жүзі қашанда 
есімізде сақталады. 

Қимастықты көңілге тұндырамыз,
Сыйластықты өлеңге сыйғызамыз.
Жадымызда жаңғырып жарқын бейнең,
Қоныс тапсын пейіштегі ізгі жаның! 
Сен кеткелі көк тұнжыр, салқын ғалам, 
Мейір қанбас шуаққа там-тұндаған.
Ет жақынның жүрегі қан жылайды,
Жанға медеу-ұрпағың артыңда аман. 

Еске алушылар: жолдасы, балалары, немерелері, туыстары.

Қаламқас Маратқызының дүниеден өткеніне 1 жыл толуына байланысты еске 
алуға арналған асы 2020 жылғы 8 ақпанда «Дархан» мейрамханасында, сағат 12.00-де 
беріледі. 

Выезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом
ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.

87028051458.

Куплю или сниму однокомнат-
ную квартиру. Обращаться сот. 8705 
3398476, 8705 3357984.

Продам или меняю участок с недо-
строенным домом в городе Саркан, вари-
анты, обмен на КРС, цена 380 000 тенге, 
сот. 8778 9140186. 

У нотариуса нотариального округа Ал-
матинской области – Куанышевой Назгуль 
Куанышевны, в производстве находится на-
следственное дело в отношении Сыдыкова 
Сабита Серикжановича, 17.01.1975 года рож-
дения, ИИН 750117300309, умершего 11 октя-
бря 2019 года, проживавшего в с. Карабугет, ул. 
Абайдилданова, дом 76, Сарканского района 
Алматинской области, в связи с чем прошу об-
ратиться его наследникам по адресу: город 
Ушарал, ул. Кабанбай батыра, дом 112 А, 
Алакольский район, Алматинская область, 
рабочий телефон: 8-728-33-22875, моб. 8701 
5445574.

ИП «МерМад» услуги по вывозу 
твердо-бытовых отходов до 3-х тонн так-
же участвуем в тендерах. Обращаться 
тел.2-25-57, сот. 8702 1022344, 8708 
1892858. 

Утерянный гос.акт № 1518151, кад.№ 03-
263-019-347 с зем. участком 68,5 га зарегистри-
рованный на имя Текебаева Камибека Абды-
баевича по адресу с. Койлык, ул. Макетова 
№67 считать недействительным.

ҚАЗАҚСТАН 
06.00,02.50 Әнұран 06.05, 02.15 «Мәселе» 06.35 
«Құрбылар»  07.00 «TANSHOLPAN» 10.00, 18.00 
Т/х «Шытынаған тағдыр» 12.00,00.55 «Ниет»  14.00, 
17.00, 20.00, 00.10 AQPARAT 14.10,21.30  Т/с 
«Көсем» 16.00 «Апта» 16.45 Х/ф «Баланың көңілі» 
17.15 Т/х «Өсиет» 20.35 «Ашық алаң» ток-шоуы 
22.30 Т/х «Әулет ары» 23.25 «Әзіл Ман»  02.30 
«Көңіл толқыны»  

ХАБАР  
06.00, 03.00 ҚР Әнұран 06.00 Аналитичская про-
грамма «7 күн» 07.00 «Көрімдік» 07.25,16.30 «Қызық 
таймс»  08.40,14.50 Т/х «Келінжан» 09.30, 20.00 
Т/х «Тайталас» 10.20, 21.40 Т/х «Листопад» 12.00 
«Жаңалықтар». Новости. 12.30 «Баспанаға бағыт» 
13.00 Т/с «Семейный альбом» 17.45,23.15  Т/с 
«Абдулхамит хан» 19.30 «Қортынды жаңалықтар» 
20.50  «Народный контроль» 21.00 Итоги дня 00.50 
«Төрлетіңіз»    

ЕВРАЗИЯ  
06.00,02.20 Т/х «Когда зовет сердце» 07.00, 03.05 
«Той заказ» 07.30 «Басты бағдарлама» 08.00 «До-
брое утро» 11.00 «Ералаш» 11.10 «Мужское/Жен-
ское» 12.00 «QALAYYMLIVE» 15.35 «На самом деле» 
16.45 «Пусть говорят» 18.00 «Басты жаңалықтар» 
18.45,03.30 «Басты прайм» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НО-
ВОСТИ» 20.45, 22.50Т/с «Улицы разбитых Фона-
рей-15»» 22.00, 01.35«П@УТІNА»  00.35 «Ученица 
Мессинга»  

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  07.30 «Таңжарық» /
тікелей эфир/  09.00 Апта /қаз/ 10.00 Апта ( рус) 10.50 
«Күлкі-түрпі»  11.00 «Спорт-тайм»   11.20 «Полицей-
ская служба»  11.40 «Бала-базар» 12.00 «Киноман»  
13.00 «Зерделі отбасы»  14.00 «Елес қыз» телехи-
каясы, 1-серия 14.30 «Бағбан»  14.55 К/ф «Дүбәрә»  
16.30 «Кең ауқымда» 17.00 Жаңалықтар 17.20 Но-
вости 17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени қазынасы»  18.00 
«Шашу»   19.00 «Әдебиет пен адамзат» 19.30 «Ел 
қамы» /тікелей эфир/ 20.30 Жаңалықтар 21.00 
«Туржорық» 21.30 Новости 22.00 «Бірінші ханым» 
телехикаясы 83-бөлім 22.45 «Нет-лайк» 23.00 
Жаңалықтар 23.30 Новости 23.55 Әнұран   

  
ҚАЗАҚСТАН 

06.00,02.50 Әнұран 06.05, 14.00, 17.00, 20.00, 00.10 
AQPARAT 06.35 «Құрбылар»  07.00 «TANSHOLPAN» 
10.00, 18.00 Т/х «Шытынаған тағдыр» 12.00,00.55 
«Ниет»  14.10,21.30  Т/с «Көсем» 15.10, 22.30 Т/х 
«Әулет ары» 16.00 «Менің қазақстаным» 16.25 
«Нұр-Тілеу» сұхбат 17.15 Т/х «Өсиет» 20.35 «Ашық 
алаң» ток-шоуы 23.25 «Әзіл Ман»  02.30 «Менің 
қазақстаным»   

ХАБАР  
06.00, 03.00 ҚР Әнұран 06.00 Қортынды жаңалықтар 
07.00 «Көрімдік» 07.25,16.30 «Қызық таймс» 08.40, 
14.50 Т/х «Келінжан» 09.30, 20.00 Т/х «Тайталас» 
10.20, 21.40 Т/х «Листопад» 12.00 «Жаңалықтар». 
Новости. 12.30 «Баспанаға бағыт» 13.00 Т/с «Род-
ные люди» 17.45,23.15  Т/с «Абдулхамит хан» 19.30 
«Қортынды жаңалықтар» 20.50  Новый курс 21.00 
Итоги дня 00.50 «Төрлетіңіз»     

ЕВРАЗИЯ  
06.00,02.20 Т/х «Когда зовет сердце» 07.00, 03.05 
«Той заказ» 07.15 «Басты жаңалықтар» 08.00 
«Доброе утро» 11.00 «Ералаш» 11.10 «Мужское/
Женское» 12.00 «QALAYYMLIVE» 15.35 «На са-
мом деле» 16.45 «Пусть говорят» 18.00 «Басты 
жаңалықтар» 18.45,03.30 «Басты прайм» 20.00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 22.50Т/с «Улицы раз-
битых Фонарей-15»» 22.00, 01.35«П@УТІNА»  00.35 
«Ученица Мессинга»  

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  07.30 «Таңжарық» 
/тікелей эфир/  09.00 Жаңалықтар 09.30 Новости 
10.00 «Туржорық»  10.30 «Әдебиет пен адамзат»  
11.00 «Бірінші ханым» телехикаясы 83-бөлім 12.00 
«Ел қамы» 13.00 «Шашу»  14.00 «Елес қыз» теле-
хикаясы, 2-серия 14.30 «Жетісу зертханасы»   15.00  
«Әсем әуен» (концерты) 16.00 «Болмыс» ток-
шоуы  17.00 Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35 Д/ф 
«Әлемнің мәдени қазынасы»  18.00 «Шашу»  19.00 

«Диалог» /прямой эфир/ 19.30 Д/ф «Батысқа қарай 
аққан өзен»  20.30 Жаңалықтар 21.00 «Экорейд» 
21.30 Новости 22.00 «Бірінші ханым» телехикаясы 
84-бөлім 23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости 23.55 
Әнұран   

ҚАЗАҚСТАН 
06.00,02.55 Әнұран 06.05, 14.00, 17.00, 20.00, 00.25 
AQPARAT 06.35 «Құрбылар»  07.00 «TANSHOLPAN» 
10.00, 18.00 Т/х «Шытынаған тағдыр» 12.00,00.55 
«Ниет»  14.10,21.30  Т/с «Көсем» 15.10, 22.30 Т/х 
«Әулет ары» 16.00 Д/ф «Тұлға»  16.30 «Сен де бір 
кірпіш дүниеге»  17.15 Т/х «Өсиет» 20.35 «Ашық 
алаң» ток-шоуы 23.25 «Әзіл Ман»  02.30 «Менің 
қазақстаным»   

ХАБАР  
06.00, 02.00 ҚР Әнұран 06.00 Қортынды жаңалықтар 
07.15 «Көрімдік» 07.40,16.30 «Қызық таймс» 08.40, 
14.50 Т/х «Келінжан» 09.30, 20.00 Т/х «Тайталас» 
10.20, 21.40 Т/х «Листопад» 12.00 «Жаңалықтар». 
Новости. 12.30 «Баспанаға бағыт» 13.00 Т/с «Род-
ные люди» 17.45,23.15  Т/с «Абдулхамит хан» 19.30 
«Қортынды жаңалықтар» 20.50  « Біздің назарда» 
21.00 Итоги дня 00.50 «Төрлетіңіз»   

ЕВРАЗИЯ  
06.00,02.20 Т/х «Когда зовет сердце» 06.45, 03.05 
«Той заказ» 07.15 «Басты жаңалықтар» 08.00 
«Доброе утро» 11.00 «Ералаш» 11.10 «Мужское/
Женское» 12.00 «QALAYYMLIVE» 15.35 «На са-
мом деле» 16.45 «Пусть говорят» 18.00 «Басты 
жаңалықтар» 18.45,03.30 «Басты прайм» 20.00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 22.50Т/с «Улицы раз-
битых Фонарей-15»» 22.00, 01.35«П@УТІNА»  00.35 
«Ученица Мессинга»  

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  07.30 «Таңжарық» 
/тікелей эфир/  09.00 Жаңалықтар 09.30 Новости 
10.00 «Экорейд»  10.30 «Диалог»  11.00 «Бірінші 
ханым» телехикаясы 84-бөлім 12.00 Д/ф «Батысқа 
қарай аққан өзен» 13.00 «Шашу»  14.00 «Елес 
қыз» телехикаясы, 3-серия 14.30 «Экорейд»  15.00  
«Әсем әуен»  16.00 «Жүрек сөзі»  16.30  «Ауылдағы 
ағайын»  17.00 Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35 Д/ф 
«Әлемнің мәдени қазынасы»  18.00 «Шашу» 19.00 
«Ұлт пен рух»  19.30 «Жетісу жұмбақтары»   20.00 
«Қателік»  20.30 Жаңалықтар 21.00 «Арнайы репор-
таж»  21.30 Новости 22.00 «Бірінші ханым» телехи-
каясы 85-бөлім 23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости 
23.55 Әнұран  

 

ҚАЗАҚСТАН 
06.00,02.55 Әнұран 06.05, 14.00, 17.00, 20.00, 00.25 
AQPARAT 06.35 «Құрбылар»  07.00 «TANSHOLPAN» 
10.00, 18.00 Т/х «Шытынаған тағдыр» 12.00,00.55 
«Ниет»  14.10,21.30  Т/с «Көсем» 15.10, 22.30 Т/х 
«Әулет ары» 16.00  «Бір күн»  16.25 Д/ф  «Қазыналы 
Қазақстан»  17.15 Т/х «Өсиет» 20.35 «Ашық алаң» 
ток-шоуы 23.25 «Әзіл Ман»  02.30 «Бір күн»  

 ХАБАР  
06.00, 02.00 ҚР Әнұран 06.00 Қортынды жаңалықтар 
07.15, 16.30 «Қызық таймс» 08.15 «Көрімдік» 08.40, 
14.50 Т/х «Келінжан» 09.30, 20.00 Т/х «Тайталас» 
10.20, 21.40 Т/х «Листопад» 12.00 «Жаңалықтар». 
Новости. 12.30 «Баспанаға бағыт» 13.00 Т/с «Род-
ные люди» 17.45,23.15  Т/с «Абдулхамит хан» 19.30 
«Қортынды жаңалықтар» 20.50  « Біздің назарда» 
21.00 Итоги дня 00.50 «Төрлетіңіз»   

ЕВРАЗИЯ  
06.00,02.20 Т/х «Когда зовет сердце» 06.45, 03.05 
«Той заказ» 07.15 «Басты жаңалықтар» 08.00 
«Доброе утро» 11.00 «Ералаш» 11.10 «Мужское/
Женское» 12.00 «QALAYYMLIVE» 15.35 «На са-
мом деле» 16.45 «Пусть говорят» 18.00 «Басты 
жаңалықтар» 18.45,03.30 «Басты прайм» 20.00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 22.50Т/с «Улицы раз-
битых Фонарей-15»» 22.00, 01.35«П@УТІNА»  00.35 
«Ученица Мессинга»   

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  07.30 «Таңжарық» 
/тікелей эфир/  09.00 Жаңалықтар 09.30 Ново-
сти  10.00 «Арнайы репортаж»   10.30 «Ұлт пен 
рух»   11.00 «Бірінші ханым» телехикаясы 85-бөлім 
12.00 «Жетісу жұмбақтары»   12.30 «Қателік»  13.00 

«Шашу»  14.00 «Елес қыз» телехикаясы, 4-серия 
14.30 «Спорт-тайм»  15.00  «Әсем әуен»  16.00 
«Киноман» 17.00 Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35 
«Күлкі қоржын»  18.00 «Шашу»  19.00 «Тұжырым» /
тікелей эфир/ 19.30 «Әсем әуен»  20.30 Жаңалықтар 
21.00 «Кең ауқымда»  21.30 Новости 22.00 «Бірінші 
ханым» телехикаясы 86-бөлім 23.00 Жаңалықтар 
23.30 Новости 23.55 Әнұран    

ҚАЗАҚСТАН 
06.00,02.50  Әнұран 06.05, 14.00,17.00, 20.00, 00.20  
Ақпарат  06.35  Құрбылар  07.00 «Таңшолпан» 10.00, 
18.00  Т/х.  «Шытынаған тағдыр» 12.00. 00.50 Ниет  
14.10, 21.30 Т/Х «Көсем» 15.10, 22.30 «Әулет ары»  
16.00 Иман өзегі 16.25  Д/Ф «Азамат» 17.15 Өсиет  
20.35 Ашық алаң 23.25 Әзілман   23.50 Парасат май-
даны  02.25 Көңіл толқыны  

ХАБАР 
06.00,02.00 ҚР Әнұраны 06.00 Қорытынды 
жаңалықтар. Итоги дня  07.15 Көрімдік 07.40  «Қызық 
times» 08.40 Т/Х «Келінжан » 09.30, 20.00 «Тай-
талас» 10.20, 21.40  Сериал «Листопад» 12.00 
Жаңалықтар. Новости 12.30 Патриот  13.00  Се-
риал «Родные люди» 14.50  Ток-шоу  Давайте  го-
ворить  с Айгуль Мукей 16.00  «Религия. Сегодня» 
16.20 Тікелей эфирде «Қоғамдық талқылау» 17.20 
Журналистік зерттеу 17.45, 23.15 Т/х «Абдулхамид  
хан» 19.30 Қорытынды жаңалықтар 20.50 Премьера 
Новый курс 21.00  Итоги дня 00.50 «Төрлетіңіз»  

ЕВРАЗИЯ 
06.00, 02.30  «Той базар» 07.00, 18.00 Басты 
жаңалықтар 07.45 Жұма уағызы 08.00 Доброе утро  
11.00 «Ералаш»  11.10 «Мужское/Женское» 12.00 
«Қалаулым»  15.30 «Давай поженимся» 16.20 От-
крытие Китая 16.55 «Жди меня Казахстан» 18.00 Ба-
сты жаңалықтар  18.45 , 03.15 «Заң сөйлесін» 20.00 
Главные новости 20.45 Поле чудес 22.00, 00.00  «Лю-
бовь не делится на два» 23.00, 01.45, 04.15  Паутина  

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  07.30 «Таңжарық» 
/тікелей эфир/  09.00 Жаңалықтар 09.30 Новости  
10.00 «Кең ауқымда»  10.30 «Тұжырым»   11.00 
«Бірінші ханым» телехикаясы 86-бөлім 12.00 «Әсем 
әуен»   13.00 «Шашу»  14.00 «Елес қыз» телехи-
каясы, 5-серия 14.30 «Әдебиет пен адамзат»  15.00  
«Әсем әуен»  16.00 Д/ф «Таңғажайып табиғат»    
16.30 Д/ф «Кең ауқымда» 17.00 Жаңалықтар 17.20 
Новости 17.35 «Күлкі-түрпі»  18.00 «Шашу» 19.00 
«Ұлттық қауіпсіздік»  19.30 «Әсем әуен» 20.30 
Жаңалықтар 21.00 «Желі-KZ» 21.30 Новости  22.00 
«Болмыс» ток-шоуы 23.00 Жаңалықтар 23.30 Ново-
сти 23.55 Әнұран   

ҚАЗАҚСТАН 
06.00, 02.55  Әнұран 06.05 AQPARAT 06.35  Qyzyq 
eken 07.25  «Сәлем, Қазақстан» 08.40,02.10 «24 Sagat 
tabigat qyshagynda»  09.30 М/х. «Сиқырлы сақшылар» 
10.00,18.00 Т/х.  «Шытынаған тағдыр» 12.00, 01.35 
Nur Tiley 12.35 М/ф. «Мадагаскар-2» 14.15  «Nur 
bullin»  Нұрболат Абдуллиннің шығармашылық кеші 
16.10  К/ф   «Өкініш»  20.00,00.35 MASELE 20.35 
«Әзіл әлемі» 22.40 Кино «Көкпар» 01.10 Ауылдастар   

ХАБАР 
06.00,02.00 ҚР Әнұраны 06.00  Тамаша 07.15 Кон-
церт «Арқада салған ән қандай» 09.30,00.30 Көрімдік 
10.30 Премьера! «Дорогая Кымбат» 11.00 Премье-
ра! «Не туристы» 11.30 Олжалы отбасы 12.00 М/с. 
«Нильс Хольгерсон» 12.30 Юбилейный концерт 
Сосо Павлиашвили  14.45 «От всего сердца»  15.50 
«Қызық таймс» 17.00 Т/х. «Пәленшеевтер» 17.30 Т/х. 
«Келінжан» 21.00 «7 күн» 22.00 Сериал «Шерлок»  
23.40 Сериал «Черный список»  

ЕВРАЗИЯ 
06.00 Т/х  «Чужие дети» 06.45,03.30  Тамаша сити 
07.35 Той заказ 08.05 Басты жаңалықтар 08.50,04.15  
Ұшқалақ 09.00 Сериал «Коварные игры» 12.45  «Фа-
брика грез» 13.10,18.35 «Super Qala.kz» 14.25 «Луч-
ше всех» 16.05 Х/ф. «Женская версия. Ваше время 
и стекло» 18.00 Сенбілік жаңалықтар 20.00 «Глав-
ная тема» 20.30 «Сенат онлайн» 20.55,23.00  Х/ф. 
«Поздний срок» 22.00,02.45 «П@утина+» 00.45 Кино 
«Человек-паук: через вселенные  

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  07.30 «Таңжарық»   
09.00 Жаңалықтар 09.30 Новости  10.00 «Желі-KZ»  
10.30 «Ұлттық қауіпсіздік»  11.00 «Болмыс» ток-
шоуы  11.45 «Күлкі-түрпі»  12.00 «Әсем әуен»  13.00 
«Шашу»  14.00 «Арнайы репортаж»   14.30 Себа-
стьян Бахтың шығармалары  14.45 «Ойна» ән мен 
әзіл театрының концерті 17.00 Жаңалықтар 17.20 
Новости 17.35 «Единый народ»  18.00 «Зерде»    
18.50 «Полиция қызметі»  19.10 «Нет-лайк» 19.30 
«Жүрек сөзі»                20.00 «Ауылдағы ағайын»   
20.30 Жаңалықтар 21.00 «Жетісу зертханасы» 21.30 
Новости 22.00 «Өмір әні» 23.00 «Күлкі қоржын»  
23.35 «Қателік»  23.55 Әнұран   

 
ҚАЗАҚСТАН  

06.05 «Қызық екен» 07.00 «Сәлем, Қазақстан!» 
07.35, 02.30  «Ақсауыт» 08.00 «Дара жол» 08.35 
М\с 10.00, 18.00  Т\х «Шатынаған тағдыр» 12.00 Ау-
ылдастар 12.30 К\ф «Көкпар» 14.30 «Әзіл әлемі» 
15.20 «Гарри Поттер және Самұрық ордені» фильм 
20.00, 01.45 «Арта» 20.45 «Журналисттік зерттеу» 
21.10 «Шаншар -25» 22.00 Балғымбек Имашевтың 
шығармашылық кеші 23.50 К\ф «Өгей ана»  

 ХАБАР  
06.00  Тамаша 07.45 Концерт  10.00 Тұсаукесер «Жа-
уынгер» 10.30 «Сенат аксакалов» 11.00 М\с   12.00 
Концерт  13.30 Т\х «Тайталас» 17.15 Мегахит «Пол-
ночное солнце» 18.45 Мәжіліс КЗ 19.15 Жұлдызды 
жекпе-жек 21.00 «7 күн» 22.00 «Большая неделя» 
23.15 «Қызық таймс» 00.30 «Черный список» 01.20 
«Көрімдік»  

ЕВРАЗИЯ  
06.00 Т/х «Чужие дети» 06.45, 03.30 «Тамаша сити» 
07.35 «Той заказ» 08.00 «Сенбілік  жаңалықтар» 
08.35, 04.15 «Ұшқалақ» 08.45 «Воскресные беседы» 
09.00 Х/ф «Ошибка молодости» 12.45 Контент 13.15 
«Точь в точь» 16.05 «Женская версия: романтик из 
СССР» 18.00 Басты бағдарлама 18.35 Кешкі кездесу 
20.00  Аналитика 20.55, 23.00 «Поздний срок» 22.00, 
02.45 Паутина 00.45 «Все на юбилее Леонида Агу-
тина»  

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 10.00 «Жетісу зертханасы» 10.20 
«Единый народ»  10.45 «Өмір әні»  11.30 Муль-
тфильм «Айдаһар аралы» 12.00 «Жүрек сөзі»  
12.30 «Ауылдағы ағайын»    13.00 «Зерде»  13.45 
«Полиция қызметі»     14.05 «Туржорық» 14.30 «Ұлт 
пен рух»  15.00 «Туған жерім» Л.Байырбекованың 
концерті 16.10 Д/ф «Әлемнің мәдени қазынасы»  
16.25 «Қателік»   17.00 «Үшінші көз»  17.30 «Әдебиет 
пен адамзат»  18.00 «Зерделі отбасы» 18.40 «Поли-
цейская служба»   19.00 «Спорт-тайм» 19.30 «Кино-
ман»  20.30 Апта /қаз/ 21.30 Апта /рус/ 22.20 К/ф «I 
love Taldykorgan» 23.20 «Жүрек сөзі»  23.55 Әнұран  
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 Сен туѓан к‰н, мерекењмен!

SARQAN

SARQAN

Еліміз егемендік алып, отыз жылға жуық уақыт аралығында экономикамыз дамып, халықтың 
әл-ауқаты  жақсарды. Қазіргі таңда ұрпақ тәрбиесіне, білім беру ісіне  аса мән беріліп, баланың  
жеке  тұлға ретінде жан-жақты  қалыптасуына, танымдық әрекетін  дамытуға ерекше  назар ау-
дарылуда.

Сөзсіз ұрпақтың азаматтық тұлғасы мен отаншылдық асқақ сезімдері, туған ел, салт-дәстүр, 
моральдық-этикалық нормаларын қалыптастырудың қайнар көзі мектепке дейінгі кезеңнен ба-
стау алып, мектепалды даярлық сыныпта жалғасады. 

Мектепалды даярлық-бұл  ең алдымен бүлдіршіндердің  үлкен өмірге басатын  алғашқы  
қадамы, бірінші  баспалдағы  десе  болады. Сол себепті мен өз жұмысымда мектепке дейінгі оқыту 
мен тәрбиелеудің жаңа стандартын  басшылыққа аламын. Сыныпта өткізілетін ертеңгілік жиын-
дар,  шаттық шеңбері, сергіту жаттығулары  осы  талаптарды  көздейді. Ойын әрекеті  барысында  
балалардың  ой-өрісі қалыптасып, сан  қырлы іс-әрекеттері  дамып, жеткіншектердің жан-жақты 
дамуына жол ашады. Өз ойларын  ашық, еркін білдіруге үйренеді. Тәрбиеші балаларды отанын  
сүюге, елін, жерін  қорғауға  тәрбиелейді. Даялық сыныпта бала ең алдымен айналасындағы басқа 
балалармен қарым-қатынас жасауды, әдептіліктің алғашқы ережелерін үйренеді. Адамгершілік 
құндылықтарды түсіне бастайды, өз-өзіне қызмет жасауды  меңгереді. Партада отыру, берілген 
тапсырмаларды мұқият орындау, өз іс-әрекетіне  жауапкершілік дағдылары дамиды. Әріптерді 
танып, буындап оқуды меңгереді. Балалар бірінші сыныпта жақсы оқып кетуі үшін, мектепалды 
даярлық сыныптың орны ерекше. Сондықтан мектепалды даярлық сыныптары белсенді жұмыс 
жасауы қажет деп есептеймін. Даярлық  сыныпта тәрбиеленген  балалар өз отаны мен туған 
өлкесіне деген сүйіспеншілікте, мемлекеттік рәміздерге құрметпен қарайтын, қоршаған орта, от-
басы, түрлі ұлт өкілдеріне адамгершілік қарым-қатынаста болады. Бала қабілетінің  ашылуы үшін 
тәрбиеші жаңашыл,  білімді, өз  ісінің  шебері  болуы  керек  десек, сәбиді  жоғары деңгейдегі  
білім мен  адамгершілікке  баулитын тәрбиешінің  бойында барлық асыл  қасиеттердің  табылуы  
тиіс. Өйткені ұрпақ тәрбиесі айрықша маңызды, онда ұсақтық деген болмайды. Қорыта айтқанда 
мектепалды даярлық сынып-балалардың  қабілетін дамыта  отырып, өзіндік дамуға даяр,  өзін 
таныта алатын және  өзі үшін  де,  қоғам үшін  де бар мүмкіндігін пайдаланатын шығармашыл, 
құзіретті  тұлғаны тәрбиелейді.

 З.ЖАҚАЕВА,
Абай атындағы мектеп-гимназияның мектепалды даярлық сынып мұғалімі.

¤сер елдiњ ќарты ќазына болар
Сарқан қаласы, Көкөзек ауылының тұрғыны Ахмадиевтар 

әулетінің аяулы, ардақты, құрметті, дана енеміз  Гүлзағи апамыз 
жайлы сыр шертпекпін. Отыз  жыл бойы келіндерімен бір шаңырақ 
астында тұрып,ешқашан келіндерімен сен десіп, ұрсысып көрмеген 
Гүлзағи апамыздың төрт ұлы мен төрт келіні және бір тал қыз-күйеу 
баласы бар. Гүлзағи енеміз тек өзінің туған ұл-қыздарын ғана емес,  
сонымен қатар өзінің қайындарының,қайынағаларынан тараған ұл-
келіндерін өз туған ұл-қыздарындай,бізді туған келіндеріндей көріп,   
немерелерін де  бөле-жармай жүргені және  осы әулеттің  айран-
дай ұйып отырған құпиясы неде? Қалай отбасы берекесін жан-
жалсыз ұстауға болатыны жайлы өз әңгімесінен және сырт көзден 
байқалып отыратын. Осы енемізді әрқашан немерелері, балала-
ры, келіндері  үлгі  тұтып жүреді.  Гүлзағи енеміз дүкенде жүрсе 
де, емханада ем қабылдап жатқан кезде келіндері өз анасындай  
«мама» деп бәйек болып жүгіріп жүреді. Ал, енеміз келіндерін 
еркелетіп,әрқашан қамқор болып жүреді. Кейде кейбіреулер  

«қалай келініңізге өз қызыңыздай қарайсыз?»деп таңырқайтындар да аз емес. - Зейнеп Ахме-
това апамыз айтпақшы қыздың жолы емес,келіннің жолы жіңішке-демекші, келін жатжұртқа кел-
ген кешегі қыз бала.Қызғалдақ ғұмырын қиып,басқа жұртқа бөтен елге келді.Басқа ата-ананың 
тәрбиесін көрді. Шаңырағы бөлек, салт-дәстүрі, тіпті,ішетін тамағы да бөлек елден келді.Кешегі 
бұла өскен қыз баланың бір күнде келін атанып, жат- жұртқа үйренісіп,бейімделіп кетуі деген қиын.
Міне,осы кезде жас келінге қадалған көз де көп,айтылатын сын сөз де көп.Ене болу кез келгеннің 
қолынан келеді. Ақырып-бақырғанның бәрі ене. Ал, келінге Ана бола білу керек-деп Гүлзағи 
апамыз айтып отырады.Сол сияқты Гүлзағи апамыз келін келді, болды деген пиғылда емес, екі 
қолын қусырмай,келінге осы үйдің шаруасының барлығын келіндерімен бірге үйрете жүріп бірге 
жұмыс жасап, осы әулеттің салт-дәстүріне,жаңа ортаға бейімдеп, ыдыс-аяғының қалай, қайда 
тұратынын үйретті. Міне, содан кейін ғана  Гүлзағи енеміз  келіннің қызығын көруде. «Басында 
бұлағы бар өзен ұзақ ағады» деген қанатты сөз бар атам қазақта.Бірақ осы апамыз да бір кезде 
жас келін болды емес пе? Демек, апамыз текті жерде тәрбиеленбеген болса, ата-ананың өнегесін 
сіңірмеген болса, енеге жағып, ағайын - туыстың көңілін таппас еді!

Ж.БАЙГАНЫШЕВА,
 Сейткәрім әулетінің келіні.

1970 жылы Көкөзек ауылында ақпан айының 2-жұлдызында дүние есігін ашқан Ахма-
диев Еділ Сейтханұлының,  ардақ тұтар абзал әкеміздің ер-азаматтың кемел жасы 50-
ге толуы - біз үшін үлкен қуаныш. Қызметтес әріптестеріне ғана емес, өзін білетін барша 
жанға сыйлы, беделді әкемізді және онымен өмірдің қызық-қуаныштарын бірге бөліскен 
асыл анамызды адал көңіл, ақ ниетімізбен құттықтаймыз. Тағдыр ұзағынан сүйіндірсін, 
шаңырағымыздан лайым шаттық, құт-береке үзбесін, мерейлеріңізді әрдайым үстем етсін. 
Жүзіңізден шуақ кетпей, бақытқа бөленіп ұзақ жасай беріңіз. Осы жасқа келгенше жұрт 
тамсанарлықтай істеріңіз көп-ақ. Алдағы уақытта осы істеріңіздің 
жемісін көріңіз.

Біз сізбен мақтанамыз, марқаямыз!
Ең тамаша бұл өмірде «ӘКЕ» деген,
Суыққа бір шалдырмай мәпелеген.
Өмірдің соқпағымен өрге тартып,
Алдымен адам бол деп жетелеген.
Тағдырдың кеуде тосып жартасына,
Біз үшін түскен майдан ортасына.
Алаңсыз сауық-сайран, салып жүрміз,
Біз бүгін ӘКЕміздің арқасында.
Әкешім жүреміз біз бір өзіңді арқаланып,
Жетеді жақсы ісің жұрт тамсанарлық.
Жүзге жет жүзің жарқын, денің сау боп,
Оны да аман-есен қарсы алалық. 
Ақ ниетімізбен: жұбайы Əлия, немересі Назым,  қыздары-

күйеубалалары Айымгүл-Аслан, Мақпал-Нұрасыл, Гүлнұр. 

Көкөзек ауылының тұрғындары,  адал  жар, ардақты әке, үлгі тұтар ағамыз Еділ 
Сейтханұлы  мен салиқалы, инабатты, адал  жеңгеміз Əлия Қасымханқызын  бүгінде 
келіп жеткен мерейлі 50 жасымен құттықтаймыз. Осы айтулы күнде сіздерге ұзақ өмір, ба-

янды ғұмыр тілейміз!   
Аға - жеңгеміз үкілеп 3 қыз тәрбиелеп өсірді. Қазіргі 

таңда немере сүйіп ата мен апа атанып отырған бақытты 
отбасы. Еліне елеулі,халқына қалаулы,ағайын –туыс,жора 
–жолдас арасында сыйлы  десек, артық айтпаған болар 
едік. Алдағы уақытта жандары жамандық көрмей,жақсы, 
сәтті күндері көп болса екен деп шын жүректен тілейміз!

Келіп жетті асыға да күткен күн,
Бақшамызға гүлдер өсіп,құс қонсын.
Шаңырақта қос қуаныш ұйып тұр,
Елу атты жастарыңыз  құт болсын!
Көңілдері жұртқа жақын бауырдай,
Жүріңіздер күліп қана ауырмай.
Аман-есен жетіңіздер жүз жасқа,
Қол ұстасып жұптарыңыз жазылмай!

Ізгі тілек, үлкен құрметпен: анасы Гүлзағи, жеңгесі Бижамал, күйеу баласы –
қарындасы Зейнолла-Назгүл, іні-келіндері Ербол-Гүлзира, Ермек-Жұлдыз, Жанболат-
Гүлзат, Айтболат-Жанар, Жәнібек –Динара.

Жительницу аула им. М.Толебаева, сотрудницу сельского дома 
культуры Абдрахманову Марет Рамазановну поздравляем с днем 
рождения. Пусть сбываются мечты, умножаются возможности, 
успешно идут все дела и хватает сил и энергии для новых сверше-
ний! Крепкого, могучего здоровья, позитивного настроения, веры в 
себя и в успех! Пусть мир и достаток будут в доме. Счастья и всего 
хорошего!

Пожелаем в день рождения
Вам здоровья и терпения.
Пусть проблемы отстают,
В гору лишь дела идут,
Набирая обороты.
Позабудутся заботы.
Дома ж будет все в порядке
И в финансовом достатке.
С наилучшими пожеланиями: коллектив сельского дома 

культуры. 

Ең бірінші байлығым туған елім,
Алыс жүрсем сағынған туған жерім.
Құшағы алтын туған елдің ықыласы,
Құшағын жайып қарсы алған әрбір ерін.
Ал екінші байлығым ата-анам,
Жүзі жылы ықыласы қамқор маған.
Жүрегінің түбінен орын берген,
Ата-анамдай жанашырды қайдан табам.

Ауған соғысының ардагерлері, 
қарулас достарымыз Дарханов 
Қайрат Сәрсембайұлын қаңтар 
айының 28 күні 55 жасқа, Темірғалиев 
Марат Тұрсынғалиұлын 29 қаңтар 
күні 58 жасқа толған туған күндерімен 
құттықтаймыз. Арыстан келбетті, 
жолбарыс жүректі, қырандай 
қырағы, намысқой, ер мінезді 
азаматтарымызға жігерлеріңіз 
мұқалмасын, асқақ шыңдарды 
бағындырып, қонар тұғырларыңыз 
биіктей берсін дегіміз келеді. 
Нағыз азамат деген атқа лайық 
нар тұлғалы, өр мінезді туған күн 
иелеріне әрдайым амандықта орта-
мызды толтырып жүре бергейсіздер! 

Арманның ажарында, бақыттың базарында күліп-ойнап, 
көпшіліктің алғысы мен құрметіне бөленіңіздер дейміз!

Құттықтаушылар: Ауған локальдық соғыс ардагерлері және мүгедектері ұйымы.

Лепсі ауылының тұрғыны, К.Ушинский атындағы орта мек-
теп жанындағы  «Балдәурен» шағын орталығының тәрбиешісі 
Қасымханова Жазира Бертілеуқызын 1 ақпанда болатын 
туған күнімен құттықтаймыз!

Сізді бүгінгі есте қаларлық елеулі мерекеңізбен 
құттықтаймыз! Осындай қиын әрі қызық қызмет-міндетіңізде 
Сізге қасқырдың қайратын, арыстанның айбатын, жылқының 
сақтығын, бүркіттің қырағылығын, сондай-ақ өзіңіздің 
жұмысыңызды ең жоғары дәрежеге жеткізуде табандылық пен 
табыс тілейміз! 

Ізгі ниетпен: «Балдәурен» шағын орталығының 
ұжымы.

Лепсі ауылының тұрғыны, аяулы келін, К.Ушинский атындағы 
орта мектебінің ұстазы Қанапиянова Маржан Ерғалиқызын 29 
қаңтарда болған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз!

Өзіңізді іскерлігі мен ұйымдастырушылық қабілеті жоғары 
қызметкер, болашағынан үлкен үміт күттіретін білімді де білікті жас 
маман ретінде танимыз. Қызыққа құштар, сұлулыққа іңкәр жастық 
шақтың жалауын жықпай, жылуын мәңгі жоғалтпай, ақ махаббат 
пен таза достықтың адалдығына сүйеніп, еңбектің жемісі мен 
жеңісіне кенеліп, мақсат-мұратыңызға мүдірмей, армандарыңызға 
адаспай жетуіңізді тілейміз! Ұжымда Сізді жаныңыздың тазалығы 
мен көңіліңіздің адалдығы, қарапайым мінезіңіз және еңбектегі 
білгірлігіңіз үшін үлгі тұтып сыйлайтынын білдіргіміз келеді. 

Ізгі ниетпен: «Балдәурен» шағын орталығының ұжымы.

¦рпаќ тəрбиесiнде ±саќтыќ жоќ

Ќ±ттыќтаймыз!
Қаңтар айының 31 жұлдызында Сарқан қаласының тұрғыны, асыл жар, асқар тау әкеміз   

Қанафин Нұрғаза Қалатайұлы мерейлі 60 жасқа келеді. Әке жүзіңізден шуақ кетпей, біздің 
ортамызда күліп-ойнап, шаттыққа кенеліп, бақытқа бөленіп ұзақ жасай беріңіз. Осы жасқа 
келгенше жұрт тамсанарлық істеріңіз көп-ақ. Алдағы уақытта осы істеріңіздің жемісін көріңіз. 
Анамызбен бір жастықта қартайып, ұзақ ғұмыр сүрулеріңізді 
Алла өзі нәсіп етсін! 

Жан әке, Сіз жүргенде көзіңді сап,
Өсеміз бәйтеректей өзің құсап.
Ортада Сіздер барда дара шыңдай,
Бізге ашық кең пейілді сезім құшақ.
Жан әке, бүгін той ғой ән салатын,
Шаттыққа толы болсын әр сағатың.
Атыңды асқақ етіп біз ұстаймыз,
Болашақ мерейтойлар салтанатын.
Тарылмасын, жан әке, тынысыңыз,
Таси берсін әманда ырысыңыз.
Немереңнің келіні сәлем етіп,
Шөбереңнің қолынан су ішіңіз.

Ізгі ниетпен: балалары, немерелері.

Ал үшінші байлығым ұстаздарым,
Ұстаз болу менің де ізгі арманым.
Дүниенің жұмбақ сырын ашып берген,
Ұлы ұстаздың жолынан құр қалмадым.

Тамерлан БОЛАТ,
 Ы. Алтынсарин атындағы  орта 

мектебінің 8 «б» сынып оқушысы.

‡ш баќытым


