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Атаулы күнге орай 
жақында аудандық орталық 
кітапханада «Ауғанның отты 
жалыны» атты дивертисмент 
кеші өтті. Шараға Ауған соғыс 
ардагерлері, Nur Otan партия-
сы аудандық филиалының, 
аудандық Жастар ресурстық 

орталығының өкілдері қа-
тысты. Келген қонақтар 
атынан аудандық Ауған 
локальдық соғыс ардагерлері 
және мүгедектері ұйымының 
төрағасы Е.Тоқжігітов сөз 
сөйлеп, аталмыш күннің 
маңызына мән берді. Сондай-

Ауғандағы соғыстың куәгерлері

Ақын Абай өзінің қара сөздері мен  өлеңдерінде 
туған халқының рухын  жаңғыртуды мақсат 
тұтқан.  Қазақстан Республикасының 
Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 
«Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» атты 
мақаласында Абайдың ғибратты ғұмыры 
мен шынайы шығармашылығы тек қана қазақ 
халқына емес, бүкіл әлем халқына өнеге екенін  
баса айтқан болатын. Бұдан 20 жыл бұрын Ел-
басы Н.Ә.Назарбаев өз сөзінде «Абайдың сөзі-
қазақтың бойтұмары» деп айтып кеткен еді. 

Қазақ халқының өмірін негізге ала отырып жазған Абайдың қара 
сөздері  кейінгі ұрпаққа  құран сөзінен кейінгі  елдің бағдаршамына 
айналары сөзсіз. Хакім Абай өзінің  шығармаларында ада-
ми құндылықтарға көп көңіл аударған. Оның дәріптеген ада-
ми құндылықтары  адамгершілік, имандылық, инабаттылық, 
қайырымдылық,  кішіпейілділік, сыйласымдылық  патриоттық 
сезімдер әр бір сөзінен орын алғанын оқырмандар шынайы сезінуде. 
Адами құндылықтар бірінсіз бірі өмір сүре алмайтыны түсінікті де. 
Ақын Абай өз шығармаларында сананы өзгертуге халықты үндеген, 
адамдарды рухани жаңғыруға үндеген. Оның әрбір өлеңінен жастар-
ды талаптануға, еңбек етуге шақырғаны көрініп тұр. Сана өзгермей 
рухани жаңғыру болмайтынын баса айтып, жастарға өсиет қалдырған.

Ғұлама ақынның айтқан өсиеттерін орындау Ұлы Дала жастары-
на аманат деп білемін. Абайдың ілімі, Абайдың ғылымы, Абайдың 
кемелдігі, Абайдың  кісілігі келешек ұрпақ үшін таптырмас олжа 
екенін ұмытпайық. Ол өзінің ойларын жастарға ақылымен де, 
өткір сынмен де жеткізуге тырысқан ғұлама ақын. Ұлағатты ұстаз, 
дінтанушы ғалым Абайдың өсиеттері ғасырдан-ғасырға мәңгілік жа-
сай беретініне сенімдімін!

К.КОЛУБЕКОВА,
ардагер ұстаз, Сарқан ауданының Құрметті азаматы. 

АБАЙ ЖӘНЕ 
РУХАНИ 

ЖАҢҒЫРУ

Ақпан айының 15-ші жұлдызы Кеңес әскері Ауғанстан 
жерінен шығарылған күн ретінде атап өтіледі. Биыл 

бұл мерзімге 31 жыл. Осынау күні он жылға созылған 
ауқымды әскери іс-қимылдар кезінде қаза тапқандар 

еске алынып, тірі куәгерлеріне құрмет көрсетіледі. 
Мұңды, сағынышқа толы әуендер саналарды тағы бір 

мәрте сілкіп, жадыдағы сол жылдарды жаңғыртады. 

ақ Ерболсын Тоқтасынұлы 
құрылғанына 6 жыл толған 
ұйымның қызметі турасын-
да аз-кем айта келе, жыл 
санап қатары сиреген ер-
лерге деген құрметтері үшін 
ұйымдастырушыларға шексіз 
ризашылығын білдірді. Шара 
барысында жиналғандар 
ұйымдастырушылар тара-
пынан арнайы әзірленген 
видеороликті тамашалап, 
кітапханашылар А.Омарова 
мен А.Сабитова ардагер-
лермен сұхбаттасу айда-
рын өткізді. Ауған асуын-

дағы солдаттың туған елге, 
өскен жерге деген сағынышы 
аудандық мәдениет үйінің 
қызметкері А.Нұрмұхаметтің 
«Жауынгер хаты» атты ар-
науында айқын өрнек тапса, 
аудандық мәдениет үйінің тағы 
бір қызметкері Н.Нұрланұлы 
«Алға Қазақстан» атты  
әнімен кештің көркін аша 
түсті. Соңында аудандық 
кітапхананың библиогра-
фы Л.Құлымбетова келген 
қонақтарға алғысын айтып, ізгі 
тілегін жеткізді.

Өз тілшіміз.

Жақында "Nur Otan" партиясы 
Сарқан аудандық филиалының 
қоғамдық қабылдау бөлмесінде 
«Бақытты отбасы» партиялық 
жобасы аясында аудандық 
мемлекеттік кірістер басқар-
масының басшысы Узбеков Ар-
ман Кенжеғалиұлы қабылдау 
жүргізді.

Қабылдауға Сарқан қала-
сының тұрғыны, көп балалы ана   
Баймолдина Айгүл Әскербайқызы 
келіп, баласы жуырда Біріккен 
Араб Әмірлігінің астанасы 
Абу-Даби қаласына Джиу-
Джитсудан әлем чемпионатына 
қатысқалы отырғанын айтып,  
демеушілік көмек  сұраған  еді.  
Аудандық  мемлекеттік кірістер 
басқармасының басшысы Узбе-
ков Арман Кенжеғалиұлы бір 
қатар кәсіпкерлерге көп балалы 
ананың өтінішін жеткізген бола-
тын. Соның ішінде жеке  кәсіпкер 
Тайлаков Алибек Жаназанұлы 
спортшы балаға қаржылай көмек 
көрсетіп,    әлем чемпионатында 
жүлдемен оралуын тілеп, ақ ба-
тасын берді. Мәселе оң  шешімін 
тапты.    

Д.БЕРДЫБАЕВ,
"Nur Otan" партиясы Сарқан 

аудандық филиалының 
эксперті.

ҚОҒАМДЫҚ  
ҚАБЫЛДАУ

Облыс әкімі Амандық БАТАЛОВ ҚР Президенті 
Қасым - Жомарт ТОҚАЕВТЫҢ "Сындарлы  қоғамдық         
диалог - Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің 
негізі" атты Жолдауында айтылған "Халық үніне 
құлақ асатын мемлекет"  тұжырымдамасына бай-
ланысты облыс жұртшылығының алдында есеп 
беріп, тұрғындардың мұң-мұқтажын шешуге ықылас 
білдірді. 

Есепті баяндамада өңірдің 2019 жылғы әлеуметтік-
экономикалық дамуының негізгі қорытындылары жан-
жақты көрініс тапты да, уақыттың негізгі бөлігі көпшілік 
арасынан көкейіндегі сауалдарын ірікпеген жұртшылық 
өкілдеріне берілді. 

Баяндамада әлеуметтік салаға басымдық берілген. 
Осы бағытта облыс көлемінде атқарылған жұмыстар 
кеңінен сараланды. Әрине, басқа салалар да ұмыт қалған 
жоқ. Атап айтқанда көкейкесті мәселелердің бірі -  көгілдір 
отынмен қамту мәселесі бойынша  Амандық Ғаббасұлы 
қазіргі уақытта Алматы облысында 144 елді мекен газ-
дандырылып, газдандыру деңгейі 30,4% - ды құрағанын 

Облыс әкімінің есебі

жеткізді. Ендігі кезекте 305,4 мың адам тұратын 97 
елді мекенді қамтитын "Талдықорған-Үшарал" және 
"Шелек-Кеген" магистральды газ құбырларының 
құрылысын жобалау жүргізілуде. Аймақта денсаулық 
сақтау саласын дамыту үшін көптеген жұмыстар 
жүргізілгені ағымдағы жылы 3,8 млрд.теңге көлеміне 
тоғыз дәрігерлік амбулатория мен медициналық пункт 
салынатыны көпшілікті қуантты. Бірінші кезекте арнайы 
маманданған дәрігерлерді тарту үшін барлық аудандар 
мен қалаларда 126 пәтер сатып алу жоспарлануда, бұл 
жұмысқа 756 млн.теңге бөлінеді.

Баяндамадан соң сауалдарға кезек берілді. 
Қалыптасқан дағды бойынша жарыссөзге шығып, әкім 
жұмысына баға беріп жатқандар болған жоқ. Оның 
есесіне көпшілік көкейіндегі сауалдар залдың екі 
жағында орналасқан микрофондар арқылы әкімге жетті 
де, Амандық Ғаббасұлы тікесінен тік тұрған қалпы әр 
сұраққа сергектікпен қарап, тиісті шешімін табу жолда-
рын ойластырды. 

Жомарт ИГІМАН.

Әкім халық үніне құлақ асады

●Кеңес әскерінің Ауғанстан жерінен шығарылғанына 31 жыл



21  ақпан 2020 жылe-mail: Igiman01@mail.ru 2ARQANS QOǴAM

Есепте тұрғандарды әлеуметтік 
қолдау өз жалғасын табуда

Пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарға 
әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету қағидаларын бекіту ту-
ралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 23 
қазандағы № 1131 Қаулысына сәйкес Пробация қызметінің 
есебінде тұрған тұлғалар тарапынан қайта қылмыстың ал-
дын алу мақсатында оларға әлеуметтік қолдау көрсету, 
еңбекке баулу, қоғамның толыққанды мүшесі ретінде 
қалыптасуына кәсіби бағдар беру, сондай-ақ жергілікті ор-
гандармен ұйымдастырылатын шараларды тиімді жүзеге 
асыру бағытында Сарқан аудандық пробация қызметі бөлімі 
Сарқан қалалық Әкімшілік аппаратымен бірлесе Проба-
ция қызметінде тұрған сотталғандарды тұрғылықты мекен-
жайлары бойынша аралау жұмыстары жүзеге асырылды. 
Аралау барысында есепте тұрғандармен жалпы әкімшілік 
тарапынан көрсетілетін көмектер бойынша түсіндірме 
жүргізіліп, мұң-мұқтаждықтары тыңдалды. Отбасыларындағы 
материалдық-тұрмыстық жағдайларына көңіл бөлінді. Мем-
лекет тарапынан көрсетілетін қызметтер тізімі бойынша, 
оның ішінде тегін мамандық алу, бар мамандығы бойынша 
жұмысқа орналасу мәселелері бойынша сұхбат жүргізілді. 
Осы бағыттағы бірлескен шаралар бұдан әрі де өз жалғасын 
таппақ.

Т.ЖАРМАНОВА,
аудандық пробация қызметінің бөлім бастығы, 

әділет капитаны.                                                       

ҚР Жоғарғы Сотының төрағасы «Соттарға түскен істердің санын 
азайту үшін нақты шаралар қабылдау керек және сотқа дейін шағым жа-
сау тетіктерін енгізу шараларын қамти отырып, еліміздің өркендеуі мен 
адамдардың құқықтық мәдениетін көтеруге үлес қосуды, медиация ин-
ститутын «Әділ бітімгер» деп атауды, медиацияны жанжалды шешудің 
қосалқы тәсілі мен амалы ретінде дамыта отырып, заңды құқықтық 
процесті ізгілендіру нәтижесі ретінде, ортақ түйісу, татуластыру, мәмілеге 
келтіру сынды ізгілік ниетке қолдану маңызды мәселе екенін айтты. 
Мұндай заңды бастаманы жүзеге асыру барысында сотта көптеген ұсақ 
және бірыңғай істер азаяр еді, сол кезде біртұтас соттық іс-тәжірибенің 
өзекті сұрақтарына назар аудара алар еді», – деді.

Медиация – қоғамды  бірлестірудің басты күші  ретінде келісімге келу, 
даулар мен келіспеушіліктерді өзара тиімді шешімге келтіру, азаматтық 
қатынастардан туындайтын даулар бойынша соттан тыс реттеу, шешу, 
соттардан тыс тәртіппен жүргізу институттар жүйесін және оның оң 
тәсілдері мен тетіктерін одан жоғары дамытуды  қолға алған дұрыс. 
Медиацияның негізгі мақсаты келіспеушіліктегі оң жақ пен кінәліні анықтау 
емес, медиацияның негізгі мақсаты тараптарды консенсусқа келтіру бо-
лып табылады. 

Соттық реформа соттық істер бойынша ұсақ-түйекті сөзсіз түбірімен 
жоюды қарастырады. Бірақ, біз қарапайым емес жолдың басында тұрмыз. 
Медиацияның жүзеге асуына көп күш жұмсалып та жатыр. Қазіргі уақытта 
ғалымдар мен практиктердің арасында, біздің қоғам сот өндірісінде ме-
диацияны кеңінен қолдану мен оны жүзеге асыру барысында қандай іс 
әрекеттер жасалуы қажет? Әрине, медиация дауласушылардың жалпы 
және құқықтық мәдениетінің деңгейі өте жоғары болған жерде кеңінен 
таралады. Бірақ, ол жоғары құқықтық мәдениеттің туындауы ғана емес, 
сонымен бірге, оны қалыптастырудың тәсілі болып табылады. Соны-
мен қатар, медиация көбінесе соттан тыс әрекеттер шеңберінде кеңінен 
пайдаланылатын болғандықтан, ол азаматтық қоғам құруға ықпал етеді. 
Отандық заңның түсіндіруінше, медиацияны дамытуда, әрине, мемлекеттің 
қолдауымен негізгі рөлді азаматтық қоғам құрылымы мен белсенділік пен 
қолдауды қамтамасыз ететін бұқаралық ақпарат құралдары атқаруы тиіс.

 «Дау мұраты – бітім» деп Сырым бабамыз айтқандай, татуласу, 
бітімгершілік рәсімінің аясын кеңейтуге, халықтың дауды сотқа дейін рет-
теуге мүдделі етуге, қоғамдағы шиеленістерді төмендетуге оң ықпал ететін 
аталмыш заң қарқынды жалғасуда.

Қазақ халқы үшін бітімгершілік – билік айтудың ең озық өнегесі. Тоқсан 
рулы елдің дауларын тоғыз ауыз сөзбен түйіндеп, татуластырып отырған 
дана бабаларымыздың бітімгершілік саясаты егеменді елімізде жаңа 
серпінмен қолға алынуы құптарлық жайт. 

Г.БАУБЕКОВА,
аудандық соттың судьясы.

Ауыл шаруашылық тауар 
өндірушілердің назарына!

«Сарқан аудандық ауылшаруашылық бөлімі» мемлекеттік мекемесі 
келе жатқан жаңа егіс жылына байланысты сіздерден егін егу жұмыстарын 
барлық талаптарын сақтап іске асыруын сұрайды:

1.2020 жылғы 17 қаңтардағы № 7 ауыл шаруашылығы министрінің 
бекітілген бұйрығына сәйкес ауыл шаруашылық жерлерін ұтымды 
пайдалану ережелерінің барлық талаптарын сақтаңыз:  Мемлекеттік 
жер қорынан жер учаскесін уақытша пайдалануға алу кезінде ауыл 
шаруашылық жерлерін ұтымды пайдалану, агрохимиялық картасын жасау, 
жердің құнарлылығын арттыру, негізгі ауылшаруашылық дақылдарының 
(қант қызылшасы, майлы дақылдар және дәнді дақылдар) өнімділігінің 
белгілі бір деңгейін ұстап тұру және жақсарту, ауыспалы егіс сақтап, ауыл 
шаруашылығы алқаптарының шаруашылық айналымынан шығып қалуын 
болдырмауды, жерлерге арамшөп пен ағаш-бұта өсімдіктерінің  өсіп 
кетуіне, сондай-ақ тұрмыстық және өндірістік қалдықтармен қоқыстауына 
жол бермеу, ауыл шаруашылығы дақылдарынан қалған қалдықтар мен 
жанама өнімдерді ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің өнделген 
учаскелерінде өртеуге жол бермеуді қамту.

2. Тұқым өсіру кезінде Қазақстан Республикасының № 385 2003 
жылғы 8 ақпандағы «Тұқым шаруашылығы туралы» Заңына сәйкес, 14-
бап, 2-тармақ, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12-тармақтармен бекітілген барлық 
талаптарды орындаңыз: Уәкілетті орган бекіткен технологиялық та-
лаптарды сақтау, тұқымдарды сақтау және сату ережелерін орындауы, 
тұқымдарды сандық және сапалық сақталуын қамтамасыз ету, себетін 
ауыл шаруашылық дақылдардың тұқымын (өз қажетіне және сатуға 
арналған) сапасына зертханалық сараптама міндетті түрде жасау қажет, 
себілген егістікке апробация жасау, астық сақтайтын қоймаларын, мех-
токтарын, таразыларын тазалап, химиялық өндеу жұмыстарын жасалуы 
және таразылардың стандартқа сай болуын қамтамасыз ету.

Ғ. БАТЫРБЕКОВА,
аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінің бас маманы, 

тұқым инспекторы.

Жемқорлықпен 
күрес - бүгінгі 

күн талабы
Бiз мүлде жаңа қоғамда өмiр сүрiп жатыр-

мыз.  Жаңа қоғамның сипаты iскерлiк болса, бұл 
жолда жетiстiктерiмiз де аз емес. Алайда, шешiмi 
күрделi мәселелер де бар. Қоғам өмiрiнде 
түбегейлi шешiмi табылмай тұрған мәселе, ол 
- сыбайлас жемқoрлық. Сыбaйлас жемқoрлық  
- заман ағысымен бірге өсіп-өркендеп, мол 
қаражат және қоғамдық бәсекелестік пайда 
бoлған жерлерге тамырын жайып, бүгінгі күнге 
дейін жойылмай отырған кеселдің бірі. Бұл кeсел 
біздің мемлeкетімізгe орасан зор нұқсан келтіріп 
отыр.

«Сыбайлас жемқорлық» дегeн түсінік 
мағынасына этимологиялық қарау мұны «параға 
сатып алу», «пара» рeтінде, «corruptio» дегeн ла-
тын сөзін алып, анықтауға мүмкіндік берeді. Яғни 
сыбайлас жемқорлық қылмыстарға негізінен ла-
уазымды қылмыстар жатады. Қарапайым тілмен 
айтатын болсақ, сыбайлас жeмқoрлық - бұл 
қызмет дәрежесін жеке мақсатта пайдалану. Сы-
байлас жемқoрлықты білдіретін бeлгілердің бірі 
пара алу   не беру болып табылады. Сондықтан 
да Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
саясатының негізгі басымдылық бағыты осы 
зұлымдықпен күресу болып тұр.

Республика сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес үшін заңнамалық базасын да 
күшейтуде. Қазақстан Республикасының 2019 
жылғы 26 қарашадағы № 273-VI Заңымен 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ту-
ралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан 
Республикасының Заңына бірқатар өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілді. Енгізілген 
өзгерістердің бірі басшылардың жаупкершілігіне 
қатысты болып тұр, ол 22- бабының, 1-1 
тармақшасында жазылды: «1-1. Мемлекеттік 
органдардың, ұйымдардың, квазимемлекеттік 
сектор субъектілерінің басшылары бағынысты 
қызметкерлердің сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтар жасауының алдын алу жөніндегі 
лауазымдық міндеттерін орындамағаны не-
месе тиісінше орындамағаны үшін  Қазақстан 
Республикасының заңдарына сәйкес тәртіптік 
жауаптылықта болады». Сол себептен, 
мемлекеттік органдардың, ұжымдардың, 
жергілікті өзін-өзі басқару органдарының бас-
шылары өз өкілеттігінің шегінде өздерінің кадр, 
бақылау, заңгерлік және өзге де қызметтерін 
тарта отырып, заң талаптарының орындалуын 
қамтамасыз етуге міндетті.              

Осы салада Қазынашылық басқарманың 
қызметкерлері де шетте қалмай, тиісті іс-
шараларды өткізуде. Басқармада сыбaйлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру 
мақсатында  Сарқан аудандық прокуратурасының   
прокуроры Қ.А.Ділдебаевпен кездесу өткізіліп, 
осы кездесу барысында қызметкерлер 
заңнамалар бойынша түсінік алып және 
сұрақтарына жауабын тапты. Сонымен қатар, 
өз тарапымыздан сыбайлас жемқорлыққа бай-
ланысты қолданыстағы Заңдарды білу үшін 
техникалық оқу сабақтары өткізіледі. Себебі, 
мемлекеттік органдардың    қызметшілері өздері 
білгенімен қатар әрбір қазақстандыққа, әрбір 
отбасына    жемқорлықпен күрес – барлық 
қоғамның,  әрбір  азаматтың  ісі екенін түсіндіру 
қажет. 

Г.ОРЫНОВА,
аудандық қазынашылық басқарма 

басшысы.                                                           

В связи с изменениями и дополнениями, произо-
шедшими по предоставлению стоматологической и 
ортодонтической помощи в системе ОСМС ниже 
представлена инфографика о получении экстрен-
ной и плановой стоматологической и ортодонти-
ческой помощи.  Следует отметить, что с первого 
марта по каждому виду медицинской помощи до-
бавятся дополнительные категории населения. По 
всем интересующим вопросам о системе медицин-
ского страхования функционирует круглосуточный 
контакт-центр 1406. Также, дополнительную ин-
формацию можете получить на сайте fms.kz.

2020 жылдың 5 ақпан күні 
ҚР Мемлекеттік хатшысы 
Қ.Көшербаевтың төрағалығымен 
Қоғамдық сананы жаңғырту 
жөніндегі ұлттық комиссияның 
отырысы өткізілді. «Халық үніне 
құлақ асатын мемлекет» сая-
сатын жүзеге асыру аясында 
Мемлекеттік хатшы отырыс 
қорытындысы бойынша бірқатар 
жұмыстарды жүргізуді тапсырған 
болатын. Осыған орай жуырда 
аудандық әкімдікте әлеуметтік желі 
қолданушыларымен тікелей эфир 
шарасы өткізілді. Мәйекті мақала 
аясында қолға алынған шаруа-
лар турасында «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасын іске асыру бойын-
ша Сарқан ауданында атқарылған 
жұмыстар және 2020 жылға 
арналған жоспарлар туралы» ата-

уымен аудан әкімінің орынбасары 
Ғалымжан Маманбаев баяндама 
жасап, желі қолданушыларымен 
жан-жақты мәліметтерімен бөлісті. 
Спикер өз сөзінде Сарқан ауда-
ны бойынша  «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» бағдарламалық 
мақаласында айқындалған 
міндеттерді жүзеге асыру бойынша 
тиісті шаралар қабылданғандығын, 
бағдарламалық мақаланы жүзеге 
асыру мақсатында аудандық 
комиссия құрылып, межелен-
ген алты бағыт  бойынша тиісті 
жұмыстар атқарылуда екендігін 
жеткізді. -Сондай-ақ ауданымызда 
6 жоба аясында жұмыстар жүйелі  
жүргізілуде,- деген Ғалымжан 
Қанатұлы айтар ойын нақты сан-
дармен өрді. -Жалпы, бағдарлама 
аясында 2017-2018 жылдар 
аралығында 41  жоба жүзеге асы-
рылды. Атап айтқанда Бақалы ау-
ылында қоғам  қайраткері Мұхтар 

Арынға арналған ескерткішті бала-
лары мен туыстары орнатты. Алма-
ты облыстық ішкі істер департаменті 
қызметкерлерінің демеушілігімен 
Сарқан қаласында Ұлы Отан 
соғысының ардагері, бар сана-
лы ғұмырын қоғам тыныштығын 
сақтауға арнап, ел үшін еңбек еткен 
қоғам және мемлекет қайраткері, 
милиция генерал-майоры Болсам-
беков Әбдіқадыр Болсамбекұлына 
арналған ескерткіш-бюст орнатыл-
ды.

Жастардың бос уақытын тиімді 
пайдалану, олардың спортпен ай-
налысуына жағдай жасау және са-
лауатты өмір салтын насихаттау 
мақсатында ауданымыздың тума-
сы, меценат Ерлан Қожасбайдың 
демеушілігімен Сарқан қаласында 
4 Стрит воркаут  ашық жаттығу 
алаңдары және аудандық ардагер-
лер ұйымының шешімімен шаруа 
қожалық басшыларының көмегімен 

Сарқан қаласы орталығында арда-
герлер үйі бой көтерді. 

Сондай-ақ бағдарлама аясында 
30 мың 502 аудан тұрғындарының 
қатысуымен 816 түрлі деңгейдегі 
шаралар өткізілді. 2019 жылы 
бағдарламалық мақаланы іске асы-
ру бойынша 10 жоба, 154 әртүрлі 
шаралар ұйымдастырылып, оған 8 
мыңнан астам адам қатысты.        

«Туған жерге тағзым» ак-
циясы аясында Лепсі ауылында 
кәсіпкер Руслан Саттыбековтың 
бастамасымен ауыл жастары және 
«Лепсі Асар» қоғамдық қорының 
демеушілігімен «Бөрлі» спорт 
алаңы салынды және аталмыш 
кәсіпкер өзінің туған жері Лепсі 
ауылының кіреберісіне Ұлы Жеңіс 
мерекесінде арка құрылысын 
аяқтап, ашылу рәсімін өткізді. 

Сонымен қатар, Абай ауы-
лында Жамантаев Бекен және 
т.б. азаматтардың демеушілігімен 

Медиация – ќоѓамды  
бiрлестiрудiњ басты к‰шi

Бағдарлама аясындағы 
ж‰йелі ж±мыстар

Тасарық орта мектебінің жанындағы 
ескі мектеп күрделі жөндеуден 
өткізіліп, «Үлгі спорт кешені» 
ретінде өз есігін ашты. Және көп 
балалы, аз қамтылған отбасыларға 
5 үй ауыл тұрғындары мен 
кәсіпкерлер атынан берілсе, «Аб-
драхимов» жеке шаруа қожалығы 
өз жұмысшыларына арнап 5 
үйді салып берді. Сарқан ауданы 
аумағындағы халық жадындағы 
қасиетті мекен, қастерлі орындар 
жайлы «Кие қонған, Қыдыр дарыған 
Сарқан» және «Қазақстандағы 
100 жаңа есім» жобасы бойынша 
ауданның өнегелі тұлғалары тура-
лы «Сарқан ауданының табысқа 
жеткен тұлғалары» атты кітаптар 
жарық көрді. Биылғы жылы «Туған 
жер» жобасы аясында Алдияр 
батырға арналған ескерткіш орнату 
мақсатында арнайы қор құрылып, 
тиісті алғышарттар жасалу үстінде,- 
деп сөзін түйіндеген Ғалымжан 
Қанатұлы бұл бағыттағы шаруалар 
қатаң бақылауға алынғандығын, 
бағдарлама аясындағы жұмыстар 
жүйелі түрде жүргізілетінін жеткізді.

Өз тілшіміз.

Изменения и 
дополнения в ОСМС
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Сапалы мемлекеттік 
қызмет – еліміздің 

әлеуметтік-экономикалық 
дамуының негізі

«Сапалы мемлекеттік қызмет көрсету 
- бұл еліміздің әлеуметтік-экономикалық 
дамуының негізгі көрсеткіші». Осыған 
байланысты, мемлекеттік органдар 
қызметінің тиімділігін арттыруға және 
аталған саланың дамуына басты на-
зар аударуымыз қажет. Шынында да, 
мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасы 
- мемлекеттік органдардың жұмысын 
бағалаудың басты өлшемі болып табыла-
ды. Мемлекеттік қызмет көрсету барлық 
саланы, соның ішінде азамат дүниеге 
келген кезден бастап барлық өмір сүру 
кезеңінде мемлекеттік қызмет көрсету 
бойынша мемлекетпен тығыз байланыста 
болатындығы белгілі.  Осының негізінде 
азаматтар мемлекеттің қызметіне 
толықтай тәуелді, яғни мемлекеттік қызмет 
көрсетуші органдардың басты мақсаты 
азаматтардың өмір сүруіне тиісті жағдай 
жасау.  Яғни ендігі жерде мемлекеттік 
қызмет көрсету сапасы мемлекеттік 
қызметшілер жұмысы тиімділігінің басты 
көрсеткіші болады және ол мемлекеттік 
тұтынушы ретінде тікелей халыққа арна-
луы тиіс.

Ел Президентінің  жыл сайынғы 
Қазақстан халқына арнаған Жолдаула-
рында  тұрғындарға мемлекеттік қызмет 
көрсетудің сапасын арттыру арқылы 
азаматтардың мемлекеттік органдардың 
қызметіне деген сенімін көтеру  
маңыздылығын ерекше атап көрсетіп 
келеді. Мемлекеттік қызмет көрсету са-
пасы – мемлекеттік қызметшілер жұмысы 
тиімділігінің басты көрсеткіші болаты-
нын және ол мемлекеттік тұтынушы 
ретінде халыққа тікелей бағдарлануы 
тиістілігін айқындап берді. Мемлекеттік 
қызметтерді көрсету кезінде халықтың 
құқықтарын, бостандықтары мен заңды 
мүдделерін сақтауды қамтамасыз 
ету белгілерінің бірі болып әкімшілік 
кедергілерді азайту, халыққа мемлекеттік 
қызметтерді көрсету тиімділігін арттыру 
және мемлекеттік қызметтерді сапалы 
көрсету болып табылады. Қазіргі қоғамда 
мемлекеттік қызмет қоғам өмірінде үлкен 
орын алады. Көрсетілетін мемлекеттік 
қызмет сапасының деңгейі еліміздің 
экономикалық және әлеуметтік көрсеткіші 
болып табылады. 

Жалпы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет дегеніміз не? Мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет дегеніміз - 
көрсетілетін қызметті алушылардың 
өтініші бойынша жеке тәртіппен жүзеге 
асырылатын және олардың құқықтарын, 
бостандықтары мен заңды мүдделерін 
іске асыруға, оларға тиісті материалдық 
немесе материалдық емес игіліктер бе-
руге бағытталған жекелеген мемлекеттік 
функцияларды іске асыру нысандарының 
бірі. Негізінде көрсетілетін қызметті 
берушілердің мемлекеттік қызметтер 
көрсетуіне қойылатын талаптары және 
оларды көрсету тәртібі мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарты мен 
регламентінде айқындалады.

Стандарт және регламент дегеніміз 
не? Стандарт дегеніміз - мемлекеттік 
қызмет көрсетуге қойылатын талаптар-
ды белгілейтін, сондай-ақ мемлекеттік 
қызмет көрсету процесінің, нысанының си-
паттамаларын, мазмұнын және нәтижесін 
қамтитын нормативтік құқықтық акт.

Ал, регламент - мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартын сақтау 
жөніндегі талаптарды белгілейтін 
және көрсетілетін қызметті берушілер 
қызметінің тәртібін, оның ішінде 
мемлекеттік қызметтер көрсету 
процесінде өзге де көрсетілетін қызметті 
берушілермен, Мемлекеттік корпо-
рациямен өзара іс-қимыл, сондай-ақ 
ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібін 
айқындайтын нормативтік құқықтық акт 
болып табылады.

Алмалы ауылдық 
округі әкімінің аппараты.

2020 жылдың 24-26 қаңтар күндері аралығында Талдықорған қаласында панкра-
тион күресінен 2002-2004 ж.т. ұлдар мен қыздар арасында Алматы облысының чем-
пионатына қатысқан  Қасым Әсем І орынға және Сатылған Мадияр ІІІ орынға ие болды. 
Жаттықтырушылары Мұқанов Камиль және Мұхамеджанов Абылай. Сондай-ақ осынау 
күндері Талдықорған қаласында грэпплинг күресінен 2002-2011 ж.т. ұлдар мен қыздар ара-
сында Алматы облысының чемпионаты өтті. Аталған жарыста Сарқан қаласы, Екіаша ауы-
лы және Алмалы ауылының спортшылары қатысып, сәуір айында Талдықорған қаласында 
өтетін ел чемпионатына 19 жолдама ұтып алды. Командалық есеп бойынша Сарқан ауда-
ны ІІ орынға ие болды. Жеңімпаздардың жаттықтырушылары А.Досанаманов, К.Муканов, 
Б.Дакилян, А.Мухаметжанов. Ал 15-25 қаңтар күндері Атырау қаласында бокстан ҚР чемпио-
наты өтті. Аталған жарыста ауданымыздың мақтанышы Айдар Мейіржан ІІІ орынға ие болды. 
Жаттықтырушысы Есболатов Жұман.

29 қаңтар мен 2 ақпан күндері аралығында Қаскелең қаласында волейболдан 2006-2007 ж.т. 
қыздар арасында Алматы облысының чемпионаты өтті. Осы жарыста  ауданымыздың қыздар 
командасы  жүлделі ІІІ орынға ие болды және  5-9 ақпан күндері аралығында Ұзынағаш кентінде 
волейболдан 2005-2006 ж.т. ұлдар арасында Алматы облысының чемпионатында Сарқан 
ауданының ұлдар командасы жүлделі ІІ орынға ие болды. Жаттықтырушылары О.Амиргалиев, 
Е.Жүнісбеков, Э.Ахметқалиев. Ақпан айының 2-4 аралығында Нұр-Сұлтан қаласында парад-
зюдо күресінен ҚР чемпионаты өтті. Аталған жарысқа Сарқан ауданының мүмкіндігі шектеулі,  
көз мүшесі зақымдалған спортшылар арасында дзюдо күресінен Нұрдаулетов Асылан Алма-
ты облысының құрама командасымен жарысқа қатысып, жүлделі ІІІ орынды иеленіп,  спорт 
шеберіне үміткер атағына ие болды. Жаттықтырушысы Р.Кызайбаев. 

  Р.КЫЗАЙБАЕВ, 
 БЖСМ әдіскері. 

Egov mobile - жаңа 
мобильді қосымша
Мобильді қосымшаны мобильді азаматтар 

базасында тіркелген ҚР азаматтары пайда-
лана алады. Мобильді азаматтар базасында 
тіркелу жолдары: 1. Электрондық үкімет пор-
талы (ЭҮП); 2. «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ арқылы 
тіркелуге болады. 

eGov mobile электрондық үкіметтің 
мобильді қосымшасы Google Play (талап 
етілетін нұсқасы Android - 5.0 немесе одан 
кейінгі нұсқасы), AppStore-дан (талап етілетін 
нұсқасы iOS - 11.3 немесе одан кейінгі нұсқасы) 
жүктеу үшін қолжетімді.

Қосымшада ЭЦҚ-мен немесе бір реттік па-
роль арқылы авторизациялануға болады. Бір 
реттік пароль – сұрау салу жібергеннен кейін 
пайдаланушының ұялы телефонына келетін 
тексеру коды бар sms-хабарлама келеді. Бір 
реттік парольді пайдалану үшін пайдаланушы 
мобильді азаматтар базасында тіркелуі тиіс.

Egov mobile қосымшасы ЭЦҚ-ны барынша 
ыңғайлы пайдалануға мүмкіндік береді: • eGov 
mobile қолданыстағы ЭЦҚ-ны 4 таңбалы PIN 
кодқа және Сіздің құрылғыңыздың кіріктірілген 
биометриясына (Face ID, Touch ID) бекітуге 
мүмкіндік береді. ЭЦҚ-ны PIN кодқа және 
биометрияға бір рет бекітіп, әр авторизация-
лану және көрсетілетін қызметті алу кезінде 
Сізге ЭЦҚ таңдауға және пароль енгізуге 
алаңдамауға мүмкіндік береді. • Сондай-ақ, 
eGov mobile-да ЭЦҚ-ны мобильдік қосымшадан 
шығару функциясы қолжетімді.

Қосымшаның басты бетінде пайдаланушы 
үшін қосымшамен жұмыс істеу жөнінде қысқаша 
нұсқаулық берілген. Нұсқаулықтар әлеуметтік 
желілер бойынша пайдаланушыларға таныс 
түрде орындалған. «Танымал қызметтер» 
бөлімінде барынша талап етілетін анықтамалар 
көрсетілген, қызметтердің толық тізімімен 
«барлық қызметтер» сілтемесі бойынша не-
месе «қызметтер» бөлімінде танысуға болады. 
Айта кететін жайт, көрсетілетін қызметті eGov 
mobile арқылы алу бұрынғыдан ыңғайлырақ 
болып отыр. Біз көрсетілетін қызметтерді 
тек қосымшаға ауыстырып қана қоймай, 
көрсетілетін қызметтерді толығымен басқаша 
ойластырып қарастырамыз. Көрсетілетін 
қызметті алу кезінде    өзіңіздің деректеріңізді 
енгізу қажет емес, сіздің деректеріңіз eGov 
жеке кабинетінен автоматты түрде толтырыла-
тын болады.

Сондай-ақ, басты бетте қосымшалар дүкені 
орналастырылған: «Хабарламалар» бөлімінде 
Сіз қызмет мәртебесінің өзгеруі туралы барлық 
хабарламаларды көре аласыз. «Профильде» 
отбасы, жеке құжаттар, әлеуметтік мәртебесі, 
заңды тұлғаға қатысу туралы ақпарат, авто 
және жылжымайтын мүлік туралы ақпарат 
және т. б. туралы әртүрлі мемлекеттік деректер 
қорынан жеке ақпараттар көрсетіледі.

Сондай-ақ, профильде қосымшаның 
параметрлерін өзгертуге болады.

Пищевыми добавками могут быть как натуральные, 
так и искусственные вещества, которые добавляются при 
приготовлении продуктов для улучшения их вкусовых ка-
честв, запаха, для увеличения сроков годности, измене-
ния цвета. 

Очень много споров по поводу возможного вреда от 
консервантов и красителей. Если например, речь идет о 
натуральных консервантах, а это соль, специи, пряности, 
уксусная кислота, которые используются в приготовлении 
пищи многие тысячелетия, то применение их в разумных 
пределах, не наносит вред нашему организму.

Классификация пищевых добавок подразделяется 
на: •Полезные добавки. Сюда можно отнести куркумины 
(Е100), рибофлавин (Е101), пектины (Е440), благодаря 
которым можно контролировать обмен веществ и работу 
ЖКТ. Также это ликопин (Е160d), молочная кислота (Е270), 
аскорбиновая кислота (Е300), компоненты, способствую-
щие укреплению иммунитета. •Нейтральные или безвред-
ные добавки. В эту группу входят как правило цветовые 
добавки – хлорофилл (Е140), красный краситель (Е162), 
мел (Е170), а также природные консерванты – сорбат ка-
лия (Е290), пищевая сода (Е500), ланолин (Е913). •Вред-
ные добавки включают в себя ряд добавок, употребление 
которых не рекомендовано лицам с заболеваниями : — 
астма – Е102, Е107, Е122, Е155, Е211, Е214, Е227; — ал-
лергия – Е131, Е210, Е230, Е239, Е311, Е951; — заболева-
ния печени и почек – Е171, Е173, Е302, Е510, Е518.

Запрещенные добавки, отрицательно влияющие на 
работу ЖКТ (Е220), печени и почек (Е123), канцерогены, 
запрещенные в детском питании (Е249, Е450), а также до-
бавки, используемые в приготовлении фаст-фуда (Е621, 
Е622, Е951, Е952). Стараясь обеспечить безопасность 
своему здоровью, выбирайте на полках магазинов продук-
ты с наименьшим сроком хранения, что говорит о том, что 
в их производстве использовалось меньшее количество 
различных пищевых добавок.

Избегайте незнакомых продуктов, товаров с замени-
телями сахара, усилителями ароматов. По возможности 
приобретайте натуральные продукты, имеющие есте-
ственный цвет, запах и вкус. Даже овощи и фрукты на при-
лавках с очень яркими неестественными, например, для 
зимнего времени года, цветами должны вас насторожить. 

Е.СТЕПАНОВА,
ведущий специалист Сарканского РУККБТУ.

Спорттың адам өмірінде алатын орны ерекше. Спортпен айналысқан адамның денсаулығы 
мықты, шыдамды, шымыр болады. Біздің ата- бабаларымыз да «тәні саудың – жаны сау» не-
месе «басты байлық-денсаулық»,- деп бекер айтпағаны белгілі. Жалпы салауатты өмір сал-
тын ұстану әркімге болса да пайдалы. Мұны жуырда біркісідей денсаулық күнін атап өткен 
Аманбөктер ауылдық округінің тұрғындары дәлелдеді. Еңкейген қариядан бастап еңбектеген 
балаға дейін қыс қызығы-сырғанақ тебудің кереметін көзбен көрді. Ауылымыздың жері таулы-
төбелі болып келуі де алысқа ұзамай шанамен қысқы саф ауаны қақ жарып заулауға зор 
мүмкіндік бергендей. Бірінші байлық – денсаулық болса, ал сол денсаулықтың кепілі – спорт. 
Ауылдықтар бір сәт осыны айқын сезінді.

Ж.ЖУНИСБЕКОВА,
Аманбөктер ауылдық округінің жастар ісі жөніндегі әдіскер-нұсқаушысы.

●Спорт 

Денсаулық күнін атап өтті

Жастарымыз жењiмпаз

Экологиялық тәрбиенің 
маңызы зор

Қай қоғамда болмасын экология мәселесі қашанда өзекті. Жалпы, экология 
дегеніміз — табиғатты пайдаланудың  ғылыми-теориялық негізі. Еліміздің табиғаты 
сан алуан болуы бізге керемет мүмкіндік берумен қатар зор жауапкершілік те 
жүктейді. Сондықтан өскелең ұрпаққа жастайынан экологиялық тәрбие берудің 
маңызы зор. Экологиялық тәрбиенің негізгі мақсаты — жастардың экологиялық 
көзқарасын, санасын, табиғатқа үлкен парасаттылық, жауапкершілік, қарым-
қатынасын қалыптастыру. Осы тәрбие арқылы адамның мәдениеттілік сезімі, 
экологиялық санасы қалыптасады.

Қазіргі таңда әлем бойынша экологиялық жағдайдың күрт нашарлауына бай-
ланысты қоршаған ортада болып жатқан өзгерістерге адамның биологиялық-
генетикалық құрылымы бейімделіп үлгере алмағандықтан, адам денсаулығына, 
жер-анамызға орасан зор нұқсан келуде. Мұны жыл сайын дүниежүзі ғалымдары 
айтып дабыл қағуда. Табиғат тепе-теңдігін қалпына келтіріп, қоршаған ортаға 
жанашырлықпен қарау, табиғат қазынасының, оның ішінде адамның өзін 
сақтап қалу проблемасы әрбір адамнан экологиялық сауаттылықты талап 
етеді. Қоғамдық экологиялық сана қоғамның экологиялық проблемаларымен 
күресуде мықты фактор болып табылады. Бұған дамыған елдердегі табиғатты 
қорғауға бағытталған түрлі шараларды мысалға келтіруге болады. «Табиғаттың 
— әр беті терең мазмұнға толы бірегей кітап» — деген екен ұлы неміс ойшылы, 
табиғаттанушы И.Гёте. Олай болса, мазмұнға толы табиғатымызды сақтап қалу 
жолында жас ұрпаққа лайықты экологиялық тәрбие берейік!

Құрманғазы САРЫБАЕВ,
«Жоңғар Алатауы» МҰТП ММ Сарқан филиалының 

Аманбөктер бөлімшесінің мемлекеттік инспекторы.

Қар барысы - қамқорлықты қажет етеді
Айрықша қорғауға алынған сымбатты жыртқыш аң ол қар барысы. Барыс – 

биік тауда мекендейтін ерекше сымбатты жыртқыш аң. Мысық тұқымдастар сана-
тына жататын жыртқыш аңның дене тұрқы 125-135, биіктігі 60, құйрығы бір мет-
рге дейін жетеді. Шұбатылған ұзын құйрығы тым сезімтал әрі аса сақ жануардың 
басқан ізін жасырып, қауіп-қатерден сақтайды. Ірілерінің салмағы 30-40 келі 
тартады. Барыс – биік тауда мекендейді. Ол өте айлакер, күшті әрі шапшаң. 
Жемін биік тасты жерден, кейде құз арасынан аңдып отырып, 15 метрге дейінгі 
биіктікпен секіріп, аса ептілікпен ұстай алады. Ұсақ жануарлар мен құстардан 
басқа кейде арқар, таутекелерге де шабуыл жасауы мүмкін. Таудағы барыстың 
тұрақты жатағы болмайды. Тек күшіктеген уақытта ғана тау үңгірлерін уақытша 
мекендейтін көрінеді. Барыс 3-4 жасынан бастап көбейе бастайды. Күшіктерінің 
саны 1-ден 5-ке дейін жетеді.  Барыстың саны күрт азайып кетуі себепті қорғауға 
алынып, Қазақстанның «Қызыл кітабына» тіркелген.

А. КЕНЖЕБАЕВ,
«Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ Сарқан филиалының 

Аманбөктер ИБ инспекторы. 

Пищевые добавки: 
польза или вред?

●Табиғат - тал бесік



21 ақпан 2020 жылe-mail: Igiman01@mail.ru 4ARQANS ABAI - 175

Ақылбай Абайұлы (1861-1904) – Ділдәдан 
туған Абайдың тұңғыш баласы. Ол Құнанбайдың 
кіші әйелі Нұрғанымның қолында өседі. Он жасқа 
толған кезінде Ақылбайды Ғабитхан деген татар 
молдаға оқуға береді, онда 4-5 жыл оқу оқиды.

Ақылбай талантты домбырашы болады, ән 
айтуды, өлең шығаруды машық етеді. Ол жастық, 
махаббат тақырыбына көптеген өлеңдер жазған. 
Ақылбайды талантты ақын етіп танытқан оның 
белгілі поэмалары: «Зұлыс», «Дағыстан» («Қисса-
Жүсіп»), «Жаррах батыр».

Ақылбай 1904 жылы Семей қаласында қайтыс 
болады, оның бейіті бұрынғы Семей облысы, 
Абай ауданы, өз қыстауы – Тышқан бұлағының 
басында.

Күлбадан Абайқызы (1862-1932) – Абайдың 
бәйбішесі Ділдәдан туған қызы. Оны Абай 
жас кезінде Семей орыс мектебінде оқытқан. 
Күлбадан Дүтбай Уандықұлының інісі Дүйсекеге 
тұрмысқа шыққан. Дүйсеке өлген соң Күлбаданды 
әмеңгерлік жолмен Дүтбай алған. Дүтбайдан – 
Мүкен, Мұхтар, Муштар, Мәкен, Қадиша деген ба-
лалар тараған. 1932 жылы қайтыс болған.

Әкімбай (Хәкімбай) Абайұлы (1866-73) – 
Абайдың Ділдәдан туған баласы. 1873 жылы 7 
жасында қайтыс болған.

Әбдірахман (Әбіш) Өскенбаев (1869-
1895) – Абайдың Ділдәдан туған баласы. Абай 
Әбдірахманды Семей қаласындағы уездік 
мектепке (1882) береді. Әбдірахман 1886-
1889 жылы Түмен қаласындағы Александр 
реалдық училищенің 5,6,7-кластарын оқып 
бітіреді.1889-1892 жылдары Санкт-Петербургте 
Михайлов артиллерия училищесінде 3 жыл оқып 
білім алады. Училищеге әуелі қатардағы юнкер 
дәрежесінде түскен Әбдірахманға 1890 жылы 
унтер-офицер, 1892 жылы портупей-юнкер, 
сол жылы тамызда подпоручик деген әскери 
атақ беріледі. Ол училищені өте жақсы бағамен 
бітірген. Әбдірахман 1892 жылы Ташкенттегі 
бекініс гарнизонының артиллериясына қызметке 
жіберіледі. 1892 жылы елге демалысқа келген-
де Мағрипаға үйленеді. Мағыштан Рахила деген 
қыз туады. Абайдың зор үміт артқан баласы 1895 
жылы 15 қарашада Ташкентте қайтыс болады да, 
сүйегі елге әкелініп, Ақшоқыға жерленеді.

Мағауия Абайұлы (1870-1904) – Абайдың 
Ділдәдан туған кенже ұлы. Ол тоғыз жасынан 
бастап, төрт жылдай Мұхамедкәрім деген татар 
молдасынан хат таниды. Мұнан кейін Мағауияны 
Абай Семей қаласындағы орыс мектебіне оқуға 
береді. Мағауия орыс мектебінде екі жарым жыл-
дай оқып, науқасқа шалдыққан соң, дәрігердің 
кеңесі бойынша оқуын тоқтатып, ауылға қайтады.

1885 жылдан бастап Мағауия әкесінің 
тәрбиесінде болады. Ол үнемі Абайдың өсиет, 
насихатын зер салып тыңдап, өз бетімен оқып, 
білімін көтереді. Орыс ғалымдары мен көрнекті 
жазушыларының еңбектерімен танысып, көп білім 
алады.

Мағауия 15 жасынан бастап жастық, махаб-
бат жайынан лирикалы өлеңдер жазады. Ағасы 
Әбдірахманның сырқаты мен өліміне арналған 
толғау-жырлары мен «Еңлік-Кебек», «Абылай», 
«Медғат-Қасым» поэмаларын жазған.

Мағауия 1904 жылы 12 мамырда қайтыс бола-
ды. Зираты Ақшоқы қыстауында.

Райхан Абайқызы (1871-1896) – Абайдың 
бәйбішесі Ділдәдан туған қызы. Найман еліндегі 
Серікбай байдың ұлы Құдайбергенге тұрмысқа 
шыққан. 1896 жылы қайтыс болған.

Тұрағұл (Тұраш) Абайұлы (1876-1934) – 
Абайдың екінші әйелі Әйгерімнен туған баласы. 
Ол жас шағынан әкесі Абайдың қолында болып, 
тәлім-тәрбиесін көп көріп өседі. Тұрағұл бала 
жасынан зерек, ұғымтал, зерделі болған. Ол 
Абайдың ең сүйікті баласының бірі және ұлы ұстаз 
ақынның әдебиеттегі дәстүрін берік ұстанған са-
налы, мәдениетті шәкірті болған.

Тұрағұлдың жастық, махаббат тақырыбына 
жазған өлеңдерінен сақталып, бізге жеткені екі-үш 
өлеңі. Ағасы Әбдірахман науқастанып жатқанда 
1895 жылы жазған екі өлеңі бар.

Тұрағұл 1904-1909 жылдары немере ағасы 
Кәкітай Ысқақұлымен бірге Абайдың әдеби 
мұрасын жедел жинап, баспаға әзірлеп, Абай 
өлеңдерінің алғашқы жинағын 1909 жылы Санкт-
Петербургта шығартты. Ол 1917-20 жылдары 
Семейдегі Алаш қозғалысына белсене араласып, 
әртүрлі жауапты қызметтер атқарды. Тұрағұл Се-
мей облыстық комитетінің мүшесі болған. 1922 
жылы ол тұтқынға түсіп, төрт айдай түрмеде оты-
рып шықты. Содан кейін Ақшоқыға барып аударма 
жұмысымен айналысады. М.Горькийдің «Челкаш» 
атты әңгімесін қазақ тіліне аударады. Аударма-
сы 1925 жылы «Таң» журналында жарияланған. 
А.Неверовтің «Я хочу жить» деген шығармасын 
аударып бастырған. Өмірінің соңғы жылдарында 
жазған ең басты еңбегі Абай туралы естелігі еді.

 1927-1928 жылдары Тұрағұл тағы да тұтқынға 
алынады. Түрмеден шыққан соң кәмпескеленіп, 
Шымкентке жер аударылады. Сол жақта 1934 
жылы 6 наурыз күні қызы Мәкеннің қолында 59 
жасында қайтыс болады. Сүйегі Шымкенттегі 
қорғасын зауытының астында қалды.

Мекайыл (Мекеш) Абайұлы (1884-1931) – 
Абайдың Әйгерімнен туған баласы. Арабша, 
орысша сауатты болған. Абай өлеңдерін түгелдей 
жатқа білген. Домбыра тартып ән салып, әкесі 
жайлы білгендерін ел ішінде әңгіме етіп, халыққа 
таратқан. Ағасы Тұрағұл ауылымен бірге Ақшоқы 
маңайын, Тышқан деген жерді мекендеген. 
1931 жылы бай баласы ретінде ұсталған. Оның 
Құзайыр, Әлішер деген балалары Ұлы Отан 
соғысына қатысып қаза тапты.

Ізкәйіл (Зікеш) (1895-1929) – Абайдың 
Әйгерімнен туған баласы. Домбыра мен скрипка 
тартып, ән салған өнері болған. Арабша оқып, 
білім алған. 1917 жылы Ойқұдықта тұңғыш рет 
қойылған М.Әуезовтің «Еңлік-Кебек» пьесасында 
Абыздың рөлін ойнады.

Кенже Абайқызы (1901-1932) – Абайдың 
Әйгерімнен туған кенже қызы. Алтыбақан, 
ойын-сауық кештерінде Абай әндерін орындап, 
оны халық арасына таратуға көп үлес қосқан. 
Кенже 1914 жылы Мұсабайдың інісі Әубәкірге 
ұзатылады. Әубәкір қайтыс болғаннан кейін, 

Абай ±рпаќтары

немересі. Жастай 1908 жылы қайтыс болған.
Бәкизат Ақылбайқызы (1885-1924) – Абайдың 

немересі. Ақынның баласы Ақылбайдың 
қызы. Ағасы Әубәкір екеуі Оспанның бауы-
рында, Еркежанның қолында тәрбиеленген. 
Оспан өлген соң, Абай Еркежанға үйленеді де, 
Бәкизат Абайдың да тәрбиесін алады. Бәкизат 
1902 жылы Шаған болысының адамы Сыпатай 
Молдабайұлына ұзатылған. Өзіне жасау ретінде 
берілген Абай үйінің, Ұлжан, Еркежанның біраз 
дүние-мүлкі қызы Бәзилаға мұраға қалып, оларды 
1948 жылы Абайдың Жидебайдағы музей-үйіне 
табыс еткен.

Исрайыл Ақылбайұлы (1895-1959) – Абайдың 
немересі, педагог, күйші. Ол домбырада ойнап, ән 
салған. Талай рет көркемөнерпаздар байқауының 
жүлдегері атанған. Исрайыл Жидебайдағы Абай 
музейінде қызмет істеп, онда домбыра оркестрін 
құрып, көптеген шәкірттер тәрбиелеген. Ол бізге 
Абайдың «Май түні» деген күйін жеткізді. 1940 
жылы «Жаңа ауыл» газетінде «Абай және ән-
күй» деген мақаласы жарияланды. Исрайылдың 
фотосуреттері, грамоталары музей қорында 
сақталған.

Рухия Ақылбайқызы (1897-1920) – Абайдың 
немересі. Жастай 1920 жылы қайтыс болған.

Әлімқұл балалары:
Шәбеп Әлімқұлұлы (1903-1959) – Абайдың 

шөбересі, Ақылбайдың немересі. Шыңғыс 
болысының 10-ауылында соттың көмекші хат-
шысы, Абайдың Жидебайдағы мұражайының 
меңгерушісі болып қызмет атқарған.

Зәбилә Әлімқұлқызы (1907-1984) – Абайдың 
Ақылбайдан өрбіткен шөбересі. Абай ұрпақтары 
қудалауға ұшыраған жылдары ағасы Бағфур 
екеуі Алматы облысының Жамбыл ауданының 
К.Мыңбаев селосына қоныс аударған, Зәбила 
сонда қайтыс болады.

Қауаш Әлімқұлқызы (1910-1988) – Абайдың 
шөбересі, Ақылбайдың Әлімқұлының қызы. 
Ертекші Баймағамбеттің баласы Салықтың 
Мұқлесіне тұрмысқа шыққан. Ол Абайдың, 
Ақылбайдың, Шәкәрімнің өлеңдерін жатқа білген. 
Қауаш апаның балалары Эдуард (1936-2007), 
Теля 1943, Роза 1947, Ләйлә 1950 жылы туған. 
Астана қаласында тұрады. 

Бағфур Әлімқұлұлы (1910-1981) – Абайдың 
шөбересі.

Әубәкірден туған балалар:
Әлихан Әубәкірұлы (1918 – ө.ж.б.) Абайдың 

шөбересі. Отан соғысына қатысып, хабарсыз кет-
кен.

Қапсәләм Әубәкірұлы (1918-1943) – Абайдың 
шөбересі. Ұлы Отан соғысында 1943 жылы қайтыс 
болған.

Исрайыл балалары:
Исрайылдың кіндігінен тараған 6 бала болған.
Оның Күләш, Майра деген 2 қызы, Сары-

жан деген ұлы кішкентай кезінде шетінеп кеткен 
(Күлзипа, Нәзипа, Кәсира қыздары қалған). 

Нәзипа Исрайылқызы (1922-1996) – Абайдың 
шөбересі, Ақылбайдың немересі. Нәзипа 
Шығыс Қазақстан облысы Зайсан қаласында 
тұрған. Жоғары білімді ұстаз. Абай және оның 
айналасындағылар, ақынның туған-туыстары 
жөнінде әке-шешесінен естігендерін жазып Абай 
мұражайының қорына тапсырған.

Күлзипа Исрайылқызы (1925 – 2014) – 
Абайдың шөбересі, педагог, ақын. Шығыс 
Қазақстан облысы, Зайсан қаласында тұрды. 
Оның өлеңдері Абай мұражайында сақталған. 
2014 жылы 6 шілдеде қайтыс болды. Күлзипа 
апамыздың сүйегі Зайсанда жерленді.

Кәсира Исрайылқызы 1944 жылы туған.
Исрайылдың кенже қызы Кәсира да апа-

лары сияқты балалық бұла шағын Абайдың 
қыстауы – Жидебайда өткізген. Он жылдықты 
Қарауылдан тәмамдап, арман қуып, Алматы 
қыздар педагогикалық институтына қазақ тілі мен 
әдебиеті факультетіне оқуға түседі. Институтты 
ойдағыдай бітірген Кәсира геолог Аманжол есімді 
азаматқа тұрмысқа шығады. 

Бағфурдың балалары:
Эрнест Бағфурұлы Ақылбаев (1935-1983) – 

Абайдың шөбересі. Абайдың баласы Ақылбайдан 
Әлімқұл, Әлімқұлдан Бағфур, Бағфурдан Эрнест 
туған. Алматыда тұрған.

Бауэр Бағфурұлы Ақылбаевтың (1937-1979) 
туған, қайтыс болған  жылдары ғана белгілі.

Айдар Бағфурұлы 1949 жылы туған. Абайдың 
шөбересі. Абайдың баласы Ақылбайдан – 
Әлімқұл, Әлімқұлдан – Бағфур, Бағфурдан Айдар 
туған.

Алматыда политехникалық институтты 
бітірген соң, Айдар жолдамамен Ақтауға қызметке 

гидрометеорологиялық институты мұхиттану 
факультетін, мұхиттану мамандығы бойынша 
тәмамдайды. Жоғары оқу орнын жақсы аяқтаған 
ақын ұрпағына әрі қарай білімін аспирантурада 
жалғастыру жайлы ұсыныс та түседі. 1996 жыл-
дары Даниярдың ақылы аспирантурада оқуын 
жалғастыруға қаржылық мүмкіндігі болмай, өзімен 
бірге оқитын Наталья атты орыс қызымен қол 
ұстасып елге қайтады. Қазір Даниярдың Дана, 
Кәмила, Меруерт деген балалары бар. Алматыда 
тұрады

Әбдірахманның балалары:
Рахила Әбдірахманқызы (1894-1924) – 

Абайдың немересі. Бәстами Мұсабайұлына 
тұрмысқа шыққан. Әке-шешесі қайтыс болған 
кезде ол әжесі Ділдә мен Мағауияның бәйбішесі 
Дәмөгейдің тәрбиесінде өседі. Тұрмысқа шыққан 
ол ақын атасының өлеңдері жазылған қолжазба 
дәптерді өзімен бірге ала кеткен. Рахила Абай 
әндерін ел арасына таратуға елеулі үлес қосты.

Мағауияның балалары:
Уәсила Мағауияқызы (1890-1954) – Абайдың 

өз қолында өскен немересі. Уәсиладан Шаймар-
дан туған. Уәсила жастайынан алғыр болып, Абай 
өлеңдерін бір естігеннен кейін қайталауды қажет 
етпей жатқа айтқан. Абай Уәсиланың осы қасиетін 
қатты ұнатып, қолжазбаларының бірін сыйлаған. 
Ол қолжазба кейіннен М.Әуезовке табыс етілген. 
Құтайба Мағауияұлы (1895-1919) – Абайдың 
немересі. Ақшоқыдағы зиратқа жерленген.

Жағыпар Мағауияұлы (1898-1934) – 
Абайдың немересі. Мағауияның Дәмөгей де-
ген бәйбішесінен туған. Ол Ғабитқан молданың 
ізбасары Махмұт молдадан сауат ашып, білім 
алады. Семейде мұғалімдер даярлайтын кур-
сты бітіріп, мектеп-интернат ашып, қазақ бала-
ларын оқытты. Жағыпар 1930 жылы өз отбасын 
Шемонаихаға, Уба-Форпостқа көшіріп әкетеді. 
Сонда жаңадан мектеп-интернат ашып, оның 
директоры болды. Жағыпар 1934 жылы қайтыс 
болды. 1974 жылы Жағыпардың сүйегі Уба-
Форпосттан алынып, Ақшоқыға жерленген.

Кәмила Мағауияқызы (1900-1932) – Абайдың 
немересі Кәмила молдадан ескіше сауат ашқан. 
Шыныбай дегенге тұрмысқа шығып, көп кешікпей 
ажырасады. Ағасы Жағыпар Мағауияұлының 
қолында тұрған кезінде М.Әуезовке тұрмысқа 
шығады. М.Әуезовтен Зере, Мағрипа деген ба-
лалары болған, бірақ жастайынан қайтыс болған. 
Конфискелеу зұлматы кезінде ерлі-зайыптылар 
ажырасуға мәжбүр болады. Кәмила Убо-Форпост 
деген жерде ағасы Жағыпардың қолында 
қайтыс болған. Сүйегі Шульба СЭС-інің астында 
қалатын болғандықтан 1974 жылы қазып алы-
нып, Ақшоқыдағы Құнанбай әулетінің зиратына 
қойылды.

Құтайбаның баласы:
Берекехан Құтайбаұлы (1919-1942) – Абайдың 

шөбересі, Мағауияның немересі, Семейде 7-кла-
сты орысша оқып бітірген. Шығыс Қазақстан 
облысы, Новошульба ауданында Уба-Форпост 
ауылдық кеңесінен әскер қатарына алынып, Ұлы 
Отан соғысына қатысқан.

Жағыпар балалары:
Рәпила Жағыпарқызы (1919-1938) – Абайдың 

шөбересі, Мағауияның немересі. 1936 жылы 
Алматыдағы педагогикалық училищені бітірген.

Ишағы Жағыпарқызы (1922-2014) – Абайдың 
шөбересі. Мағауияның Жағыпарынан туған. Әкесі 
қайтыс болған соң (1934), Семей қаласындағы 
мектеп-интернатта тәрбие алады. Ұлы Отан 
соғысы жылдарында авиация технигі болып Хар-
бин маңында майданға қатысты. 

Жошыхан Жағыпарұлы Мағауин (1924-1943) – 
Абайдың шөбересі. Абайдың баласы Мағауияның 
немересі. Жошыхан 1934 жылы әкесі қайтыс 
болғаннан кейін апасы Ишағы, қарындасы Ғазел 
үшеуі Алматыдағы балалар үйінде тәрбиеленеді. 
Ол осындағы №12 мектеп-интернатты бітіріп, 
1942 жылы майданға кеткен. 1943 жылдың тамыз 
айында Харьковті азат ету үшін болған шайқаста 
ерлікпен қаза тапты. Оның майданнан жазған хат-
тары Абай музейінде сақтаулы.

Ғазел Жағыпарқызы (1927-2011) – Абайдың 
шөбересі. Мағауияның баласы Жағыпардан туған. 
Семей, Шымкент, Арыс, Алматы қалаларында 
мектеп-интернатта оқыған. Кино саласына ма-
мандар даярлайтын училищені бітіргеннен кейін 
Қазақ мемлекеттік университетіне қабылданып, 
қоғамдық ғылымдар факультетін бітірген. Ол 
алғашқыда мұғалім, кейіннен «Қазақфильм» кино-
студиясында қазақ киносы тарихы мұражайының 
бөлім меңгерушісі болды. 

Ләйлә Жағыпарқызы (1930-1932) – Абайдың 
шөбересі, Мағауияның немересі. Сүйегі Шығыс 

Қазақстан облысы, Новошульба ауданы, Уба-
Форпост ауылында жерленген.

Тұрағұл балалары:
Ақылия (Ақыш) Тұрағұлқызы (1901-1990) – 

Тұрағұлдың қызы, Абайдың өз қолында өскен 
немересі. Абайдың өсиеті бойынша Ақылия бой-
жеткен соң, Оразбайдың Медеу деген баласы-
нан туған Санияз есімді немересіне тұрмысқа 
шыққан. Жастардың 1917 жылы шілденің 7-сі күні 
Ойқұдықта өткен некелесу тойында М.Әуезовтің 
«Еңлік-Кебек» пьесасы қойылды. Ақылия 
Алматыдағы Қазақстан Республикасының опера 
және балет театрында ұзақ жылдар бойы апалы-
сіңлі Уәсила екеуі Абай ауылы, Абай заманы, 
Тобықты елі киім үлгілерін тігетін бірден-бір шебер 
болды. 

Жебрәйіл Тұрағұлұлы (1903-1930) – Абайдың 
немересі. Жебрәйілден – Алпаш (Алпарыстан) 
туады. Домбыра тартып, ән салған. Ол Семей 
және Түмен қалаларында орыс мектебінде оқып, 
орысша-қазақша сауатты болған.1917 жылы 
М.Әуезовтің «Еңлік-Кебек» пьесасы бірінші рет 
қойылғанда Жебрәйіл Жапал болып ойнаған. 

Қалиман Тұрағұлқызы (1904-1989) – Абайдың 
немересі. Ахмет Әуезовке тұрмысқа шыққан. 
Абайдың 125 жылдық мерейтойына арнайы 
шақырылып, сонда сөйлеген сөздері, естеліктері 
магнитофон таспаларына жазылып алынған. 

Зүбайыр Тұрағұл (1907-1933) – Абайдың 
немересі. Зүбайырдың әйелі Қанағат (Кәкен) 
Жуантаяқ Тобықты Азубайдың қызы. Одан Кене-
сары (1928-1933) туған. Зүбайыр балалық жастық 
шағын Абайды көзі көрген ет жақын адамдар 
арасында өткізген. 1928 жылы бай-феодалдың 
тұқымы, әкесі алашордаға қатысы бар деген 
айып тағылып, әулетімен бірге жер аударылған. 
Ол 4-5 жылдай қырғыз елінде, Мерке (Жамбыл) 
маңында, Шымкент, Ташкентте тұрған. 1933 жылы 
күзде Бішкекте қайтыс болған.

Мәкен Тұрағұлқызы (1912-2000) – Тұрағұлдың 
кенже қызы. Мәкен жастайынан өнерге жақын 
болған, әкесі Тұрағұлдан ақын атасы тура-
лы естелік-әңгімелерді көп естіп, Абай әндерін 
үйренген. Абайдың немересі Ұлы Отан соғысы 
жылдарында Қазақ радиосында қызмет атқарған.
Мәкеннің орындауындағы Абай әндерін 1930 
жылы А.Жұбанов нотаға түсірген. «Өнер» баспа-
сынан 1986 жылы жарық көрген «Айттым сәлем, 
Қаламқас» жинағына Абайдың Мәкен орындап 
жаздырған 19 әні енді.

Құзайыр Мекайылұлы (1912-1945) – Абайдың 
немересі. Шешесі – Дәмежан. Құзайыр бай 
тұқымы ретінде жер аударылып, елден қуылған. 
Фрунзе (қазіргі Бішкек) қаласына барып паналап, 
қара жұмыс істеген. Сол жерден әскерге алынып, 
1945 жылы майданда қаза болған.

Қалышер Мекайылұлы (1921-1942) – 
Абайдың немересі. Шешесі Дәмежан. Қалышерге 
бай тұқымы деген айып тағылып, жер аударылған. 
Фрунзе (Бішкек) қаласынан әскерге аттанып, Отан 
соғысында 1942 жылы қайтыс болған.

Жебрәйіл баласы:
Алпаш Жебрәйіл (1922-1990) – Абайдың ба-

ласы Тұрағұлдың немересі. Өз әкесі Жебрәйіл, 
Абайдың інісі Оспанның атына жазылған. Ұлы 
Отан соғысына қатысып, мүгедек болып оралған. 
Алматы қаласында тұрып, 1990 жылы дүние 
салған.

Ізкәйіл баласы:
Тоқташ Ізкәйілұлы (1924-1943) – Абайдың 

немересі. Ол домбырада, гармоньда ойнап, 
Абай әндерін айтқан. 1934 жылы маусымда 
Бүкілқазақстан халық өнерпаздарының І-ші 
слетіне қатысқан. Тоқташ Отан соғысына қатысып, 
1943 жылы қаза болған.

Абайдың немерелес туысы Кәкітайдың ұлы 
Әрхәм жас шағынан Абайды көріп, ақынның неме-
ре балаларының біріндей болып өскен адам. Абай 
дүниеден қайтқан жылы Әрхәм 19 жастағы жігіт 
болатын. Сондықтан ұлы ақын атасын өзі көрген-
білгені бар, кейін әкесі Кәкітайдан естіп құлағына 
құйғаны, көңіліне тоқығаны бар, Әрхәм Абай тура-
лы тарихи құнды мағлұмат, мол дерек қалдырып 
кетті, Әрхәм әкесі қайтыс болған жылы (1915) 30 
жаста еді. 1963 жылы 78 жасында дүниеден өтті.

Қазақ даласындағы ақыл-ойдың шамшырағы 
атанған Абайдың артында қалған ұрпақтары да 
осал емес. Олар әке ісін одан әрі жалғастырды, 
соның жолын ұстады. Патша тұсында да, кеңес 
өкіметі кезінде де ұлттың зиялыларын жаппай 
жазалау, бас еркін шектеу, атып, жер аудару 
саясаты мемлекеттік басты шараға айналды. 
Сондай ауыр қасіретті Абай ұрпақтары да көрді.
Қуғындау мен жер аударылудың нәтижесінде 
тағдырдың тәлкегінен сан-саққа бытырап, әр 
жердегі балалар үйі мен жатақтарда өмір сүрген 
Абай шөберелері бірін-бірі жақын танымастан 
Ұлы Отан соғысына аттанады, майданға қатысып, 
екеуі аман келді. Олар – Алпаш Жебрәйілұлы мен 
Ишағы Жағыпарқызы.

Абай – халқымыздың мақтанышы ғана емес, 
ұлттық идеологиямыз. Ұлы ақынның өлмес 
мұрасын ұрпақтарын таныту – парызымыз.

Нұрсұлу ӨМІРБЕКОВА,
Абайдың мемлекеттік қорық-мұражайының 

жетекші ғылыми қызметкері.

Абай 1860 жылы 15 жасында әкесінің құдаласуымен Ділдәға (1843-1924) 
қосылады. Ділдә Жүсіпқызының төркіні Әйбике-Шаншар елінің ақсүйегі Ал-
шынбай Тіленшіұлының ұрпағы. Әкесі Ақшоқыдан жер бөліп беріп, онда Абай 
сегіз бөлмелі қыстау салдырады. Ділдәдан Ақылбай, Әкімбай, Әбдірахман, 
Мағауия, Күлбадан, Райхан туған. Екінші әйелі – Әйгерім (шын есімі – Шүкіман). 
Әнін естіп, ұнатып алған. Абай Әйгерімге 1875 жылы үйленген. Әйгерімнен 
Тұрағұл, Мекайіл, Ізкәйіл, Кенже туған. Абайдың он баласы болған. 

Ғабитхан молданың шөбересі – Сіләмғазыға 
тұрмысқа шығады. Кейін тұрмыстары нашарлап, 
1932 жылы Тұрағұлдың қолына көшіп келіп, сонда 
қайтыс болады.

Абай балаларынан тараған ұрпақтары:
Ақылбай балалары:
Әлімқұл Ақылбайұлы (1879-1914) – Абайдың 

немересі. Әлімқұлдан Шәбеп, Бағфур, Зәбила, 
Қауаш туады. Әлімқұлдың балалары атасының 
дүние-мүліктері мен фотосуреттерін Абай 
мұражайына тапсырған.

Әубәкір Ақылбайұлы (1881-1934) – ақын, 
әнші-композитор. Абайдың немересі әрі шәкірті. 
Абайдың інісі Оспанның қолында тәрбиеленген.
Немересінің ақындыққа бой ұрғанын байқаған 
Абай Әубәкірді ерекше жақсы көріп, бағыт-бағдар, 
ақыл-кеңесін беріп отырған. Абайдың тапсырма-
сымен әзіл, мысқыл, әжуа, сықақ өлең шығарып, 
XIX ғасырдың басындағы қазақ әдебиетіндегі 
сатираға өзіндік үлес қосқан.1928-1929 жылдары 
конфискация кезінде Әубәкір қудалауға ұшырап, 
түрмеге қамалады. Шымкент жаққа жер аудары-
лады. Сол жақта 1934 жылы қайтыс болады.

Сағадат Ақылбайқызы (1884-1908) – Абайдың 

барады. Сол жақта жары 
Светлананы (ұлты қазақ) 
кездестіріп шаңырақ 
көтереді,  жалғыз ұлы Да-
нияр 1971 жылы дүниеге 
келген. Алматыда тұрады.

Эрнестің баласы:
Айдос Ақылбаев – 

1967 жылы туған. Абайдың 
шөпшегі. Айдос бірінші 
некеден (Тамара) бір 
қызы бар. Қазір Алматы-
да тұрады. Қазіргі жұбайы 
қазақ. Ұрпақ жоқ.

Айдардың баласы:
Айдардың баласы Да-

нияр Ақылбаев 1971 жылы 
туған. Абайдың шөпшегі 
бесінші ұрпағы.

Данияр мұхиттану 
ғылымы қазақ үшін 
сирек кәсіп десек, 
осы мамандықты 
таңдаған. Ленинград 
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Ж‰ректен-ж‰рекке
Қазақстан Рес-

п у бл и к а с ы н ы ң 
П р е з и д е н т і 
Қ а с ы м - Ж о м а рт 
Тоқаев 2020 жыл-
ды еріктілер жылы 
деп жариялады. 
Жалпы еріктілер 
тобы жағдайы төмен адамдарға керек 
кезде сүйеніш бола біледі. Мүмкіндігі 
шектеулі жандарға көмек қолын созады. 

Волонтер жұмысы жастарды игі 
істермен бірге мейірімділікке, отан 
сүйгіштікке баулиды. Кез-келген адам 
ерікті бола алады. Бірақ жақсы іс жасау 
оңайшылықпен келмейді. Осы мақсатта 
қаламыздағы Ақын Сара атындағы 
мектептің оқушылары «Волонтер-2020» 
жылына орай Сарқан қаласындағы зер-
де бұзылыстары бар балаларға арналған 
арнайы мектеп-интернатының ұжымына 
келіп «Жүректен-жүрекке» атты концертті 
ұйымдасқан түрде өткізді. Концертте Отан 
туралы, туған жер  және патриоттық әндер 
шырқалды, әдемі би биленді.

Іс-шараны ұйымдастырған мектептің 
тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары 
Нұрғазиева Мадина және Байжұманов 
Нұрлан, музыкалық жағынан көркемдеген 
музыка пәні мұғалімі Абылғанов Али 
Темірханұлы, би жетекшісі Айдаро-
ва Жұлдызға және мектеп әкімшілігіне 
оқушылар және педагогтар атынан 
алғысымыз шексіз.

Г.ИТЖАНОВА,
мектеп-интернат ТІЖДО. 

Өлеңмен жазсам өткенді,
Ұмыт боп көбі кеткенді.
Жаңарама қайтадан,
Жамағанмен шекпенді.
Тарыдай терсем тірнектеп,
Қалған ғұмыр жетер ме.
Құмдағы іздей күлмектеп,
Әл-қуатым жетер ме.
Сынық арба сияқты,
Жете алмай өмір өтер ме.
Мынау жалған дүниеге,
Келдім бе әлде бекерге.
Уайымдап нетейін,
Ризамын өмірге.
Кейінгі жас ұрпаққа,
Өсиет етіп кетейін.
Мінсең де қай жотаға,
Өз ісіңді жобала.
Сабырлы бол өмірде,
Өзіңді өзің шамала.

Азамат болсањ
Азамат болсаң арлы бол,
Жарық болсын маңдайың.
Дұшпаңына зәрлі бол,
Риза болсын ағайын.
Азамат болсаң арлы бол,
Жақынға да алысқа.
Қатарластың алды бол,
Бейтаныс пен танысқа.

***
Иесі бол ақылдың,
Құбылысына заманның.
Жағасы бол жақсының,
Жақсыменен жаманның.
Азамат болсаң әлді бол,
Құлы болмай құлқынның.
Берекелі малды бол,
Қамқоршы бол ұятыңның.

Сабырхан ЖАҚЫПОВ,
Алмалы ауылы.

Соңғы жылдары қой аузынан шөп 
алмас халықтың үрейін ұшырып, күллі 
әлемде бүлік тудырған терроризм 
және экстремизм діни сипатта белең 
алып, бейбітшілікті ұстанған мұсылман 
жұртшылығына үлкен жала, қара күйе 
жақты. Діни тұрғыдан сауатсыз жастар 
көбіне жат ағымдар мен экстремистік 
топтардың арбауына түсуде. Бауырыңды 
нақақтан-нақақ өлімге қима, адам өлтіру 
үлкен күнә деп үгіттейтін ақиқат діні  
Исламның шын мәнісінде қандай екенін 
әлем мұсылмандары дәлелдеуге тыры-
суда. Дегенмен, теріс бағытқа түсіп,  жат 
ағымға ұрынған азаматтар жалған сенімнің жетегінде әлі де тыныш елдің ұйқысын бұзуда.

Қазіргі таңдағы өзекті деген үлкен мәселелердің бірі – жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақтай 
қаптап кеткен түрлі сондай діни ағымдар десек артық айтқандық емес. Кереғар діни ағымдар 
қоғамға, айналаға, соның ішінде жастарымызға ерекше әсер етіп, ұдайы адастырумен келеді. 
Соның салдарынан отбасылардың ажырасуы көбейіп, түрлі дінді ұстанудың нәтижесінде 
жанұяларда ұрыс-керістер орын алып, көптеген бөлінушіліктерге негіз болуда. Осындай 
жағдайлардың алдын алу бойынша округімізде округ имамы мен жастардың кездесуі жиі өтіп 
тұрады.

Кезекті кездесудің бірі 14-ақпан күні Пограничник ауылында өтті, кездесуде округ имамы 
М.Ахмадиев жастарға жат ағымдар жайлы, экстремистік топтар және олардың қауіптілігі  жай-
лы толық мағлұматтар берді. Жастарды діни тұрғыдан сауатты болуға шақырды, әлеуметтік 
желілерде абай болуға, тек рұқсат етілген, бекітілген ұстаздардың ғана уағыздарын тыңдауға 
шақырды.

Діни сауаттылық ішкі тұрақтылықтың кепілі. Еліміздегі ортақ ауызбіршілік, елжандылық, 
адамды сүю, бейбітшілік пен тыныштық – біз ұстанған ислам дінінің басты мұраты, ал 
ұлттық қауіпсіздігімізге қатер төндіретін жат ағымдардан бойымызды аулақ ұстап, жастарды 
отансүйгіштікке тәрбиелегеннен ұтпасақ, ұтылмасымыз анық. Олай болса, жат ағымның бірлікке 
емес, бүлікке алып баратын жол екенін ұмытпайық, ағайын!

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

 әдіскер-нұсқаушысы, Амангелді БПҰ мүшесі.

Діни сауатсыздыќ – 
діни экстремизмніњ бастауы

Туған жер 
Туған жерде өстім мен, өркендедім,
Кең байтақ  ұлы дала көркем елім.
Ой-қыры, тау-тасымен баурап алған,
Гүл жайнаған алқабың,  қиыр белің.

Сарқыраған  суың бар тау басында,
Бүлдіргені тал-бұта  арасында.
Жайнай бер, жасара бер, туған жерім,
Сұлулықтан мол ләззат аласың да.

Тыныштық бола берсін  елімізде,
Ғажап өмір болады әлі бізде.
Ешқашан бірлігіміз жоғалмасын,
Байлық тұнған жазира жерімізде.

Амина АСҚАРБЕК,
Ақын Сара атындағы орта мектептің 

4 а сынып оқушысы.

«Сарқан аудандық білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі бос мемлекеттік 
орта білім беру ұйымының басшысының 
лауазымдары орындарына конкурс жа-
риялайды.

Бос орын:  «Сарқан ауданы әкімдігінің 
«Күншуақ» Балалар мен жасөспірімдерге 
арналған спорттық сауықтыру лагері» 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық 
кәсіпорнының директоры.

Мекеменің орналасқан жері: Алматы 
облысы, Сарқан ауданы, Аманбөктер ауы-
лы, Ленина көшесі, 35.

Конкурсқа қатысушыларға қойы-
латын 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 мектеп-
те педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 
үш жыл, басшылық лауазымдағы жұмыс 
өтілі талап етілмейді; 3) бірінші немесе 
жоғары біліктілік санатының және (не-
месе) "педагог-модератор", "педагог-
сарапшы", "педагог-зерттеуші", "педагог-
шебер" санатының болуы (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 нысан-
дарын бекіту туралы" Қазақстан Республи-
касы Денсаулық сақтау министрінің міндетін 

атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы 
№ 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 6697 болып тіркелген) бекітілген ны-
сан бойынша денсаулық жағдайы туралы 
анықтама; 5) соттылығының жоқ екені ту-
ралы анықтама.

Құжаттар төмендегі мекен жайда ха-
барлама жарияланған күннен бастап жеті 
жұмыс күні ішінде қабылданады. Құжаттар 
қабылданып болғаннан кейін аталған ме-
кен жайда конкурс өткізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын 
құжаттардың тізбесі: 1) білім беруді 
басқару органы басшысының атына 
тұрғылықты тіркеу орны, нақты тұратын 
жері, байланыс телефондары көрсетілген 
конкурсқа қатысуға өтініш; 2) жеке тұлғаны 
куәландыратын құжаттың көшірмесі; 3) 
білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттың 
көшірмесі; 4) еңбек қызметін растайтын 
құжаттың көшірмесі; 5) кадрларды есеп-
ке алу жөніндегі жеке парақ және фото; 
6) ескертпелер мен көтермелеулерді 
көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орны-
нан өндірістік мінездеме; 7) біліктілік 
санаты және ғылыми дәрежесі туралы 
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 ны-
сан 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 жауапты қызметкері тара-
пынан куәландырылады және мөрмен 
куәландырылуы тиіс.

Осы көзделген құжаттар топтама-
сы толық ұсынылмаса, кандидаттың 
конкурсқа қатысу үшін берген құжаттарын 
қабылдаудан бас тартылады.

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

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

П.ИМАНГАЗИЕВА,
бөлім басшысы.

¤лењ

Мұғалім өзінің 
білімін үздіксіз 
көтеріп отырғанда 
ғана мұғалім, 
оқуды, ізденуді 
т о қ т ат ы с ы м е н 
оның мұғалімдігі 
де жойылады” де-

ген екен орыс педагогі К.Д.Ушинский. Ресей 
ғылыми педагогикасының негізін қалаушы 
ғұламаның айтқаны қаншама жылдар 
өтсе де өзектілігін жойған жоқ. Керісінше 
осынау тағылымның мән-маңызы арта 
түспесе. Расында да қазіргі заман тала-
бына сай, әр мұғалім, әр маман өз білімін 
жетілдіріп, ескі бірсарынды сабақтардан 
гөрі, жаңа талапқа сай инновациялық 
технологияларды өз сабақтарында 
күнделікті пайдаланса, сабақ тартым-
ды да, мәнді, қонымды, тиімді болары 
сөзсіз. Инновациялық технология – білім 
сапасын арттыру кепілі. Бұл өз кезегінде 
қазақстандық білімді бәсекеге қабілетті 

етері даусыз. Бұл турасында Елбасымыз 
Н.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағдарламалық мақаласында 
жақсы көрсеткен. «Қазіргі таңда жеке адам 
ғана емес, тұтас халықтың өзі бәсекелік 
қабілетін арттырса ғана табысқа жетуге 
мүмкіндік алады. Бәсекелік қабілет дегеніміз 
– ұлттың аймақтық немесе жаһандық 
нарықта бағасы, я болмаса сапасы жөнінен 
өзгелерден ұтымды дүние ұсына алуы. 
Бұл материалдық өнім ғана емес, сонымен 
бірге, білім, қызмет, зияткерлік өнім немесе 
сапалы еңбек ресурстары болуы мүмкін. 
Болашақта ұлттың табысты болуы оның 
табиғи байлығымен емес, адамдарының 
бәсекелік қабілетімен айқындалады. 
Сондықтан, әрбір қазақстандық, сол арқылы 
тұтас ұлт ХХІ ғасырға лайықты қасиеттерге 
ие болуы керек. Мысалы,  компьютерлік 
сауаттылық, шет тілдерін білу, мәдени 
ашықтық сияқты факторлар әркімнің алға 
басуына сөзсіз қажетті алғышарттардың са-
натында». Міне, тұңғыш Президентіміз білім 

мен біліктің қаншалықты маңызды, өзекті 
екендігін аталмыш мақалада жақсы айта-
ды. Жан-жақты дамыған, әлемде алдыңғы 
қатарлы елдер санатындағы Жапония, 
Германия, Корея сынды елдер білімінің 
өлшеусіз қазына, баға жетпес байлық 
екендігін өте ертеден бағамдаған мемле-
кеттер. Білімге деген қамқорлық, білім са-
ласына деген қолдау жағында осынау ел-
дер бізге жарқын үлгі. Егеменді еліміздің 
ең басты мақсаты осындай өркениетті 
елдер қатарына көтерілу болса, ал 
өркениетке жетуде жан-жақты дамыған, 
рухани бай тұлғаның алатын орны ерек-
ше. Сол себепті қазіргі білім берудің ба-
сты мақсаты да сол жан-жақты дамыған, 
рухани бай жеке тұлға қалыптастырып, 
егемен елімізді қабілетті, жаңашыл етіп 
қалыптастыру болып табылады.

Гүлмира ЕСБОЛАТҚЫЗЫ,
Абай атындағы мектеп-

гимназияның бастауыш сынып 
мұғалімі.

Хабарландыру●Айтарымыз бар

Көп болып ойласайық
Жаратушы Алланың құзырынан бірде 

бір жұмырбасты пенде құтылған емес. Жу-
ырда Абай ауылында тұратын бауырымыз 
қайтыс болды. Ұзақ жыл еңбек еткен еліне 
елеулі азамат еді. Амал бар ма, ұлын ұяға, 
қызын қияға қондырған, қанатын кеңге 
жайған жанұяның басалқысы сәл ғана 
сәтсіздікке шыдамай өзіне өзі қол жұмсапты. 
Мүфтидің пәтуасы бойынша асылып, аты-
лып өлгендерге жаназа оқылмайды деген 
желеумен ауданнан, ауылдан имамдар 
қаралы жиынға қатысқан жоқ. Марқұмның 
алыстан келген құдасы қазақтың жолымен 
Ықылас сүресін үш рет қайталап, жаназаның 
жобасын жасады. 

"Өлім - бардың малын шашады, жоқтың 
артын ашады" дейді атам қазақ. Сүйекке 
түскені бар, қамыр садақасы бар, ас-
ауқаты бар бұл отбасы біраз шығындалып 
қалды. Шақырылғаны, шақырылмағаны бар    
жерлеуге келген қалың қауым сойылған 
жылқының етінен дәм татты. 

Ойлап көрсек, әрбір мұсылман адам 
бір-бірін бауыр дейміз. Артында отбасы 
бар, бала-шағасы бар. Сондықтан әрбір 
дені сау адам күндердің күні мен де осын-
дай боламын деп ойлауы керек. Қаралы 
отбасының шаңырағы шайқалмауын ойлап, 
ел-жұртымызды ысыраптан сақтандырайық. 
Бұл көп болып ойласатын шаруа, ағайын!

Жабайхан КҮШІКБАЕВ.
Алмалы ауылы.

Білім мен білік - баянды болашаққа баспалдақ
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айының соңы мен  ақпан айының 
басында әл-Фараби атындағы  
орта мектебі ұстаздарының 
ұйымдастыруымен Абай Құнанбай-
ұлының 175 жылдығына арналған 
«Абайды білмек парыз ойлы жасқа» 
атты онкүндік жарияланып,бірнеше 
бөлімнен тұратын ауқымды іс-
шаралар өткізілді. Мақсаты: Ұлы 
ақынның өнегелі өмірімен таны-
стыру, ақынның даналығын, ру-
хани асыл мұраларын насихат-
тап, ақын шығармашылығын жас 
ұрпақтың «жүрегіне терең бойла-
тып», Абайдың жұмбақ әлемінің 
тылсым сырларына үңілту, да-
рынды жастарды анықтау және 
оларға шығармашылық тұрғыдан 
қолдау көрсету. «Шамшырағы 
қазақтың ұлы Абайы» білім сайы-
сы тест сұрақтарынан құралған 
сынақты қазақ тілі мен әдебиеті 
пәні мұғалімдері Мерекебаева.С, 
Қайрат А. атқарды. 9-11  сыныптар 
аралығында өткен бұл сайыстың 
мақсаты ұлы Абайдың өмірі мен 
шығармашылығы туралы оқушы бой-
ында түсінік қалыптастыра отырып, 
Абайдың өлеңдері,поэмалары,қара 
сөздері, аудармалары туралы білім 
деңгейлерін анықтау. Сайыстың 
қорытындысы бойынша  1 орын 
11-сынып оқушысы Даулетханова А., 
2 орын 11-сынып оқушысы Сабыр-
жан А., 10- сынып оқушысы Досжан 
Аружан, 3 орын 10- сынып оқушысы 
Жалғасбек Н., 10-сынып оқушысы 
Қайыркен А., 9-сынып оқушысы 
Төкен М. иеленді. «Абайды оқыған 
соң...» эссе жазу сайысын қазақ 
тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері 
Омирзакова.Ш, Жиенбаева.Ж 
өткізді, сайысқа 5-8 сынып, 9-11 
сыныптарынан жазуға талапты 

                                       АБАЙ ӘЛЕМІ«Абайды білмек парыз ойлы жасқа»
балалардың қабілет-қарымын ұштап, 
әдебиетке, Абай шығармашылығына 
деген қызығушылықтарын арт-
тырып, шығармашылық ізденіске 
жұмылдырды. Байқаудың нәтижесі  
9-11сыныптар аралығында 1 орын 
11-сынып оқушысы Даулетханова 
А., 2 орын 9-сынып оқушысы Төкен 
М., 11-сынып оқушысы Каналбеко-
ва Ж, 3 орын 9-сынып оқушылары 
Жұмабек.К, Таласқан Г., 11сынып 
оқушысы Жалғасбек Н. марапат-
талса, 5-8 сыныптар арасында 1 
орын 7-сынып оқушысы Солтан С., 
2 орын 7-сынып оқушылары Тлек-
тес Б., Ерболат Н., 3 орын 6-сынып 
оқушылары Төлеухан А., Жолдасжан 
А., 5-сынып оқушылары Тұрсынқызы 
Р., Амренова Н. марапатталды. Тех-
нология және сурет пәнінің мұғалімі 
Тілеухан Е «Табиғат таң қаламын 
тамашаңа» тақырыбына 5-сы-
ныптар арасында сурет көрмесін 
өткізді. Суретші балалар табиғат 
тақырыбына өздерінің  барлық 
өнерлерін салып, табиғатты керемет 
арман қиялдарымен ұштастырып, 
талапқа сай еңбегін көрсете білген 
оқушылар озып шығып жүлделі 
орындарға ие болды.   1 орын 5-сы-
нып оқушысы Қанатбек Н., 2 орын 
5-сынып оқушысы Төлеухан Е., 3 
орын 5-сынып оқушысы Сәрсенбек 
А. марапатталып, бірнеше оқушылар 
ынталандыру мадақтамаларын 
иеленді. «Бар жазғаны даналық 
боп саналған...» атты көркем сөз 
шеберлерінің сайысын қазақ тілі 
мен әдебиеті пәндері мұғалімдері 
Мерекебаева С.,Омирзакова Ш., 
Жиенбаева Ж. жүргізіп оқушыларды 

ауызекі сөйлеуге төселдірді, балалар 
Абайдың өлеңдерін, қара сөздерін, 
поэмасынан үзінділерді жатқа 
мәнерлеп оқыды. Бұл сайыстың 
мақсаты Абай шығармаларын 
танып-білуге, мәнерлеп сөйлеуге 
машықтандыру, сөздің мәнін жете 
түсіну,оның табиғатын тану және 
нақышына келтіріп оқу. Сайыс 
соңында көркем сөз шебері Бас 
бәйгесін 9-сынып оқушысы Жұмабек 
К.,1 орын 6-сынып оқушысы Ердан-
бек М., 2 орын 11-сынып оқушысы 
Сабыржан А., 10-сынып оқушысы 
Қалимолда А., 3 орын 5-сынып 
оқушысы Базарқан А., 6-сынып 
оқушысы Таласқан А., 6-сынып 
оқушысы Жолдасжан А. иеленсе, 
қара сөз және поэмадан үзінді оқудан 
Бас бәйге 7-сынып оқушысы Солтан 
С., 1 орын 7-сынып оқушысы Тлектес 
Б., 2 орын 6-сынып оқушысы Аман-
тай Р., 3 орын 9-сынып оқушысы 
Төкен М. жеңіп алды. «Абай-дана, 
Абай - дара қазақта» тақырыбында 
әр сынып оқу кабинетінде Абай 
шығармашылығына арналған ар-
найы бұрыш жасалды. Мақсаты 
Ұлы ақынның өнегелі өмірімен та-
ныстыру, шығармаларына шолу 
жасау, сөз өнерінің қыр-сырымен 
таныстыру, мұрасын ұлағаттау. 
«Абай-дана, Абай - дара қазақта» 
тақырыбында Абай Құнанбайұлы 
шығармашылығына арналған кітап 
аукционын мектеп кітапханашысы 
Дүйсебаева М. ұйымдастырды.
Оқушылар ұлы ақынның даналық 
сөздерін талдап, мағынасына көңіл 
бөліп, есте сақтап, парасатты ақын 
екендігін дәлелдей отырып наси-

хаттады. 5-7сынып аралығында 
«Абай өлеңдері-құты қашпас 
қазына» тақырыбында ақынның 
«Ғылым таппай мақтанба» «Интер-
натта оқып жүр» «Мен жазбаймын 
өлеңді ермек үшін» т.б. өлеңдерінің 
мағынасын ашып, өз пікірлерін 
білдірсе, 8 сынып оқушылары «Абай 
үні,Абай тынысы, халық тынысы» 
тақырыбында сергіту сәті ретінде 
«Көзімнің қарасы» әнін орындады.9-
сынып оқушылары кітап аукцио-
нына Абайдың өлеңдер жинағын 
ұсынды және А.Байтұрсынұлының 
«Әдебиет танытқыш» зерттеу мен 
өлеңдер кітабын әкеліп мазмұнын 
айтып, кітап ішінен 9-сынып 
оқушысы Мелісбек Н. Абайдың «Күз» 
өлеңін жатқа оқып берді.10-сынып 
оқушысы Мүсірепова А. Абайдың 
31 қара сөзін, 11-сынып оқушысы 
Сабыржан А. 25 қарасөзін, 9-сы-
нып оқушысы Төкен М. 9 қара сөзін 
мәнерлеп жатқа оқып, түсіндірді. 
«Абай жолы» роман-эпопеясының 
негізінде «Абай жаққан бір сәуле 
сөнбеу үшін»тақырыбында қойылған 
сахналық көрініс өз көрермендерін 
қуанышқа бөледі. М.Әуезовтың 
«Абай жолы» роман-эпопеясының 
желісі бойынша ұлы адам дәрежесіне 
жеткен ойшыл, философ, ұлы ақын 
өмір сүрген заманның әлеуметтік 
сипатын айқындау мақсатында 
ұстаздар мен оқушылардың сомда-
уымен Абай, Зере, Ұлжан, Құнанбай 
бейнесін танытып, сахна мәдениетін 
қалыптастырып оқушының кейіпкерге 
деген қызығушылығын арттырды.
Қойылым 4-6-сынып оқушыларының 
орындауында «Көзімнің қарасы» 

әнімен ашылып, «Бала Абайдан, 
дана Абайға» дейінгі кезеңдер сах-
наланды.Абайдың әжесі Зерені 
сомдаған 7-сынып оқушысы Сол-
тан С., Құнанбай бейнесін сомдаған 
тарих пәнінің мұғалімі Алпысбаев 
И.,Абайдың бозбала шағын сомдаған 
11-сынып оқушысы Қайырым Б.,орта 
жасын сомдаған тарих пәнінің 
мұғалімі Сейтқұлов Б., анасы 
Ұлжанның рөлін ойнаған қазақ тілі 
пәні мұғалімі Қайрат А. және сүйінші 
хабар берген балалар рөлін 4-сынып 
оқушылары Аментай М.,Серікбаев 
Е., Тұрсынхан Е. ойнады.Сахналық 
қойылым көрсетуге белсенділік та-
нытып іс-шараның өз деңгейінде 
өтуіне атсалысқан ұстаздардың 
еңбегі зор атап айтсам, қазақ тілі пәні 
мұғалімі Мерекебаева С.,технология 
пәні мұғалімі Молдажанова 
Л.,Тлеухан Е., мектеп кітапханашысы 
Дүйсебаева М., музыкант Идрисов 
Е.,биология пәні мұғалімі Бейсебе-
ков Е. Дарындылықты, даналықты 
дәріптеу мақсатымен қойылған 
көріністің нәтижесі анықталып 
барлық қатысушылар әр түрлі но-
минацияларда марапатталып, 
онкүндік мәресіне жетті.Осындай 
үлкен ауқымды іс-шараның басында 
жаңалықтың жаршысы боп жүрген 
мектебіміздің басшысы Сарсенбае-
ва Б.С, мектеп ұжымына,талапты 
оқушыларымызға шығармашылық 
табыстар тілеп, әруақытта биіктен 
көрініп,өз елінің патриоты болуға 
шақырамыз! 

           Ш.ОМИРЗАКОВА,
әл-Фараби атындағы орта 

мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті 
пәні мұғалімі.                                                  

Еліміздегі білім беру саласы жаңа жүйеге көшіп 
жатыр. Ұлтымыздың болашағына тірек болар 
азаматтардың білім деңгейі жоғары, ой-өрісі дамыған, 
өз ойын еркін жеткізе алатын, шынайы өмірге бейім 
жаңашыл ұрпақ тәрбиелеуді басты фактор ретінде 
қарастырып отыр. Ендеше жаңашыл, соңғы техноло-
гияны меңгерген, әдіс-тәсілдерді игеру жағы мықты 
орныққан, мұғалім заманға сай оқушыны оқытып, 
тәрбиелеп шығарады деп сенемін. Қазіргі таңда 
мұғалімдерге қойылатын талаптардың бірі оқытудың 
жаңа әдіс-тәсілдерін меңгеріп, іс-тәжірибесінде үнемі 
қолдану. Пән онкүндігінің мақсаты: білім алушылардың 
тарих, география пәндеріне деген қызығушылықтарын 
сабақ барысында түрлі әдіс-тәсілдерді пайдалана оты-
рып, жекелей, жұптық, топтық сайыстар мен тапсырма-
лар беру арқылы ой-өрістерін кеңейту, сыни тұрғыдан 
ойлау қабілеттерін дамыту. Міндеттері: -оқушыларды 
өзіндік шығармашылық қызметке тарту; - тарих, геогра-
фия пәндерін тереңірек оқуға ұмтылатын оқушыларды 
анықтау. Соның жалғасы ретінде  2020 жылдың 13-
24 қаңтар аралығында тарих, география пәндері 
онкүндігінің  іс-шара  мазмұны  құрылып, бекітілді. 1 күні  
ашылу салтанатында оқушыларға іс-шара мазмұны 
таныстырылды. 2 күні 5-10 сыныптар аралығында 
қабырға газеттер байқауы ұйымдастырылды. Барлық 
сыныптар мектеп тынысы галереясына өз тақырыбына 
сай  қабырға газеттерін жасап ілді. Дауыс беру нәтижесі 
бойынша 8 сыныптың қабырға газеттері үздік деп та-
нылып, байқау жеңімпазы атанды. 3 күні география 
пәні мұғалімі Б.Турсинканов 6 сыныпта жаратылыста-
ну пәнінен «Өлі табиғаттағы үдерістер» тақырыбында 
ашық сабақ өткізді. Сабаққа бірнеше пән мұғалімдері 
қатысып, өзара талдау жүргізді. 4 күні сағат 15-00 де 
сабақтан тыс «Зерде» зияткерлік білім сайысы 9,10,11 
сыныптар аралығында өткізілді.Білім сайысы 3 кезеңге 
жоспарланды. І-кезең: «Аламан бәйге», ІІ-кезең: 

Тарих, география пəндері онкүндігіне – 
жаңаша көзқарас

«Жорға», ІІІ-кезең: «Көкпар». Қатысушылар белсенділік 
танытты. 3 кезеңнің қорытындысы бойынша ІІІ-орынға 
ие болған 10 сынып оқушысы Қастай Елжан, ІІ-орын 
алған 11 сынып оқушысы Тнашев Абай, І-орынды    11 
сынып оқушысы Сахбеков Алишер жеңіп алды. Жүлделі 
орынға ие болған қатысушылар мақтау қағаздарымен 
марапатталды. 5 күні тарих пәні мұғалімі С.Тоқтарбаев 9 
сыныпта «Ұлы Отан соғысы» тақырыбында ашық сабақ 
өткізді. Сабаққа бірнеше пән мұғалімдері қатысып, өзара 
талдау жүргізді.6 күні тарих пәні мұғалімі М.Иманкулов 
сабақтан тыс 5-8 сыныптар арасында «Тарихыңды та-
нып біл» тақырыбында сайыс өткізді. Сайыс топтық 
жұмыс түрінде ұйымдастырылды. 7 күні  тарих пәні 
мұғалімі М.Иманкулов  Қазақстан тарихы пәнінен 7 сы-
ныпта «Қазақстанның  Ресей  империясына қосылуының 
аяқталуы» тақырыбында ашық сабақ өткізді. Сабаққа 
бірнеше пән мұғалімдері қатысып, өзара талдау жүргізді. 
8 күні тарих пәні мұғалімі С.Тоқтарбаев сабақтан тыс «Ең 
әлсіз буын» интеллектуалды сайысын 9-11 сыныптар 
арасында өткізді. Сайыс қорытындысы бойынша жеңіске 
жеткен 11 сынып оқушылары Тнашев Абай мен Сахбе-
ков Алишер мақтау қағаздарымен марапатталды. 9 күні 
география пәні мұғалімі Б.Турсинканов  5 сыныпта жара-
тылыстану пәнінен «Тірі ағза қасиеттері» тақырыбында 
Lesson Study зерттеу сабағын өткізді. Сабаққа 
қатысқан бірнеше пән мұғалімдері тапсырмаларға  
дескрипторлардың  құрылуын  талдап,  оқушылардың 
белсенділігін  бақылады. 10 күні  жалпы  онкүндіктің  
жұмысы қорытындыланып, белсенділік  танытқан 
оқушылар мектеп  лездемесінде алғыс  хаттар  және  
мақтау грамоталарымен марапатталды.

 Б.ТУРСИНКАНОВ,
Қарауылтөбе орта мектебінің жаратылыстану 

пәндері әдістемелік бірлестік жетекшісі.              

Балабақшаның  бала  өміріндегі рөлі
Қазақ халқы қай уақытта болмасын, ұрпақ тәрбиесін ұлттың 

тағдыры, ұлттың болашағы деп білген.Сондықтан өскелең ұрпақтың мек-
теп жасына дейінгі тәрбиесіне көңіл бөліп,оған тиімді әдіс-тәсілдерді 
қолданып,мемлекетімізде балабақшаға жағдай жасап отыр.Балабақша 
ұжымының тапқырлығы мен іскерлігін,еңбегі мен іздемпаздығын талап ету-
де. «Адамға ең бірінші білім емес,тәрбие беруіміз керек,тәрбиесіз берілген 
білім адамзаттың қас жауы» деген ғұлама ғалым. Әбу-Насыр әл-Фарабидің 
сөзін  әрбір тәрбиеші ұстаз еңбегінде бірінші  ұстануға тиісті. Жаңа заманның 
бала тәрбиешісі осы үрдіспен бірдей теңесіп еңбек істер болса тәрбиешінің 
шеберлігінің, іскерлігінің жоғарғы деңгейде екенін көрсетеді. Мағжан 
Жұмабаев өзінің бір ұлағатты сөзіңде «Баланы тәрбиешінің дәл өзіндей 
емес,келешек заманына лайық қылып шығару керек» деген елдің ертеңгі 
тірегі –жастар. Отбасының да, балабақшаның да мүддесі біреу, ол заман 
талабына сай бала тәрбиелеу.Баланың тұлға болып қалыптасуына отбасы-
нан бөлек,балабақшадағы алған тәрбие мен білім де әсер етеді. Баланың 
есеюіне, бір-біріне дұрыс қарым-қатынас жасай алуына ересектерді сыйлауға, 
жүріс-тұрыс еңбекке баулуға,жан-жағын айналасын сыйлауға дағдыланады.
Өз ойын ашық айтуға,өзіндік тұлға болып қалыптасуына көмек беретін қазіргі 
кезінде құндылығы бөлек білім мен тәрбие бастауы-балабақша.

Ж.ҚОЖАХМЕТОВА,
Көкөзек орта мектебінің «Балбөбек» шағын орталығының 

тәрбиешісі.

«Шынықсаң шымыр боларсың» демекші, дене жаттығулары адам ба-
ласына қашан да пайдалы. Күні бойы өзіңді сергек сезініп жүрудің де бір 
тәсілі – спорт. Спорт адамның рухани әлемі үшін де маңызды.

Ағымдағы жылдың қаңтар айында ауданымызда «Мектеп лигасы» 
бағдарламасы шеңберінде тоғызқұмалақтан, дойбыдан 9-11 сынып 
қыздар және ұлдар арасында және ұлдар арасында үстел теннисінен жа-
рыстар өткізілген болатын. Аталған жарыстардан Бірлік орта мектебінің 
оқушылары да жүлделі орындармен оралды. Жарыс қызықты өтіп, ба-
лалар техника-айлалық дайындығы мен жеңіске деген жігерлерін та-
нытты. Сайыс қорытындысына сай мынадай орындар белгілі болды. 
Тоғызқұмалақтан ІІІ орынға қыздар, тоғызқұмалақтан ІІ орынға ұлдар 
ие болды. Ал дойбыдан І орынға ұлдар мен қыздар ие болса, облыстық 
шаңғы туризмінен ІІІ орынға ие болды.

Осы жарысқа баптап, дайындаған жеңімпаз командалардың 
жетекшілері де құр қол қайтпады. Олар да аудандық білім бөлімінің 
мадақтамасымен марапатталды. Дойбыдан Амангелді Қайсар, үстел 
теннисінен Төлеулин Бауыржан, тоғызқұмалақтан Чункенов Айдын, 
барлығы да денешынықтыру мұғалімдері. Мектеп лигасы жобасы 
оқушыларды салауатты өмір салтын насихаттау, балалардың бос уақытын 
тиімді пайдалануды көздеуімен құнды.

С. СМАИЛОВА,
Бірлік орта мектебінің «Өнер» әдістемелік бірлестігінің жетекшісі.

Мектеп лигасы 
мерейiмiздi тасытты

Ғаламтордың 
торындағы заман

Баяғыда алыстан жеделдетіп хат ал-
дырумен күрделі сұрақтарға лезде жауап 
табу адамзат үшін арман еді.Ал бүгінде 
сол қиял шындыққа айналып, ғаламтор 
деген атаумен қоғамды тығыз байланы-
стыруда.Әрине ғаламтордың бізге берер 
пайдасы көп болғанымен, зияны бары 
да ақиқат. Ғаламторда шектен тыс от-
ырып, уақытымызды болмашы нәрсеге 
сарп етеміз.Көбінесе көшедегі адамдар-
ды ұялы телефонға үңілген кейпінде 
кезіктірсем, шынайы зомбиді көргендей 
боламын. Оларға шынайы өмір емес, 
виртуалды әлем қызықты боп барады. 
Тіпті кейбіреулері смартфонға тәуелді 
болып та жатады.Мұндай жағдай әсіресе 
жастардың арасында кеңінен етек 
жаюда.Құрдастарымды бұндай сәтте 
көргенде көңілім қынжылады. Кей-кезде 
ғаламторсыз әлемді елестету мүмкін 
емес сияқтанады. Ғаламтордың ішіндегі, 
әртүрлі әлеуметтік желілер адамды өнер 
мен білімнен күннен күнге алшақтатып, 
адаммен адамның арасы суып бара жа-
тыр. Осыған орай бұл мәселе халқымыз 
үшін өте қауіпті. Өйткені еліміздің ертеңі 
мен жұртымыздың болашағын қалайтын 
осы жастар емес пе?!

Өз басым келешектегі дағдарыстың 
алдын алуға болады деп санаймын. 
Қоғамдық жерлерде түрлі іс-шаралар 
өткізіп, ғаламторды тиімді пайдалану ту-
ралы насихаттау қажет.

 Алтын уақытымызды бос жібермей, 
өз-өзімізді дамытуға көп көңіл бөлуіміз 
керек, әсіресе жастар!!! Себебі бізден 
мемлекетіміз жарқын болашақты күтуде.

Бекзат ШАТЫРБАЙ,
№1 мектеп-гимназияның 

11 сынып оқушысы.

Қазақстан-анамыз
Қазақстан –анамыз!
Анамызға баламыз.
Құрметтесек ананы,
Бола алады панамыз.

Құшағы оның кең екен, 
Мейірімі жылы екен.
Ынтымақты елі бар,
Әсем қала жері бар 

Бабалар бізге қалдырған,
Баға жетпес мұрасы.
Қазақстан деген ел,
Бейбіт елдің тұрағы.

Халық деп соққан 
жүрегі

Бес  қасиет  мақсатын тапқанға асыл,
Ақылменен бес дұшпаннан  сақтанғасын.
Әлемге аты әйгілі ұлы Абайдың,
Оқимыз «Ғылым  таппай мақтанбасын».

Сөзің асыл, өз басыңа баға жетпес,
Уақыт өтер, сөздеріңнің дәмі кетпес.
Ұлы ақын,бас ақын деп бағалайды
Асылдың асылы дер сізбен тектес.

«Терең сүңгі жүрегіңнің түбіне,
Жүрек сөзі алдамайды түбінде»,
Деген үлгі-өнегенің шын сырын
Ұрпақтарың ұғынып жүр бүгінде.

Адамдықтың  дәнін септің көз ілмей,
Мыңмен жалғыз тартысып ең кезінде.
Қалар еді өңкей нөлден не үлгі
«Единица» болмаса егер өзіңдей?!

Замандасың  сөзіңді ұға алмады,
Ұлы жанның қадірін біле алмады.
«Теңізден таудай толқын соқса-дағы,
Жартастан жағадағы жыға алмады».

Ұлы ақынның артында ізі қалар,
Талай ұрпақ  ықпалымен жолын 

салар.
«Болмасаң да ұқпайтын»  

айтқан сөзді,
Адаммын деген адам ұға алар.
«Қор болды қайран сөзім

 босқа»деме,
Сөздерің-теңіздегі алып кеме .
Бағалайтын,барлайтын уақыт 

барда,
Тыныш ұйықта қабіріңде,

уайым жеме!
Аружан ЖҮНІС,                                                                                       

Шатырбай орта мектебінің     
9 сынып оқушысы.

Шатырбайым
Тамсандырған сұлулығың бар екен,
Асқар–асқар тауларыңды 

бұлт басқан.
Өзің жайлы жырға қоссам,Шатырбай,
Саған жетер жер әлемде 

бар ма екен?

Мұқағали ата
Мұқағали ата дара туған өзгелерден,
Үлгің бар парасатты ізгіліктен.
Жырлайсың тәтті өлеңмен 

сусындатып,
Шіркін-ай, сендей болып 

тумаппын мен!
  Диана БУКАРЕВА,   

   Шатырбай орта мектебінің
5 сынып оқушысы.

Ана
Ана... Қандай керемет сөз десеңші! Осы бір үш - ақ әріптен тұратын сөзде 

мұхиттың тереңдігіндей тұңғиық ойлар жатыр. Осы асыл жан әрқашан бізді 
жақсы көреді. Біз шыр етіп дүние есігін ашқан кезден бастап бізді бағып - 
қағып, біз үшін отқа да, суға да түсті. Ана деген сөз әрқашан киелі. Ешкімде 
аспаннан салбырап түскен жоқ. Бәрімізге жарық дүние есігін ашқан – ана. 
Бауыр еті баласы үшін аналар не істемейді десеңші?! Ана туралы айтатын 
ой, шертетін ән көп.

«Анаңды Меккеге үш рет арқалап апарсаң да, парызыңды өтей алмайсың», 
- деген сөз рас. Шынында да, қанша талпынсақ та, күнде қарызын өтеуге 
тырыссақ та, жақсы істер істесек те, ананың біз үшін жасаған жақсылығын, 
қарызын өтей алмаймыз. 9 ай, 9 күн отырса да, тұрса да көтеріп жүріп, ша-
рананы дүниеге алып келудің өзі неге тұрады? Анамызды қадірлейік адам-
дар. Ана өте қасиетті адамымыз.Балам деп соққан жүрегіңізден айналайын-
Анашым! 

М.ЖУМАГУЛОВА,
 «Айдана» балалар бақшасының тәрбиешісі.
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ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Дүйсенбі-Понедельник 24 ақпан

Сейсенбі-Вторник 25 ақпан

Сәрсенбі-Среда 26 ақпан

Бейсенбі-Четверг 27 ақпан

Жұма-Пятница 28 ақпан

Сенбі-Суббота 29 ақпан

Жексенбі-Воскресенье 1 наурыз

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.

Выезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом
ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.

87028051458.

Продается трактор ЮМЗ, тележка 
трактора, новая газ плита BEKO, 4-х 
комнатный дом с пристройками по ул. 
Абылайхана, участок 20 соток, два 3-х 
комнатных дома по ул. Нукенова участок 
8 соток. Контактные тел. 8775 2531440, 
8778 3123580.

Алмалы ауылының тумасы, жаны 
жайсаң азамат Тлеубеков Саты-
балды Магнатұлының келместің 
кемесіне мініп кеткеніне, міне, 27 
– ақпанда бір жыл толады. Кең, 
адал, үлкен жүректі, әдемі күлкісі 
бар, адамдар арасындағы ізет –
құрметті інжу сөзімен көркемдеп 
жеткізетін жаны жайсаң,  көңілі 
дархан еді. Отбасымыздың тірегі 
ардақты әке, адал жар, келіндері мен 
немерелеріне қамқор ата, құдалары 
мен құрдасындай сыйласқан арыстай 
азаматымызды бүгінде қимастықпен, 
сағынышпен еске аламыз. 

Алға сүйреп жүруші ең әулетіңді,
Маңдай терің, еңбегің елге сіңді.
Топырағың мамықтай 

торқа болсын,
Ұмытпаймыз мәңгілік келбетіңді.

Еске алушылар: балалары, 
жары, немерелері, келіндері, 
туысқандары. 

ЕСКЕ АЛУ

ҚАЗАҚСТАН  
06.00,02.55 Әнұран 06.05  «Мәселе» 06.35 
«Құрбылар»  07.00 «TANSHOLPAN» 10.00, 
18.00 Т/х «Шытынаған тағдыр» 12.00,01.20 
«Ниет»  14.00, 17.00, 20.00, 00.50 AQPARAT 
14.10, 21.30  Т/с «Көсем» 15.10  «Апта» 
16.00 «100 жаңа есім» 16.10 «Ұлттық арна-
да ұмытылмас әндер» 17.15 Т/х «Әулет ары» 
20.30 «Көзқарас»  20.35 «Ашық алаң» ток-
шоуы 23.20 «Сен де бір кірпіш дүниеге...»  
23.50 «Қайырлы кеш, Қазақстан»   

ХАБАР  
06.00, 02.00 ҚР Әнұран 06.00 Аналитичская 
программа «7 күн» 07.10, 00.50  Т/х «Бәсеке» 
08.10 М/с «Тобот» 08.40,14.50 Т/х «Мезгілсіз 
махаббат» 09.30,20.00 Т/х «Бақталас» 10.20, 
21.40 Т/х «Листопад» 12.00 «Жаңалықтар». 
Новости. 12.15 «Баспанаға бағыт» 12.45 Но-
вости 13.00 Т/с «Простая жизнь» 16.30 «Қызық 
таймс» 17.45, 23.15  Т/с «Абдулхамит хан» 
19.30 «Қорытынды жаңалықтар» 20.50 «На-
родный контроль» 21.00 Итоги дня   

ЕВРАЗИЯ   
06.00,02.50 Т/х «Когда зовет сердце» 07.00  
«Той заказ» 07.30 «Басты бағдарлама» 08.00 
«Доброе утро» 11.00 «Ради любви я все смо-
гу!» мелодрама 12.00 «QALAYYMLIVE» 15.35 
«Внезапно 50» концерт Дмитрия Маликова 
18.00 «Басты жаңалықтар» 18.45,03.35 «Басты 
прайм» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 
22.50 Т/с «Улицы разбитых Фонарей-16» 22.00, 
02.05«П@УТІNА»  00.30 Ночной кинотеатр . 
«Триггер» 01.20 «Мужское/женское»  

  
ҚАЗАҚСТАН  

06.00,04.00 Әнұран 06.05, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.50 AQPARAT 06.35 «Құрбылар»  07.00 
«TANSHOLPAN» 10.00, 18.00 Т/х «Шытынаған 
тағдыр» 12.00 «Ниет»  14.10,21.30 Т/с «Көсем» 
16.00,01.20 «Жан жылуы» 16.25 «Журналистік 
зерттеу» 17.15 Т/х «Әулет ары» 20.35 «Ашық 
алаң» ток-шоуы 23.20 Д/ф«Азамат»  23.50 
«Қайырлы кеш, Қазақстан» 01.50 Футбол. 
УЕФА Чемпиондар лигасы. «Наполи»- «Барсе-
лона» Испания. 1/8 финал. ТІКЕЛЕЙ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ.   

ХАБАР  
06.00, 02.00 ҚР Әнұран 06.00 Қорытынды 
жаңалықтар. Итоги дня. «повтор» 07.10, 
00.50  Т/х «Бәсеке» 08.10 М/с «Тобот» 08.40 
Т/х «Мезгілсіз махаббат» 09.30,20.00 Т/х 
«Бақталас» 10.20, 21.40 Т/х «Листопад» 12.00 
«Жаңалықтар». Новости. 12.15 «Баспанаға 
бағыт» 12.45 Новости 13.00 Т/с «Простая 
жизнь» 14.50 «Мәдениет үйі» 16.30 «Қызық 
таймс» 17.45, 23.15  Т/с «Абдулхамит хан» 
19.30 «Қорытынды жаңалықтар» 20.50 «Новый 
курс» 21.00 Итоги дня    

ЕВРАЗИЯ   
06.00,02.50 Т/х «Когда зовет сердце» 06.45 
«Той заказ» 07.15 «Басты жаңалықтар» 08.00 
«Доброе утро» 11.00 «Ради любви я все смо-
гу!» мелодрама 12.00 «QALAYYMLIVE» 15.35 
«На самом деле» 16.45 «Путь говорят» 18.00 
«Басты жаңалықтар» 18.45,03.35 «Басты 
прайм» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 
22.50 Т/с «Улицы разбитых Фонарей-16» 22.00, 
02.05«П@УТІNА»  00.30 Ночной кинотеатр . 
«Триггер» 01.20 «Мужское/женское»   

 
ҚАЗАҚСТАН  

06.00, 04.00 Әнұран 06.05, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.50 AQPARAT 06.35 «Құрбылар»  07.00 
«TANSHOLPAN» 10.00, 18.00 Т/х «Шытынаған 
тағдыр» 12.00 «Ниет»  14.10, 21.30 Т/с «Көсем» 
16.00 Д/ф«Азамат» 16.30 «Көшпенділер» 
17.15 Т/х «Әулет ары» 20.35 «Ашық алаң» ток-
шоуы 23.20 «Бір күн» 23.50 «Қайырлы кеш, 

Қазақстан» 01.20 Көңілашар 01.50 Футбол. 
УЕФА Чемпиондар лигасы. «Лион»- «Ювен-
тус» 1/8 финал. ТІКЕЛЕЙ ТРАНСЛЯЦИЯ.   

ХАБАР  
06.00, 02.00 ҚР Әнұран 06.00 Қорытынды 
жаңалықтар. Итоги дня. «повтор» 07.10, 
00.50  Т/х «Бәсеке» 08.10 М/с «Тобот» 
08.40,14.50 «Мәдениет үйі» 09.30,20.00 Т/х 
«Бақталас» 10.20, 21.40 Т/х «Листопад» 12.00 
«Жаңалықтар». Новости. 12.15 «Баспанаға 
бағыт» 12.45 Новости 13.00 Т/с «Простая 
жизнь» 16.30 «Қызық таймс» 17.45, 23.15  
Т/с «Абдулхамит хан» 19.30 «Қорытынды 
жаңалықтар» 20.50 «Біздің назарда» 21.10 
Итоги дня  

ЕВРАЗИЯ   
06.00,02.50 Т/х «Когда зовет сердце» 06.45 
«Той заказ» 07.15 «Басты жаңалықтар» 08.00 
«Доброе утро» 11.00 «Ради любви я все смо-
гу!» мелодрама 12.00 «QALAYYMLIVE» 15.35 
«На самом деле» 16.45 «Путь говорят» 18.00 
«Басты жаңалықтар» 18.45,03.35 «Басты 
прайм» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 
22.50 Т/с «Улицы разбитых Фонарей-16» 22.00, 
02.05«П@УТІNА»  00.30 Ночной кинотеатр . 
«Триггер» 01.20 «Мужское/женское»                                                         

 
ҚАЗАҚСТАН  

06.00, 04.00 Әнұран 06.05, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.50 AQPARAT 06.35 «Құрбылар»  07.00 
«TANSHOLPAN» 10.00, 18.00 Т/х «Шытынаған 
тағдыр» 12.00 «Ниет»  14.10, 21.30 Т/с 
«Көсем» 16.00 «Бір күн» 16.25  Д/ф «Қазыналы 
Қазақстан» 17.15 Т/х «Әулет ары» 20.35 «Ашық 
алаң» ток-шоуы 23.20 «Нұр Тілеу» сұхбат 23.50 
«Қайырлы кеш, Қазақстан» 01.20 Көңілашар 
01.50 Футбол. УЕФА Еуропа лигасы. «Арсе-
нал» Англия- «Олимпиакос» Грекия 1/16  фи-
нал. ТІКЕЛЕЙ ТРАНСЛЯЦИЯ.   

ХАБАР  
06.00, 02.00 ҚР Әнұран 06.00 Қорытынды 
жаңалықтар. Итоги дня. «повтор» 07.10, 
00.50  Т/х «Бәсеке» 08.10 М/с «Тобот» 
08.40,14.50 «Мәдениет үйі» 09.30,20.00 Т/х 
«Бақталас» 10.20, 21.40 Т/х «Листопад» 12.00 
«Жаңалықтар». Новости. 12.15 «Баспанаға 
бағыт» 12.45 Новости 13.00 Т/с «Простая 
жизнь» 16.30 «Қызық таймс» 17.45, 23.15  
Т/с «Абдулхамит хан» 19.30 «Қорытынды 
жаңалықтар» 20.50 «Открытый диалог» 21.10 
Итоги дня    

ЕВРАЗИЯ   
06.00,02.50 Т/х «Когда зовет сердце» 06.45 
«Той заказ» 07.15 «Басты жаңалықтар» 08.00 
«Доброе утро» 11.00 «Ради любви я все смо-
гу!» мелодрама 12.00 «QALAYYMLIVE» 15.35 
«На самом деле» 16.45 «Путь говорят» 18.00 
«Басты жаңалықтар» 18.45,03.35 «Басты 
прайм» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 
22.50 Т/с «Улицы разбитых Фонарей-16» 22.00, 
02.05«П@УТІNА»  00.30 Ночной кинотеатр . 
«Триггер» 01.20 «Мужское/женское»                                                       

  
ҚАЗАҚСТАН 

06.00, 02.55   Әнұран 06.05, 14.00,17.00, 
20.00, 00.50  Ақпарат  06.35  Құрбылар  07.00 
«Таңшолпан» 10.00, 18.00  Т/х.  «Шытынаған 
тағдыр» 12.00. 01.20  Ниет  14.10, 21.30 Т/Х 
«Көсем» 16.00 Иман өзегі 16.25  Д/Ф «Ауылда-
стар » 17.15  «Әулет ары»  20.35 Ашық алаң 
22.30 Сағындырған әндер-ай  23.20  Парасат 
майданы  23.50 Қайырлы кеш Қазақстан   

ХАБАР 
06.00,02.00 ҚР Әнұраны 06.00 Қорытынды 
жаңалықтар. Итоги дня  07.10, 00.50  Бәсеке  
08.10 Тобот 08.40, 14.50 Мәдениет үйі 09.30, 
20.00   «Бақталас» 10.20, 21.40  Сериал «Ли-
стопад» 12.00 Жаңалықтар. Новости 12.30 
Патриот  12.45 Новости 13.00  Сериал «Про-
стая жизнь» 16.25  «Религия. Сегодня» 16.20 

Тікелей эфирде «Қоғамдық талқылау» 17.45, 
23.15 Т/х «Абдулхамид  хан» 19.30 Қорытынды 
жаңалықтар 20.50 Премьера Новый курс 21.00  
Итоги дня  

ЕВРАЗИЯ 
06.00, 02.20  «Той базар» 07.00, 18.00 Басты 
жаңалықтар 07.45 Жұма уағызы 08.00 Доброе 
утро  11.00 «Ради  любви  я все смогу»  12.00 
«Қалаулым»  15.30 Давай поженимся 16.20 
Открытие Китая 16.55 «Жди меня Казахстан» 
18.45 , 03.05 «Заң сөйлесін» 20.00 Главные но-
вости 20.45 Поле чудес 22.00, 00.00  «Улицы  
разбитых фонарей-16» 23.00, 01.35 Паутина 
02.20 Той базар     

ҚАЗАҚСТАН 
06.00, 02.30  Әнұран 06.05 AQPARAT 06.35  
Qyzyq eken 07.25  «Сәлем Қазақстан!»  
08.40 «24 Sagat tabigat qyshagynda»  09.30 
М/х. «Сиқырлы сақшылар» 10.00,18.00 Т/х.  
«Шытынаған тағдыр» 12.00, 00.20 Nur Tiley 
12.35 М/ф. «Перизаттар: Сиқырлы тұтқын» 
14.10,21.30  Т/х. «Көсем» 15.10 «Мазала-
маймын»  Қанат Үмбетовтың ән кеші 16.40 
«Көкжалдар» көркем фильм 20.00,01.25 
MASELE 20.35 «Журналистік зерттеу» 21.00 
«Айтыс» 22.30 «Jaidarman» маусымашар 2020 
00.55  Ауылдастар 02.00 Көңіл толқыны   

ХАБАР 
06.00,02.00 ҚР Әнұраны 06.00  Тамаша 
07.40,00.30 Т/х. «Бәсеке» 08.40 М/с. «Тобот» 
09.10 Патриот 09.40 Премьера! «Не туристы» 
10.10 Премьера! «Дорогая Кымбат» 10.30 Пре-
мьера «Селаполетела» 11.00 «От всего серд-
ца» 12.00 «Жұлдызды жекпе-жек» 4 маусым 
13.45 Т/х. «Мәдениет үйі» 15.15 Кино «Шал» 
17.00 Футбол «Астана»-«Қайсар» 18.30 Кон-
церт «Махаббат қаласы» 20.15 Премьера «От-
дел журналистических расследований» 21.00 
«7 күн» 22.00 Сериал «Шерлок Холмс»  23.40 
Сериал «Черный список» 01.30 Деректі драма 
«Мектеп»   

ЕВРАЗИЯ 
06.00 Т/х  «Чужие дети» 06.45,03.05  Та-
маша сити 07.35,03.50 Той заказ 08.05 Ба-
сты жаңалықтар 08.50,04.15  Ұшқалақ 09.00 
Сериал «Родное сердце» 12.45  «Фабрика 
грез» 13.10,18.35 «Super Qala.kz» 14.25 «Луч-
ше всех» 16.10 Х/ф. «Жизнь взаймы» 18.00 
Сенбілік жаңалықтар 20.00 «Главная тема» 
20.30 «Сенат онлайн» 20.55,23.00  Х/ф. «Неча-
янная радость» 22.00,02.20 «П@утина+» 00.45 
Кино «Люси»   

ҚАЗАҚСТАН  
06.05 «Қызық екен» 07.00 «Сәлем, Қазақстан!» 
08.20 «Ақсауыт» 08.45 «Дара жол» 09.30, 21.10 
«Көңіл толқыны» 10.00, 18.00 т\х «Шатынаған 
тағдыр» 12.00 Ауылдастар 12.30 Концерт 
14.10, 21.30 «Көсем» 15.10 М\ф 15.40 «Гарри 
Поттер және ажал сый» фильм 20.00 «Арта» 
20.45 «Құт мекен» 22.30 Армандай біл 00.20 
Концерт 01.50 «Ауылдастар»   

ХАБАР  
06.00  Тамаша 07.40, 01.00 Т\х «Бәсеке» 08.40 
М\с 09.10 «Сенат аксакалов» 09.40 «Жауын-
гер» 10.00 Олжалы отбасы 10.30 Премьра «Се-
лаполетела» 11.00 «От всего сердца» 12.00 
«Бір туынды тарихы» 12.30 Кино «Наш милый 
доктор»  14.00 Т\х «Шерлок Холмс»   15.45 
Бақталас 18.45 Мәжіліс КЗ 19.15 Жұлдызды 
жекпе-жек 21.00 «7 күн» 22.00 «Большая не-
деля» 23.00 «Хабар боксинг» 00.15 «Черный 
список»   

ЕВРАЗИЯ  
06.00 Т/х «Чужие дети» 06.45, 03.30 «Тама-
ша сити» 07.35 «Той заказ» 08.00 «Сенбілік  
жаңалықтар» 08.35, 04.15 «Ұшқалақ» 08.45 
«Воскресные беседы» 09.00 Х/ф «Храни тебя 
любовь моя» 12.45 Контент 13.15 «75-летию 
Ю. Антонова» 14.15 К юбилею Юрия Антоно-
ва 16.00 Х\ф «Невеста на заказ» 18.00 Басты 
бағдарлама 18.35 Кешкі кездесу 20.00  Ана-
литика 20.55, 23.00 «Бархатный сезон» 22.00, 
02.45 Паутина 00.45 «КВН»    

Еңбек  -   адамды  қалыптастырушы  
фактор. Адамның қоғамдағы орны еңбегімен 
анықталады. Демек, адамды  адам  еткен – 
еңбек.

Қазақтың  ұлы  ақыны  Абай  айтқандай  
«Егер  мал  керек  болса, қолөнер  үйренбек  
керек,  мал жұтайды, өнер  жұтамайды».  
Бұл сөзден еңбек қолөнері еш уақытта 
ескірмей, адамның өмірлік жолында пайда-
сы зор екенін байқаймыз.

Сонымен қоса Елбасымыз 
Н.Ә.Назарбаевтың халыққа жолдауларында 
еңбек жайлы мағыналы сөздерін үнемі естіп 
келеміз.

Қазіргі көркем еңбек сабағының кілтті 
сөзі ол еңбек. Бұл сабақта балаға  қарапайым 
Еңбек құралдары мен  өсімдік өсіру мен 

күтіп баптауды  үйрететін  болса, бүгінгі  таңда  
ғылым  мен  техниканың  қарыштап дамыған за-
маны.  Ғылым мен озық  ойлы  технологияның   
заманы. Адамзат  баласының  ақыл-ойының  
дамыған  заманында  «Еңбек»   сабағы  «Тех-
нология. Көркем еңбек» болып өзгеруде .

Қазақ елі еңбекті ерекше бағалап 
құрметтеген. Мысалға: Жалқаудың жаны 
тәтті, Еңбектің наны тәтті деген сияқты мақал 
мәтелдерінен, және тағы басқа қанатты 
сөздерінен байқауға болады.

«Көркем еңбек», Технология»  сабақтары  
балалардың  шығармашылық  жігерін  ашуға 
көмектеседі.  Шеберлік  деңгейінің  өсуіне, 
әр  жұмысты соңына дейін жеткізудегі 
шыдамдылық, төзімділік сияқты қасиеттерін 
қалыптастырады. Оқушы бала орасан зор 

еңбегінің жетістігін көргеннен кейін сол зат-
ты қайта жасауға қызығады, және соны 
үйренуге талпынады.

«Технология. Көркем еңбек»  пәндерінің  
балаға  берер білімі өте көп және күрделі  
пән ретінде қарауымыз керек.  Еңбекке  
немқұрайлы  қарау  нағыз білімсіздік.  Қазіргі 
таңда  мұғалім ретінде  байқайтынымыз,  
балалардың сабаққа ықыласы  төмен. 
Сонда  балада білім болмаса, бір кәсіптік  
бағытқа  бағдар берілмесе, ондай бала  
ертең қоғамда орнын  қалай  табады. Бұл  
ойландыратын  жағдай.

"Еңбексіз  өскен  бала, ескексіз  жүзген  
қайық"  деп дана  бабаларымыз  бекер  айт-
паса керек.

Даурен АБДУЛЛАЕВ, 
Н.Островский атындағы мектеп-

лицейінің технология пәнінің мұғалімі. 

Көркем еңбек пәнінің берері көп

Өз арманыңды іске асыру үшін 
әлеуметтік жоба ұсынып, 1 000 000 
теңге грант ұтып алу мүмкіндігіне 
ие бол! 

ZhasProject гранттық байқауы 
2020 жылғы 1 ақпаннан бастап 1 
наурызға дейін өтеді. Сонымен қоса, 
қатысушылар оқытудан өтіп, шәкіртақы 
алады (40 000 немесе 60 000 теңге).  
Zhasproject.kz сайтында шарттармен 
танысып, өтінім беруге болады. 

8 800 080 15 20 Call-орталығы (ҚР 
бойынша қоңырау соғу тегін) неме-
се Whatsapp 8 700 080 15 20 бойын-
ша кеңес алуға болады. 

Өз қалаңызды, ауданыңызды неме-
се ауылды жақсарту бойынша Сізде не 
таныстарыңызда идеялар бар болса - 
ұсыныңыздар! 

АРМАНДА! ҰСЫН! ІСКЕ АСЫР!

Арманыңды іске асыр
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Нұрқасымов Қажымұқан Распекұлы 1940 жылы 24 
ақпанда Сарқан ауданы Қарауылтөбе ауылында дүниеге келді. 
Сол жылдары туған балалардың басынан өткен ауыртпалықтар 
Мұқаңның да басынан өтті. Ерте есейген бала анасымен 
бірге ауылдың барлық жұмыстарына араласты. Мектептен 
кейін Сарқанда алғаш ашылған механизаторлар училищесіне 
түсіп, механизатор мамандығын алды. Анасы мен әпкесінің 
науқастығына байланысты одан әрі білімін жалғастыра алма-
ды, отбасы тіршілігі, ауыртпалығы өзіне түсті. Еңбек жолын 1959 
жылдан механизаторлықтан бастады. Пограничник совхозының 
беделді жұмысшысы, звено бастығы, бригадир, механик, зав.
ферма, құрылысшы, шаруашылықтың т.б. жұмыстарын талғамай 
істеді. Қажет болғанда ауылдастарына көмектесіп жүрді. Тік 
мінезді, адал да әділ, еңбексүйгіш азаматты жерлестері айрықша 
құрметтейді, ақылдасады. Мұқаң бала тәрбиесіне де үлкен көңіл 
бөлді. Қазіргі таңда 6 баласынан 27 немере және шөберелер 
өрбіді. «Әке көрген оқ жонар» демекші әкенің өнегелі өмірінен үлгі алған балалары қазіргі 
кезде сәулет, білім, кәсіпкерлік саласында табысты қызмет істеп жатыр.

Әулетіміздің ақылманы, бәйтерегі бүгінгі күні тәубәсі аузында, балаларының сый-
құрметіне бөленіп жүріп жатыр. Бір ғана өкініш, 55 жыл бірге өмір сүрген балаларының 
анасы Жұбаныш Нүкенқызының өмірден озғаны. Балалары әкелерінің 80 жылдық мерей-
тойын Нұр-Сұлтан қаласында өткізбекші. Сексеннің сеңгіріне аяқ басқан асылымызға мына 
дүниедегі бар жақсылықты тілеп, төмендегі тәтті тілекпен өрілген жыр жақұтын ұсынамыз!

Әкетай, нұрға толсын жүзіңіз,
Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз.
Тіршіліктің қызығына бөленіп,
Аман-есен ортамызда жүріңіз!
Ақ айдынға салып бақыт кемесін,
Жарқын жүзбен қуанышпен келесің,
Құтты болсын сексен жасың, әкетай,
Өзіңізді бір құдайым демесін.

Əшімхан КЕБЕКБАЕВ,
Қарауылтөбе ауылы.

Ауылымыздың атасы 80 жаста
Ауған соғысының ардагерлері, тағдырлас достарымыз Мұқанов Асқарбек 

Қадыржанұлын 20 ақпан күні 60 жасқа және Утаршиев Жандарбек Қаламқасұлын 23 
ақпан күні 64 жасқа толуларымен құттықтаймыз. Осындай қуаныш үстінде ақтарылатын 
қысқа да нұсқа, әрі дәл айтылатын үш тілек бар. Соларды сіздерге тілеймін. Олар: 
денсаулық, бақыт және  ұзақ өмір. 

Бақыт құсы айналып күнде қонсын,
Құшақтарыңыз әрқашан гүлге толсын.
Туған күн деп ақ тілек, тәтті лебіз ақтаратын,
Туған-туыс, дос-жаран бірге болсын.
Ақтара алсақ ақ тілектің сандығын,
Шаттық ойнап атсыншы аппақ таң бүгін.
Құтты болсын келген туған күндерің,
Тілейміз біз жан мен тәннің саулығын.
Құттықтаушылар: Ауған локальдық соғыс ардагерлері және мүгедектері ұйымы.

Пограничник ауылының тұрғыны, жан әкеміз Жакенов Жарылқасынды 18 ақпан күні 
асқаралы 60 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Өзіңнен өрбіген бала-шағаң, туған-
туысың мерейтойыңыз қайырлы, құтты болсын деп тілейді. Ағайын-туыс ортасындағы ал-

тын көпірдей қадірлі қалпыңызды абыроймен сақтап келесіз. Ба-
лаларын қатарынан қалдырмай, қаз тұрғызған қамқор әке! 60-ты 
қазақта тал түс демей ме? Ендеше, бұл ер азаматтың ардақ пен 
мадаққа ең лайықты шағы. Сол шағыңызда Тәңірдің шапағаты 
төгіліп, ғұмырыңыз ұзақ та мәнді болсын.

Асыл Әке, ардағы ұл-қызының,
Бәрін болжап жүретін алдағының.
Қамқорымыз Сіз келіп 60 жасқа,
Қуантып отырсыз ғой бізді бүгін.
Жан Әке, құтты болсын 60 жасың,
Біз үшін ардақты ғой алтын басың.
Немереден көріңіз шөберені,
Жыр алыбы Жамбылдың көріп жасын.
Ізгі тілекпен: жұбайы Дана, балалары Еркебұлан-Айжан, 

Жарас, немересі Аяла.

Алмалы ауылының тұрғыны, қасиетті қара шаңырақтың түтінін түтетіп отырған 
Сақабаева Ләззат Қарабалақызын 21 ақпан күні 50 жасқа толған 
туған күнімен құттықтаймыз. Елу деген еңселі жасқа аяқ басып, ме-
рейтоймен мәртебесі биіктеп, мерейі тасып отырған осынау туған 
күн иесіне денсаулығың күйлі-қуатты, ғұмырың ұзағынан, көрер 
қуанышың молынан болсын деймін!

Елу деген толы той мен думанға,
Тау секілді көрінеді тұлғаң да.
Құшақ-құшақ гүлін алып келіпті,
Ақ көңілмен бауыр, туыс-туған да.
Елу жас - енді өмірдің басталғаны,
Жетіңіз талай шыңға, асқарға әлі!
Қосағың, бала-шаға аман болсын,
Сол емес пе ананың басты арманы!
Құттықтаушылар Стамбековтар әулеті: Серкебай-Бақыт, 

Берікбай-Ардақ.

От всей души выражаю благодарность 
главному врачу Сарканской районной боль-
ницы Алтаю Камиевичу,  зам. глав, врача 
Биржану Жанибековичу, лечащему врачу 
травматологу Айгерим Досжановне, заве-
дующему отделением травматологии Ярос-
лаву Владимировичу, заведующему отде-
лением хирургии Талгату Тынышбаевичу за 
профессионализм, сердечную теплоту, за 
добросовестное исполнение своих служеб-

Согласно доклада «Doing Business-2020», для подклю-
чения к системе электроснабжения в Республике Казахстан 
необходимо пройти следующие 6 процедур, продолжительно-
стью 71 день и общей стоимостью 1 005 000 тенге:

1) Подача заявки на подключение к электросетям и ожи-
дание выдачи технических условий (5 дней);

2) Ожидание завершения разработки и согласования про-
екта (33 дня);

3) Получение разрешения на земляные работы (4 дня);
4) Ожидание завершения работ по внешнему подключе-

нию электромонтажной организацией (22 дня);
5) Ожидание подачи напряжения и опломбировки прибо-

ра учета электроэнергии вместе с выдачей акта разграниче-
ния балансовой принадлежности и эксплуатационной ответ-
ственности сторон и получение акта опломбировки прибора 
учета (4 дня);

6) Заключение договора на электроснабжение (3 дня).
По улучшению позиций Казахстана в международном 

рейтинге «DoingBusiness» были реализованиы следующие 
реформы законодательства РК, направленные на улучшение 
показателей Казахстана по индикатору «подключение к си-
стеме электроснабжения»:

Сокращены сроки выдачи технических условий на под-
ключение к сетям электроснабжения (с 14 до 5 дней);

Исключена необходимость согласования проектных ре-
шений потребителей энергопередающими организациями 
(составление и согласование проекта осуществляется про-
ектной организацией).

Исключена необходимость получения разрешения на 
строительно-монтажные работы. Достаточно направить уве-
домление о начале работ в управление государственного 
архитектурно-строительного контроля. Уведомление направ-
ляет проектировщик в электронной форме;

Исключена необходимость получения разрешения на 
подключение к электрическим сетям от органа по государ-
ственному энергетическому надзору и контролю;

Исключена подача заявки на опломбировку потребите-
лем Подключение к электрическим сетям, а также опломби-
ровка приборов учета осуществляться энергопередающей 
организацией на основании заявки энергоснабжающей орга-
низации.

Установлены нормативные значений показателей надеж-
ности электроснабжения за несоблюдение, которых влечет 
наложение штрафа на энергопередающие организации.

Едил СЕРИКОВ,
руководитель отдела КАЭНК МЭ РК 

по Алматинской области. 

ных обязанностей, за доброжелательное отно-
шение к своим пациентам.

Отдельную благодарность выражаю сред-
нему мед. персоналу отделения травматоло-
гии. Так же, хочу сказать огромное спасибо 
младшему мед.персоналу этого же отделения 
за чистоту, уют и комфортное пребывание во 

время лечения и внимательный уход по отно-
шению к пациентам.

И это- огромное счастье, что такие компе-
тентные, умелые, неравнодушные люди рабо-
тают именно там, где они больше всего нужны.

Хочу пожелать всему коллективу отде-
ления травматологии Сарканской районной 

больницы здоровья, счастья, успехов как в 
профессии, так и вне её. А в дальнейшем 
достойного вознаграждения за ваш труд.

Вы-лучшая профессиональная медицин-
ская команда, которая оказала мне меди-
цинскую помощь, в моей тяжёлой ситуации-- 
при травме позвоночника. Всех вам благ и 
успехов. 

С уважением пациентка жительница 
г. Павлодар Нургуль Канафина.

Процедуры при подключении к системе электроснабжения

Спасибо за сердечную теплоту!


