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Биылғы қыс өңіріміз үшін айтарлықтай жылы болды. ҚР ІІМ 
ТЖК «Қазселденқорғау» Сарқан ӨПУ ММ басшысы Х.Михалев бер-
ген деректерге сүйенсек биылғы қыстың көрсеткіштері 2017 жылғы 
сәйкес мерзімнің ауа-райына жуық. 24-ші ақпан күнгі мәліметтерге сай 
қаладағы қардың қалыңдығы 17 см, жер тоңы 40 см жеткен. Ал Сарқан 
гидробекетіндегі ақ ұлпаның қалыңдығы 31 см құраса, топырақтың 
қатуы 11 см, Басқанда 23-12, Лепсіде бұл көрсеткіш 75-20-ны құраған. 
Сала маманының айтуынша қардың еру процесі басталған. Тау-
лы аймақтарда қар көшкіні жүру ықтималдығы жоғары. Міне, бұның 
барлығы тас-түйін дайындықты қажет етеді.

Апта  басында аудандық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің 
жанындағы алаңда «Көктем-2020» Республикалық командалық-штабтық 
оқу-жаттығуы өткізілді. 35 дана әр түрлі техника және 105 адам «Дабыл» 
бойынша көтеріліп, жоғары әрекет деңгейіне келтірілді.  Азаматтық қорғау 
мемлекеттік жүйесін ұйымдастыруды жетілдіру, сондай-ақ басқару органда-
рын, күштер мен құралдарды талапқа сай ұстау мақсатында өткен ауқымды 
шараға аудан әкімі - аудандық азаматтық қорғаныс бастығы Марат Разбе-
ков қатысып, ауданның жедел әрекет ету жасағының жеке буындары және 
командаларының саптық түзілуін аралап, осы буынды құрайтын біраз ме-
кемелер жұмысына сын айтып, оны жоюға бағытталған нақты тапсырма-
лар жүктеді. Сонымен бірге саптық тексеріс кезінде Марат Мелісұлы әрбір 
құрам және буындардың төтенше жағдайлар кезіндегі негізгі міндеттері мен 
қимылдарын сұрап, мүлікпен, арнайы киім және техникамен жабдықталуымен 
жақын танысты. Сондай-ақ  аудандық азаматтық қорғаныс бастығы хабарлан-
дыру және байланыс жүйелерінің дайындығын көзбен көріп, материалдық-
техникалық, азық - түлік, медициналық және де басқа қажеттіліктердің 
жеткілікті  мөлшерде болуын қатаң тапсырды. Шараға аудандық төтенше 
жағдайлардың алдын алу және зардаптарын жою жөніндегі комиссия 
мүшелері, аудандық эвакуациялық комиссия, жедел әрекет ету жасағы және 
т.б. қатысты. 

Өз тілшіміз.

Төтенше жағдайға 
дайындық тексерілді

«Халық арасында үгіт 
насихат жұмыстарын 

жандандыру мақсатында 
халық көп шоғырланған 

жерлерге үгіт насихат 
құралдарын ілу». Бұл 

жақында аудандық 
әкімдікте өткен аудандық 

Қоғамдық кеңесінің 
кезекті 9-ші отырысының 
Сарқан ауданының әкімі 

аппаратының мемлекеттік 
қызметтер мониторингі 

және ақпараттық техноло-
гиялар бөлімше жұмысына 

енгізген ұсыныстары.

Отырысты аудандық Қоғамдық 
кеңестің төрағасы С.Садықов 
ашып, жүргізіп отырды. Кеңес өз 
отырысында «аудан көлемінде 
көрсетілетін мемлекеттік қызметтер 
туралы» Сарқан ауданының 
әкімі аппаратының мемлекеттік 
қызметтер мониторингі және 
ақпараттық технологиялар 
бөлімшесінің басшысы Алия 
Копбаеваның есебін тыңдады. Ба-
яндамашы өз сөзінде тұрғындарға 
барынша сапалы әрі тиімді қызмет 
көрсету бағытындағы ақпараттық-
насихаттық жұмыстардың жүргізілуі, 
жүзеге асырылған нақты шара-
лар турасында және мекеме-
бөлімдердегі мемлекеттік қызмет 
көрсету саласындағы кемшіліктер 

жайында айтып берді. Тұрғындар 
арасында жүргізілген арнайы 
сауалнама ауданымызды об-
лыс көлемінде алдыңғы қатардан 
айқындағандығы да бірқатар 
істердің атқарылғандығының 
көрсеткіші іспеттес. Баяндамашыға 
соңында Қоғамдық кеңес мүшелері 
тарапынан сауалдар жолдан-
ды. Кеңес отырысы Сарқан 
ауданының әкімі аппаратының 
мемлекеттік қызметтер мониторингі 
және ақпараттық технологиялар 
бөлімшесінің басшысының «Сарқан 
ауданы бойынша көрсетілетін 
мемлекеттік қызметтер туралы» 
есебі қанағаттанарлық болып 
есептелсін деген шешім қабылдады.

Өз тілшіміз.

Сапалы мемлекеттік қызмет - басты міндет

Аудандық мәслихаттың сессиясы
Сарқан аудандық мәслихатының кезекті 75 сессиясында "Сарқан 

қаласының бас жоспарына түзету енгізу туралы", "Сарқан аудандық 
мәслихат хатшысының және тұрақты комиссия төрағаларының атқарылған 
жұмыстары туралы есептері", "Сарқан ауданы әкімдігінің дербес құрамын 
бекіту туралы" мәселер қаралды. 

Сарқан аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы Ду-
ман Нөкербаев Сарқан қаласының бас жоспарымен біріктірілген нақты 
жайғастыру жобасын депутаттар назарына ұсынып, Алматы облысы сәулет 
және қала құрылысы басқармасымен 2019 жылдың 17 маусымындағы 
№23 келісімшарт негізінде "Табрис" ЖШС тарапынан орындалған  жобаны 
жан-жақты таныстырды. Депутаттардың бірқатар сауалдарынан соң күн 
тәртібіндегі бұл мәселе бойынша шешім қабылданды. 

Сессияның күн тәртібіндегі келесі мәселелер талқыланып, тиісті 
шешімдер қабылданды. 

Тұрақты комиссияның отырысы
Аудандық мәслихаттың "Экономика саласы, қаржы, салық және бюд-

жет, шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту, аграрлық мәселелер, эколо-
гия жөніндегі" тұрақты комиссиясының отырысында "Қысқы мерзімде 
автомобиль жолдарына қызмет көрсету бойынша бюджеттік қаражатты 
тиімді игеру туралы" мәселе қаралып, аудандық жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Айдар Кауменов хабарлама жа-
сады. Хабарламада республикалық, облыстық маңызы бар автомобиль 
жолдарын, ауданның ішкі көше жолдарын қысқы мезгілде күтіп ұстау 
жұмыстарына бөлінген қаражаттың игерілуі туралы айтылып, депутаттар 
ұсынысы ескерілді. 

Тұрақты комиссия отырысының күн тәртібіндегі "Қазақстан 
Республикасының "Ветеринария туралы" Заңына сәйкес Сарқан ау-
даны бойынша қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жою-
да ұйымдастырылып жатқан іс-шаралар туралы"  Сарқан ауданының 
ветеринариялық станциясы кәсіпорнының директоры Марат Сүлейменов 
есеп беріп, атқарылған жұмыстар мен алдағы міндеттерді таныстырып 
өтті. 

Комиссия отырысында күн тәртібіндегі мәселелер бойынша қаулылар 
қабылданды. 

Жомарт ИГІМАН,
тұрақты комиссияның төрағасы.

Аудан әкімдігінің үлкен мәжіліс 
залында өткен кездесуге аудандық 
партия филиалының Саяси кеңес 
мүшелері, аудан әкімінің орынба-
сарлары, облыстық мәслихат депу-
таты, аудандық мәслихат депутат-
тары, бастауыш партия ұйымының 
төрағалары, аудандық «Jas Otan» 
жастар қанатының белсенділері және 
бұқаралық ақпарат құралдарының 
өкілдері қатысты. Жиынды «Nur 
Otan» партиясы Сарқан аудандық 
филиалының төрағасы, аудан әкімі 
Марат Разбеков жүргізіп, Жанболат 
Әкебайұлына сөз берді. 

2019 жылдың 21 тамызында 
өткен партияның Саяси кеңесінің 
кеңейтілген отырысында және  25 
қараша күні Нұр-Сұлтан қаласында 

өткен басқосуда «Nur Otan»  
партиясының Төрағасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың берген 
тапсырмаларын орындау басты 
мақсатымыз. 

Ел дамуының жаңа биігіне 
ұмтылып, «Қазақстан 2050» Стра-
тегиясы мен 100 нақты қадам Ұлт 
жоспарының іске асуына жұмыла 
қызмет етіп, еліміздің ең дамыған 30 
мемлекеттің қатарынан табылуына 
жұмыс жасау басты міндетіміз. 

Бұл – партия Төрағасы, Елбасы-
ның тапсырмасы, заман талабы. 
Көшбасшы партия ретінде, әр пар-
тия мүшесінің әрдайым басқаларға 
үлгі болып, елдің тыныштығын, 
ауыз бірлігін, экономикалық  даму-
ын қамтамасыз ете білуі қажет. Пар-

«Nur Otan» партиясын қайта жаңғыру шеңберінде 
Елбасы, партия төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың  берген тапсырмаларының орында-
лу барысын, сондай-ақ, «Сенім. Диалог. Болашаққа 
нық қадам «Nur Otan» партиясының 7 серпіні» 
бағдарламасымен алда атқарылатын жұмыстар 
мен міндеттерді талқылау аясында 25 ақпанда 
«Nur Otan» партиясы Алматы облыстық филиа-
лы төрағасының бірінші орынбасары Жанболат 
Жөргенбаев ауданымызға арнайы келді.  

Жұмыс қорытындыланып, 
міндеттер белгіленді

тияластар, мүдделестер алдында 
тұрған міндеттер осындай. 

Келесі сөз кезегін алған 
облыстық мәслихат депутаты Жа-
мал Құлахметова партияның сара 
саясатының нәтижесінде атқарылған 
жұмыстарды жиналғандарға жеткізді.

Кездесу аясында партия күні 
қарсаңында партия қатарына сал-
танатты түрде қабылдау іс-шарасы 
және партия жақтастары мен 
белсенділерін марапаттау рәсімі 
жүзеге асырылды. Алғыс хаттар мен 
жаңа партиялық билеттерді «Nur 
Otan» партиясы Алматы облыстық 
филиалы төрағасының бірінші орын-
басары Жанболат Жөргенбаев та-
быс етті.

Өз тілшіміз.
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Сарқан ауданының жерлерін аймақтарға бөлу жобасын (схемасын), 
Сарқан қаласы мен ауылдық елді мекендердегі бағалау аймақтарының 

шекаралары және жер учаскелері үшін төлемақының базалық 
ставкаларына түзету коэффициенттерін бекіту туралы

2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 
8-бабының 2-тармағына, 11-бабының 1-тармағына сәйкес, Сарқан аудандық 
мәслихаты  ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Сарқан ауданының жерлерін аймақтарға бөлу жобасы (схемасы) осы 
шешімнің 1-қосымшасына сәйкес бекітілсін.

2. Сарқан ауданының Сарқан қаласы және ауылдық елді мекендеріндегі 
бағалау аймақтарының шекаралары және жер учаскелері үшін төлемақының 
базалық ставкаларына түзету коэффициенттері 2, 3 қосымшаларға сәйкес 
бекітілсін.

3. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудандық мәслихаттың "Әлеуметтік-
экономикалық даму, тарифтік саясат, шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту 
және бюджет мәселелері жөніндегі" тұрақты комиссиясына жүктелсін.

4. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап 
күшіне енеді және ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

Сарқан аудандық мәслихат сессиясының төрайымы 
Сарқан аудандық мәслихатының хатшысы Қ. Абдрахманов

Об утверждении проекта (схемы) зонирования земель, границ оценоч-
ных зон и поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы за 

земельные участки города Саркан и сельских населенных пунктов 
Сарканского района

В соответствии с пунктом 2 статьи 8, пунктом 1 статьи 11 Земельного 
кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, Сарканский районный 
маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить проект (схему) зонирования земель Сарканского района со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.

2.  Утвердить границы оценочных зон и поправочные коэффициенты к 
базовым ставкам платы за земельные участки города Саркан и сельских на-
селенных пунктов Сарканского района согласно приложениям 2, 3. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию районного маслихата "По вопросам социально-экономического 
развития, тарифной политики, развития малого и среднего предпринима-
тельства и бюджета".

4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистра-
ции в органах юстиции и вводится в действие со дня его первого официаль-
ного опубликования.

Председатель сессии Сарканского районного маслихата
Секретарь Сарканского  районного маслихата Абдрахманов К.

Сарқан аудандық мәслихатының 20__ жылғы «____»___ № ______ 
шешіміне № 1 қосымша

Сарқан ауданы жерлерін аймақтарға бөлу жобасы (схемасы)

Аудандық мəслихаттың шешімі

Сарқан аудандық маслихатының 20__ жылғы «____»_______ № 
______ шешіміне № 2 қосымша

 Сарқан ауданының Сарқан қаласының бағалау аймақтарының ше-
каралары және жер учаскелері үшін төлемақының базалық ставкалары-
на түзету коэффиценттері

Сарқан аудандық маслихатының 20__ жылғы «____»_____№ ______ 
шешіміне № 3 қосымша

Сарқан ауданының ауылдық елді мекендердегі бағалау 
аймақтарының шекаралары және жер учаскелері үшін төлемақының 
базалық ставкаларына түзету коэффиценттері

Решение районного маслихата

Приложение № 1  к решению Сарканского районного маслихата за № 
____ от «____»_____20__ года

Проект (схема) зонирования земель Сарканского района

Приложение № 2  к решению Сарканского  районного маслихата за 
№ ______ от «____»________20__ года

Границы оценочных зон и поправочные коэффициенты к базовым 
ставкам платы за земельные участки города Сарканд Сарканского рай-
она

Приложение № 3  к решению Сарканского  районного маслихата за 
№ ______ от «____»___________20__ года

Границы оценочных зон и поправочные коэффициенты к базовым 
ставкам платы за земельные участки в сельских населенных пунктах 
Сарканского района

Жиынтық табысты 
есептеу ережелеріне 
өзгерістер енгізілді

АӘК тағайындауға өтініш 
берген отбасының жалпы 
кірісін есептеу кезінде тұрғын 
үй сертификаттарының сомасы 
ескерілмейді. Мұндай өзгерістер 
Қазақстан Республикасы Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау 
министрінің 2009 жылғы 28 
шілдедегі «АӘК-ге жүгінген 
адамның (отбасының) жиынтық 
кірісін есептеу ережесін бекіту ту-
ралы» бұйрығына енгізілді.

Өзгерістер а.ж. наурыз 
айының басында алғашқы рес-
ми жарияланғаннан кейін 10 
күнтізбелік күн өткен соң күшіне 
енеді.

Тұрғын үй сертификаты тұрғын 
үй сатып алу кезінде 1 млн теңге 
мөлшерінде бастапқы жарнаны 
қамтамасыз ету үшін беріледі.  Бұл 
Қазақстан азаматтарының алуға 
мүмкіндігі бар жергілікті атқарушы 
органдардың көмегі.

Алушылардың тізіміне ден-
саулық сақтау, білім беру, әлеу-
меттік қамсыздандыру, мәдениет, 
спорт салаларының, полиция қыз-
меттерінің қызметкерлері, сондай-
ақ көпбалалы, толық емес және 
мүгедек балалары бар немесе 
оларды тәрбиелеп отырған отба-
сылар кіреді. Сертификат бастапқы 
жарнаның қажетті мөлшерінің 90%-
ына дейін жабу үшін беріледі.

Ағымдағы жылы еліміздің 
барлық өңірлерінде ҚР Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігінің тапсырмасы бойын-
ша нысаналы топ үшін «Бақытты 
отбасы» тұрғын үй бағдарламасын 
жүзеге асыру бойынша түсіндіру 
семинарлары өтеді деп жоспарла-
нуда. «Тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкі» мен өңірлердің жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы кеңінен 
ақпараттық кампания өткізуде.

Естеріңізге сала кетейік, 
алғашқы 100 тұрғын үй серти-
фикаты 2018 жылдың соңында 
ел астанасында берілді. 2019 
жылы Алматы облысының 198 
тұрғыны 1 млн теңгеден алды. 
Елорда үлгісі бойынша сертифи-
каттар республиканың барлық 
аймақтарында беріле бастады.

Внесены изменения в 
правила исчисления 
совокупного дохода

Сумма жилищных сертифи-
катов не будет учитываться при 
исчислении совокупного дохода 
семьи, подающей документы на 
назначение АСП. Такие изменения 
были внесены в Приказ Министра 
труда и социальной защиты на-
селения РК от 28 июля 2009 года 
«Об утверждении Правил исчисле-
ния совокупного дохода лица (се-
мьи), претендующего на получение 
АСП». Изменения вступят в силу в 
начале марта т.г. по истечении 10 
календарных дней после первого 
официального опубликования.

Жилищный сертификат предо-
ставляется для обеспечения перво-
начального взноса в размере 1 млн 
тенге при приобретении жилья. Это 
вид помощи от местных исполни-
тельных органов, на который могут 
рассчитывать граждане Казахста-
на. В список получателей входят ра-
ботники сферы здравоохранения, 
образования, социального обеспе-
чения, культуры, спорта, полицей-
ских служб, а также многодетные, 
неполные и семьи, имеющие или 
воспитывающие детей-инвалидов. 
Сертификат предоставляется для 
покрытия до 90% от необходимого 
размера первоначального взноса.

Планируется, что в текущем 
году во всех регионах страны по 
поручению Министерства труда 
и социальной защиты населения 
РК пройдут разъяснительные се-
минары по реализации жилищной 
программы «Бакытты Отбасы» для 
целевой группы. Широкую инфор-
мационную кампанию проведут 
«Жилстройсбербанк» и управления 
координации занятости и социаль-
ных программ регионов.

Напомним, первые 100 жилищ-
ных сертификатов были выданы в 
конце 2018 года в столице страны. 
В 2019 году порядка 198 жителей 
Алматинской области получили по 
1 млн тенге. По примеру столицы 
сертификаты начали выдавать во 
всех регионах республики.

А. САРСЕН,                                           
главный специалист сектора 

соц.помощи районного отдела 
занятости и социальных 

програм. 
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Мемлекетіміздің заман талаптары-
на сай болуы, экономикасы мен қоғамдық 
қарым-қатынастары дамыған елдердің сана-
тына жетуі – тәуелсіздіктің басты мақсаты. 
Осы орайда елімізде көптеген игілікті 
істер атқарылуда. Соның бірі−«Цифрлы 
Қазақстан» бағдарламасы. Жыл өткен сай-
ын еліміздегі мемлекеттік қызмет көрсету 
аясы кеңейіп, халыққа қызмет көрсету сапа-
сы да жақсарып келеді. Алғашында халыққа 
қызмет көрсету орталықтары электронды 
қызметті қолданбайтын. «Бір терезе» қағидаты 
енгізіліп, тұрғындарға қызмет ету үшін бірыңғай 
ақпараттық жүйе жасалды. Уақыт өткен сайын 
бұл орталықтар дамып, қазір толық трансфор-
мациядан өтті. Сондай-ақ электронды үкімет 
қолға алынып, egov.kz арқылы азаматтар өз 
бетінше қызмет алу мүмкіндігіне ие болды. 
Қазіргі таңда «бір өтініш» қағидатына өтудеміз. 
Бұл − халыққа бірнеше қызметті бірден 
көрсету. Оның үстіне ТМД бойынша алғашқы 
болып проактивті қызметтерді енгізу бой-
ынша жұмыстар атқарылуда. Қазір бала туу 
бойынша мемлекеттік қызметтерді сәбилі 
болған ата-аналар перзентханадан шықпай, 
телефонның көмегімен-ақ ала алады. Яғни 
туу туралы куәлікті, балабақшаға кезекке 
қою, жәрдемақыларды тағайындауды SMS-

тің көмегімен рәсімдеуге болады. Алдағы 
уақытта адамның өмірлік жағдайына бай-
ланысты бірқатар қызмет осы проактивті 
тәсілге көшіріледі. Бұл орайда, халықтың 
цифрлы сауаттылығын арттыру, қызметтерді 
жаппай электронды нұсқаға көшіру – басты 
басымдықтардың бірі. Азаматтар  электрон-
ды қызметтерді алып үйренсе, халық аудан 
орталығына барып, ұзын-сонар кезекте тұрып, 
алтын уақыттарын жоғалтпас еді. Оның үстіне 
қызметтерді өз бетінше алу қаржылай жағынан 
өте тиімді, яғни босқа шығындалмайды. Осы 
мақсатта халықтың цифрлы сауаттылығын 
көтеруге күш салып, электронды қызмет алуды 
үйрету қажет. Бұдан соң азаматтар өзіне-өзі 
қызмет көрсету мүмкіндігіне ие болады. Егер 
мемлекеттік қызмет көрсету саласы толықтай 
электронды жүйеге көшетін болса, бұл 
халықтың әлеуметтік жағдайына оң ықпалын 
тигізетіні, азаматтар үшін қаншалықты тиімді 
екендігі айтпаса да түсінікті.

А. ҚАСЫМБЕРКЕБАЕВ,
ҚР Мемлекеттік қызмет істері 

агенттігінің Алматы облысы бойынша 
департаментінің мемлекеттік қызметтер 

басқармасының  бас маманы.

Мемлекеттік қызметтерді цифрландыру
Недавно в актовом зале акимата Лепсинского сельского округа прошло всеобщее собра-

ние работников КГУ «Борлитобинское лесное хозяйство» и лесопользователей на долгосроч-
ной основе. В собрании приняли участие акимы Лепсинского и Коктерекского сельских округов 
Г.М.Серикбаева и С.К.Смагулов.

Директор КГУ «Борлитобинское лесное хозяйство» У.М.Сабырбеков ознакомил собрав-
шихся  с повесткой собрания и в своем докладе изложил задачи стоящие перед работниками 
гослесохраны и лесопользователями. Это соблюдение правил пожарной безопасности и са-
нитарных норм в лесах при лесопользовании и выполнение обязанностей указанных в догово-
рах. Главный инженер по охране леса Е.Н.Барлыкбаев в своем докладе напомнил лесополь-
зователям, что согласно действующим правилам о долгосрочном лесопользовании обязаны 
разработать и согласовать с руководством КГУ «Борлитобинское лесное хозяйство» план 
совместных противопожарных мероприятий по предупреждению и на случаи возникновения 
лесных и степных пожаров на территории гослесфонда и прилегающих к ним территориях до 
15 февраля текущего года.

А также с проведением на землях  гослесфонда лесоустроительных работ в таксационных 
описаниях произошли изменения. В связи с этим в договора о лесопользовании будут внесе-
ны некоторые изменения.

Потом далее в своих докладах заместитель директора Е.Н.Айтжанов и начальник лесо-
пожарной станции Н.Х.Байгамытов затронули вопросы охраны леса и сохранения биоразно-
бразия, т. к, при  пастьбе скота не должны осуществляться перегрузка пастбищ.  Что в целом 
сказывается на состоянии леса.

От имени всех лесопользователей С.Коптилеуов, М.Байкенженов и Ж.Койгельдинова вы-
сказались за выполнение взятых на себя обязательств согласно договоров о долгосрочном 
лесопользовании и действующему лесному законодательству. 

Е.БАРЛЫКБАЕВ,
инженер леса  КГУ «Борлитобинское лесное хозяйство».

Вкладчики ЕНПФ 
воспользовались 

пенсионным 
калькулятором более 

миллиона раз
Один из самых популярных сервисов 

фонда позволяет каждому вкладчику он-
лайн рассчитать свою будущую пенсию.

Прогнозный пенсионный калькулятор в 
своём функционале имеет множество воз-
можностей различных расчётов будущих 
пенсионных выплат. При этом он автомати-
чески прогнозирует, при наличии, как госу-
дарственную базовую пенсию и пенсию по 
возрасту (или солидарную), так и выплаты 
из ЕНПФ. Кроме того, при наличии индиви-
дуальных счетов, сформированных из обя-
зательных пенсионных взносов (ОПВ), обя-
зательных профессиональных пенсионных 
взносов (ОППВ) или добровольных пенси-
онных взносов (ДПВ), программа букваль-
но за два-три клика может дать примерную 
картину будущих выплат. К слову, многие 
вкладчики уже оценили работу нашего 
калькулятора, ведь ежемесячно в среднем 
им пользуется около 84 тысяч раз, в день 
это более 2800 операций. 

Для расчёта в прогнозном калькулято-
ре необходимо заполнить все графы - дата 
рождения, пол, трудовой стаж, стаж уча-
стия в накопительной пенсионной системе, 
сумма накоплений на сегодняшний день 
и заработную плату за последнее время. 
Если вы зарегистрированы в личном каби-
нете на сайте enpf.kz, сумма накоплений 
отразится автоматически. Таким образом, 
результат расчёта выдаётся в трёх сце-
нариях: пессимистичном, реалистичном и 
оптимистичном. Все три варианта учиты-
вают предполагаемый уровень доходности 
выше инфляции. При этом все прогнозные 
результаты представляются в реальном 
стоимостном выражении (за минусом ин-
фляции соответствующего периода про-
гноза).

Для вкладчиков, выходящих на пенсию 
в ближайший год есть более упрощённый 
вариант калькулятора - текущий пенсион-
ный калькулятор.  На сайте предусмотрена 
и функция «Перевод накоплений в КСЖ» 
для расчёта минимально достаточной 
суммы пенсионных накоплений для заклю-
чения договора пенсионного аннуитета с 
компанией по страхованию жизни. В нём 
вы вводите в запрашиваемую графу пол 
и автоматически получаете минимальный 
возраст для заключения договора. Далее 
вы задаёте гарантированный период, в те-
чение которого выплаты из страховой ком-
пании осуществляются гарантированно вне 
зависимости жив ли получатель выплаты 
или нет, и калькулятор подсчитает сумму 
пенсионных накоплений, достаточную для 
заключения договора пенсионного аннуите-
та в размере одной минимальной пенсии. 

Отметим, что в конце прошлого года 
разработчики калькулятора обновили гра-
фику сервиса сделав её более эргономич-
ной, функциональной и удобной. Фишкой 
обновлённого пенсионного калькулятора 
стало отображение результатов с помощью 
графика и таблицы выплат. Теперь пенси-
онным калькулятором очень легко пользо-
ваться, однако если есть какие-то сложно-
сти или вопросы, то на сайте enpf.kz можно 
найти памятку, где пошагово расписана и 
показана инструкция к сервису. 

Дүниежүзілік 
Азаматтық қорғаныс 

күні
Халықаралық 

Азаматтық қор-
ғаныс ұйымының 
бас Ассамблеяның 
қарарына сәйкес 
1 наурыз күні 
Халықаралық Аза-
маттық қорғаныс 
күні.  Халықаралық 
Азаматтық қорғау 
күні табиғи және техногенді сипаттағы 
төтенше жағдайлардың алдын алу, 
халықты дайындау, ұлттық төтенше 
жағдай қызметінің оқыс жағдайларға 
дайындалу ісінде әр түрлі елдердің күш-
жігерін үйлестіруге бағытталған.

Аудан аумағындағы мектептерде 
Қазақстан Республикасының «Азаматтық 
қорғау туралы» Заңының негізгі 
ережелерін, мақсатын және тапсырма-
ларын, басқа да азаматтық қорғаныс 
бойынша нормативті құқықтық актілерді 
түсіндіру туралы ашық сабақтар өткізілді.

Қаланың және ауылдың мектептері 
мен мектепке дейінгі мекемелерінде 
викториналар, конкурстар, олимпиада-
лар, спорттық эстафеталар мынадай 
элементтерді қолдана отырып: газ маска-
ларын кию, зардап шеккендерді тасымал-
дау, алғашқы көмек көрсету, бастапқы өрт 
сөндіру құралдарын пайдалану, сыныптық 
сағаттар, азаматтық қорғаныс бойынша 
оқулықтардың көрмесі ұйымдастырылып 
өткізілді.

 А. ТИЫНОВ,
 аудандық ТЖБ бастығы,  

азаматтық қорғау майоры. 

СПИЧКИ ДЕТЯМ НЕ 
ИГРУШКА

Почти все маленькие дети проявляют 
повышенный интерес к огню, не осознавая в 
полной мере его потенциальную опасность. 
В возрасте от трех до пяти лет дети в своих 
играх часто повторяют взрослых, имитируя 
их действия, труд. Стремление к самостоя-
тельности особенно проявляется, когда 
дети остаются дома одни.

Что нужно делать для того, чтобы из-
бежать пожара от детской шалости с огнем: 
- рассказывайте детям о пожаробезопасном 
поведении; - будьте примером во всех си-
туациях, связанных с соблюдением правил 
пожарной безопасности; - не оставляйте 
спички в доступном для детей месте; - не 
поручайте детям разжигать печи, газовые 
плиты, самостоятельно включать электро-
бытовые приборы; - следите, чтобы дети 
не разжигали костры; - уходя из дома, не 
оставляйте малолетних детей без присмо-
тра взрослых; - организуйте ребенку инте-
ресный досуг. Научите ребенка правильным 
действиям при пожаре.

Е.ЖАГИПАРОВ,
старший инженер ОЧС Сарканского 

района, капитан гражданской защиты.

Сарқан ауданы бойынша пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жерлерге жер салығының базалық мөлшерлемелерін және бірыңғай жер салығының 

мөлшерлемелерін арттыру туралы

"Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" (Салық кодексі) 
2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің  509-бабының 5-тармағына, 
"Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-
лы" 2001 жылғы  23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 1-тармағының  
13-тармақшасына сәйкес, Сарқан аудандық мәслихаты   ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Сарқан ауданы бойынша Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес пай-
даланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге жер салығының базалық 
мөлшерлемелері және бірыңғай жер салығының мөлшерлемелері он есеге арттырылсын.

2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Сарқан аудандық мәслихатының "Экономика саласы, 
қаржы, салық және бюджет, шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту, аграрлық мәселелер экология 
жөніндегі" тұрақты комиссиясына жүктелсін.

3. Сарқан аудандық мәслихатының «Сарқан ауданы бойынша пайдаланылмайтын ауыл 
шаруашылығы мақсатындағы жерлерге жер салығының базалық мөлшерлемелерін және 
бірыңғай жер салығының мөлшерлемелерін арттыру туралы» 2019 жылғы 25 қазандағы № 68-272 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5288 тіркелген, 2019 жылдың 30 
қазанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталонды бақылау банкінде 
жарияланған) шешімінің  күші жойылсын.

4. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 
алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

  Сарқан аудандық мәслихатының сессия төрағасы 
  Сарқан аудандық мәслихатының хатшысы           К. Абдрахманов

О повышении базовых ставок земельного налога и ставок единого земельного налога на 
не используемые земли сельскохозяйственного назначения по Сарканскому району

В соответствии с пунктом 5 статьи 509, Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 
года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)", подпунктом 13 
пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государствен-
ном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Сарканский районный маслихат 
РЕШИЛ:

1. Повысить базовые ставки земельного налога и ставки единого земельного налога в десять 
раз в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан на не используемые 
земли сельскохозяйственного назначения по Сарканскому району.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Сар-
канского районного маслихата "По сфере экономики, финансов, налогов и бюджета, развития 
малого и среднего предпринимательства, аграрных вопросов экологии".

3. Признать утратившим силу решение Сарканского районного маслихата «О повышении ба-
зовых ставок земельного налога и ставок единого земельного налога на не используемые земли 
сельскохозяйственного назначения по Сарканскому району» от 25 октября 2019 года № 68-272 
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативых правовых актов № 52886 
опубликован 30 октября 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов 
Республики Казахстан).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юсти-
ции и вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Председатель сессии Сарканского районного маслихата
Секретарь Сарканского районного маслихата          К. Абдрахманов

Аудандық мəслихаттың шешімі

Решение районного маслихата

2020 жылдың 17 ақпанында Бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің орынбасары 
қаулыға қол қойды. Оған сәйкес, ақпанның 20 бастап, Қытайдан келген Қазақстан аза-
маттары ауруханада оқшауланып, 14 күнге карантинге жіберіледі. Содан соң, тағы 10 
күн тұрғылықты мекен-жайы бойынша ақ халаттылардың қатаң бақылауында болмақ. 
Тексеру кезінде ауру белгілері байқалған науқастар бірден инфекциялық ауруханаға 
жатқызылып, 14 күн бойы бөлек бөлмеде оқшауланады. Қазір біздің елдің шекара 
маңындағы саудагерлері, жүк көлік жүргізушілері, қайықшылар Қазақстанға оралуға 
ниетті. Олар елге қайтып оралғанда, қауіпсіздігін барынша  қамтамасыз етуіміз 
тиіс. Сондықтан, құрметті тұрғындар! Қытай аумағына өтпес бұрын, елге оралғанда 
денсаулық жағдайыңызға қарамастан, 14 күн ауруханаға жатқызылып, медициналық 
бақылауда болатыныңызды ұмытпаңыз. Ал, көліктер міндетті түрде залалсызданды-
рылады. Айта кету керек, Алматы облысында індетке қарсы күрес шаралары мықтап 
қолға алынған. Қытай аумағына жақын Алакөл, Ұйғыр, Панфилов аудандарында 
коронавирустық инфекция анықталған жоқ. Сондықтан, алаңдауға еш себеп жоқ.

Алаңдауға негіз жоқ

Состоялось всеобщее собрание



28 ақпан 2020 жылe-mail: Igiman01@mail.ru 4ARQANS ZERDE

Әнші Шолпанның ең алғаш әнімен дидар-
ластым. "Шалқар" радиосының кешкі хаба-
рын тыңдап отырып, Шолпанның халық әнін 
нақышына келтіре, көрермендер жүрегіне 
жеткізе әуелеткеніне   риза болғаным бар. 
Өте әсерлі. Жүрегімен айтады. Жүрекке 
жеткізеді. Аз ғана уақыт ішінде Шолпанның 
орындауындағы халық мұрасынан ләззат ала-
сыз, рухани сусындайсыз. 

Араға жылдар салып өзімен жүздесудің 
сәті түсті. Шолпанның мектептегі ұстазы, бүгінгі 
таңда Н.Островский атындағы мектеп-лицейдің 
директоры Күлшат Мұқашева шәкіртінің 
келуіне орай мектепте кездесу ұйымдастырды. 
Таныстық, білістік. Әсіресе, біздің таңдандырған 
әнін өз аузынан тыңдағанда әсеріміз еселене 
түсті. Шолпанның әнін тыңдап отырып ойыма 
Ғабит Мүсіреповтың "Атақты әнші Майра" атты 
әңгімесі оралды. Сол әңгімеде мынадай үзінді 
бар болатын:

"Майра асқан домбырашы болу керек. Ән 
араларында домбырасын үзбейді. Сондай 
бір тұста саусақтары домбыраның сағалығын 

бунап, жымыңдасып қалғанда мен әлдегінде 
көрген суреттегі домбырашы қыз Майраның өзі 
екенін таныдым. Жас кезі ғой. Қазір де отыздан 
аз-ақ асқан жаста болар. Ән салмаған кезінде 
жүзі азырақ солғындап, әлдеқандай арман-
өкініштердің ізі шыға келеді. Ән салғанда жаса-
рып кетеді. Бұл кезінде Майраның өзі де ән, өзі 
де поэзия. Тек қана ән, тек қана поэзия". 

Расында да Шолпан Майра әпкесіндей ән 
салғанда арқаланып, көріктеніп кетеді екен. 
Былайғы уақытта тек аты-жөнін білетін әндерім 
Шолпанның орындауында жаңаша сипатқа ие 
болды.  

Енді оқырмандарға таныстыру мақсатында 
әншінің өмір жолына назар аударайық. Дар-
жанова Шолпан Жарқеткенқызы   1980 жылы 
маусым айының 26 күні қазіргі Алматы облы-
сы, Сарқан ауданы, Қойлық ауылында дүниеге 
келген. 1997-2000 жылдар аралығында 
Республикалық Ж.Елебеков атындағы 
эстрада-цирк колледжін «Ән салу» мамандығы 
бойынша, «Домбырамен халық әндерін орын-
дау әртісі» біліктілігін алып, тәмәмдады. 

2000 - 2004 жылдар аралығында Құрманғазы 
атындағы Қазақ Ұлттық Консерваториясын 
«Халық әні» мамандығы бойынша бітірді. 
2007-2009 жылдары Құрманғазы атындағы 
Қазақ Ұлттық Консерваториясының аспиранту-
расын тәмәмдады.  1999 жылы II Халықаралық 
«Шабыт» фестивалінің бас жүлдегері атан-
ды. 2001 жылы I - Республикалық Кенен 
Әзірбаев атындағы әншілер байқауының бас 
жүлдегері, 2004 жылы II - Республикалық Ж. 
Елебеков атындағы әншілер байқауының лау-
реаты болып, 2000 жылдан бастап Ж.Елебеков 
атындағы Республикалық эстрада-цирк 
колледжінде дәріс берді.

2006 -2011 жылдар аралығында  «Гүлдер» 
ансамблінің әншісі атанып, 2009 жылдың ма-
мыр айында Алматы қаласында алғашқы 
жеке «Алатау алабында» атты концертін 
Қазақконцерт залында өткізді. 2007-2009 жыл-
дар аралығында Құрманғазы атындағы Қазақ 
ұлттық Консерваториясында, 2008 жылдан 
бастап Т.Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық 
өнер академиясының «Дәстүрлі музыкалық 

өнер» кафедрасында ұстаздық қызметін 
жалғастыруда.

Қазақтың дәстүрлі ән өнерін Амери-
ка Құрама Штаттары, Европа елдері, Азия 
т.б. шет елдерде  насихаттап жүр. Көптеген 
Республикалық концерттер, сондай-ақ,  шет 
елдерде  Қазақстанның мәдениет күндерінде 
фестивальдерде тұрақты өнер көрсетіп келеді. 
1999 жылы Жапония елі, Токио және Ямагата 
қалаларында өткен ҚР мәдениет күндерінде, 
2001 жылы  АҚШ Нью-Йорк қаласында өткен 
Халықаралық джаз орындаушыларының 
фестивалінде, 2009 жылы Иордания Хашимит 
корольдігі, Амман қаласында Қазақстанның 
мәдениет күндерінде, 2012 жылы Оңтүстік Ко-
рея, Сеул қаласында Қазақстанның мәдениет 
күндерінің гала концертінде өнер көрсетті. 2018 
жылы Европа мемлекеттері – Польша, Чехия, 
Венгрияда ҚР Тұңғыш Президент күніне орай 
өнер көрсетіп қайтты.

2015 жылдан бастап, Алматы қаласында 
өткізілетін Халықаралық «Ұлы дала елі» 
фестивалінің  тұрақты орындаушысы. 
Жыл сайын Астана күндері қарсаңында 
өтетін Халықаралық "Астана - Арқау" түркі 
музыкасының фестивалінде, «Астанаға тарту» 
концертінде  тұрақты өнер көрсетіп жүр.

Еліміздегі елеулі тарихи үлкен жобалардың 
бірі «Қазақ хандығының 550 жылдығы», 
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 
жыл, ЭКСПО-2017 гала концерттерінде өзіндік 
өнерімен көпшілік көкейінде қалды. 

Шолпан Жарқеткенқызының орындауын-
дағы көптеген әндер Қазақ радиосының 
«Алтын қорында», «Қазақтың 1000 әні» ан-
тологиясына енгізілген.  2017 жылы Шолпан 
Даржанованың құрастыруымен Жетісудың 
әндері  жылдар бойы жинақталып «Алатау 
әуендері» атты кітабы жарық көрді. Шәкірттері 
облыстық, қалалық филармонияның 
солистері, Халықаралық, Республикалық ән 
байқауларының жүлдегерлері.  2019 жылы 
25 қазанда  Алматы қаласы «Алатау дәстүрлі 
өнер» театрында «Ардақты елге ән салсам» 
атты шығармашылық кешін өткізді.

Қазіргі таңда ұстаздық қызметін әншілік 
өнерімен қатар алып келе жатқан Шолпан Дар-
жанова Жетісу ән-жыр мектебінің бетке ұстар, 
белді әншісі. Тәжірбиелі ұстаз, бойындағы 
барлық жақсы қасиетін, өнердегі тәжірибесін 
жастарға беруден аянбай қызмет етіп келеді.

Осындай өнер биігінде жүрген жерлесіміздің 
ән кешінен рухани нәр алуға асығатындар аз 
емес.

Жомарт ИГІМАН. 

●Өнер
Осындай тақырыппен аудандық Мəдениет 

үйінде біздің жерлесіміз,  Т.Жүргенов атындағы 
Қазақ Ұлттық өнер академиясы кафедрасының 
ұстазы, Жетісу əн-жыр мектебінің бетке ұстар 
белді əншісі Шолпан Даржанованың əн кеші 
өтеді. Жерлес əншіміздің шығармашылық кешіне 
Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген əртісі 
Рамазан Стамғазиев, "Құрмет" орденінің иегері 
Ұлту Қабаева, ҚР Мəдениет қайраткері Мұрат 
Əбуғазы, Халықаралық "Шабыт" фестивалінің 
лауреаты Гүлниза Жұмажанова қатысады деп жо-
спарлануда. 

Елге келдім саѓынып

Абай -дана, Абай-дара ќазаќта! 
Ақпан айының басында  Қойлық ауылдық К.Қазыбаев 

атындағы мәдениет үйінің кітапханасында мәдениет үйі 
қызметкерлерінің, жастар ісі жөніндегі әдіскер-нұсқаушысының 
және кітапханашылардың ұйымдастыруымен Абайдың 175 
жылдығына орай "Абай -дана, Абай-дара қазақта!" атты көркем 
сөз байқауы өтті. 

Қандай елдің болмасын мақтан тұтар ұлдары бола-
тыны белгілі. Міне қазақ халқының осындай бір мақтан 

тұтар ұлдарының  бір ғұлама ойшыл әрі біртуар ұлы ақыны Абай Құнанбаев. Оның өмірі мен 
шығармашылығы қазақ елі үшін әлі күнге дейін биік әрі болашақтың жарқын бағдары іспеттес 
болып отыр.

Ұлы ақынның өнегелі өмірімен таныстыру, шығармаларына шолу жасау, өлеңдерін, әндерін 
мәнерлеп айту, сөз өнерінің қыр – сырымен таныстыру мақсатындағы байқауға жас жеткіншектер  
белсене атсалысып, ұлы тұлғаның әдеби мұрасына деген сүйіспеншіліктерін танытып, білім-
біліктерін ортаға салды. 

  А.САПАРОВА, 
Қойлық ауылдық округінің жастар ісі жөніндегі әдіскер нұсқаушысы, БПҰ мүшесі.

Поэзия дегенде поэзия патшасы 
Мұқағали Мақатаев бірден ойымызға 
келеді.

Жазылар естеліктер мен туралы,
Біреулер жан еді дер өр тұлғалы.
Біреулер тұлпар еді дер де мүмкін,
Бүтінделмей кеткен бір ер-тұрманы-

деп жырлағандай, ақынның ақындық та-
лантын шәкірт 
жүрегіне ұялату 
арқылы поэзия-
ны сүюге, оны 
бағалай білуге, 
сыршыл да 
шыншыл ақын 
өлендерінің мәні 
мен маңызына 
үңілдіруге, ру-
хани таны-
мын кеңейтуге 
ықпал ету мақсатында  Көктерек ауылдық 
кітапханашы мен жастар ісі жөніндегі 
әдіскер нұсқаушының  ұйымдастыруымен  
Ғасыр ақыны Мұқағали Мақатаевтың 
туғанына 89 жыл толуына орай М.Маметова 
атындағы орта мектепте  оқушылардың 
қатысуымен «Поэзияның асқар шыңы» 
атты поэзия сағаты өтті. Кітапханашы  
Ж.Байбаракова  М.Мақатаевтың өмір-
баяны, шығармашылығы, ақынның 
балалық шағы, қызмет жолы туралы ба-

яндады.  Жастар ісі жөніндегі әдіскер 
нұсқаушы С.Жармұхамбет  «Аққулар 
ұйықтағанда» поэмасынан үзінді оқыды. 
Ақынның 1834 өлеңі, 19 поэмасы бар 
екені,  100 –ден астам әндері жазылғаны 
туралы айтылды. Бұл әндер бүгінде бар-
ша жұрттың жүрегінен берік орын алып, 
қуанышы мен қайғысын бөлісетін айны-

мас жан серігіне айналды. «Есіңе мені 
алғайсың», «Дариға, домбыраңды берші 
маған» әндері шырқалып, «Үш бақытым», 
«Шеше сен бақыттысың», «Арыз жазып 
кетейін», «Бүгін менің туған күнім» т.б. 
өлеңдерін оқушылар жатқа оқып, күйлерін 
нақышына келтіріп орындады. 

Ж.БАЙБАРАКОВА,
Көктерек ауылдық кітапханашысы,

БПҰ мүшесі.

Поэзияның асқар шыңы

Абай жаќќан бiр сəуле
Алмалы ауылында дүниеге келіп, 

Қойлық ауылында шаруашылық 
басқарған білікті басшы, ұлтжанды әрі 
ақынжанды азамат Болат Макетовтың 
соңында ұлтының ұлыларын 
ардақтаған, елінің ертеңіне елеңдеген, 
жерінің сұлулығын өрнектеген  
асыл мұра - өлеңдері қалды. Біз 
бүгін ұлы Абайдың 175 жылдығы 
қарсаңында Болат ағамыздың Семей 
қаласында дүниеге келген екі өлеңін 
назарларыңызға ұсынып отырмыз.

Келешекке бағыт бар 

Көркейген екен Семейің,
Алматы, Ташкент демейін.
Бұдан басқа қаланы,
Қалай саған теңейін.
Атқан таңдай көмейің,
Əн мен жырдың елісің.
Өзгеріп бүгін кетіпсің,
Иіліп сəлем берейін.
Петерборы Қазақтың,

Бұғауын кескен азаптың.
Семей, Қарауыл, Жидебай,
Өскен жері Абайдың.
Абай, Мұхтар ұлдары,
Қазақтың биік шыңдары.
Шара менен Бибігүл,
Арқаның асыл қыздары.
Арқадан шыққан алыптар,
Қараңғы түнде жарықтар.
Абай айтқан ғибратта,
Келешекке бағыт бар.

Таңқалдырып талайды
Əуездің ұлы Мұхтарым,
Ойлаған жастан ұлт жанын.
Абай арқылы танытты,
Қазақ деген ұлт барын.
Танытып көпке Абайды,
Таңқалдырған талайды.
Аударылып сан тілде,
«Абай жолы» таралды.
Абай айтып кеткендей,
Салдық зəулім сарайды.
Көшіп жүрген ел едік,
Қазағым бүгін жарады.
                                   Болат МАКЕТОВ.
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Менің әкем майдангер Алдаберген 
Қойгелдинов  салмақты, көкірек  көзі ашық  
адам болатын. Туыс-жақындарының 
көкейінде де осындай қадір-қасиетімен 
қалғаны анық. 1912 жылы Лепсі ауы-
лында дүние есігін ашқан. Бес жасында 
әкесі қайтыс болып, балалық шағы мен 
бозбала кезеңі атасының қарамағында 
өткен.  Әкемнің  сауатсыздықты жою 
мектебінен білім алғаны Ұлы Отан 
соғысы басталғанда арнаулы   курстан 
өтіп, білімін жетілдіруіне негіз болғаны 
анық. 

Аға сержант Алдаберген 
Қойгелдиновтің  Белоруссия, Украина, 
Польша, Германияны  жаудан азат етіп, 
№507 атқыштар полкінің құрамында 
соғыстың бастапқы кезеңінен жеңіс 
сағаты соққанша сол кездегі одақтың 
құрамындағы бірсүйем жеріміз үшін 
қан мен терін төккені Ұлы Отан соғысы 
шежіресінде тасқа таңба басқандай 
жазылған. Ерлігі үшін І дәрежелі «Ұлы 
Отан соғысы» орденімен және бірнеше 
медальдармен марапатталған. 

Соғыстан оралғаннан кейін қайнаған 
еңбекке араласқан әкем Қазақ темір жо-
лына жұмысқа кіріп, су таситын паровоз  
машинисінің көмекшісі болды. Зайыбы 
Күнсұлу Кашкеқызы екеуі жеті бала сүйді. 
Шешем де соғыс жылдарында майданға, 
жауынгерлерге киім-кешек дайындап, 
Жеңіске айтарлықтай үлес қосқан адам. 
Әкем мен шешем 60 жылдай бірлесіп 
өмір сүрді. 

Әкем баспасөзден ажырап көрмеді, 
газет оқуды жақсы көретін. Қазақтың 
ұлылары жөнінде майын тамы-
зып әңгімелеп отыратын.  Зейнетке 
шыққаннан кейін де біз оқыған №54 
орта мектеп оқушыларымен кездесіп, 
осы мектептің директоры, Ұлы Отан 
соғысының ардагері Мұратбек Ах-
метовпен бірге жастарға патриоттық 
тәрбие беруге атсалысатын. Мереке 
күндері сөз алып, жауынгерлердің соғыс 
жылдарындағы жанкешті ерліктерін ай-
тып беретін. Ұлы Абайдың «Үш нәрсе 
адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы 
ақыл, жылы жүрек» деген сөзін басты 
бағдар тұтатын. Бізді бала кезімізден 
еңбекке баулыды.  Кейіннен ауырып – 
қиналғанын балаларына да көрсетпей 
өмірден өткен төзімді адам еді. 

Біз майдангердің ұрпағымыз деп 
мақтанып өстік. Бүгінгі таңда балалары 
Меруерт, Секер және күйеу балалары-
нан тараған Нұрболат, Нұрғазы, Жанар, 
Сержан, Нұржан, Аружан, Арайлым, Шы-
нар деген немерелері бар.  Анамыздың  
мейірі мен пейілін қосқан тәліміне сай 
өсіп-өніп келеміз. Әке   өсиетіне адал 
болдық. Отбасымызбен кәсіп құрып, 
шаруашылықпен айналыстық. 

Биыл Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 
75 жыл толды. Жылдар өтер. Бірақ та аға 
буынның қиын – қыстау кезеңдегі ерлігі 
ешқашан да ұмыт қалмайды. 

Меруерт ҚОЙГЕЛДИНОВА.
Лепсі ауылы. 

Бiз майдангердiњ 
±рпаѓымыз

Вот как рассказывает о войне ветеран:
- Я родился в Башкирии в 1924 году. 

Мои родители переехали из Башкирии в 
Сибирь, а потом, в 1941 году семья в Ка-
захстан и поселились в поселке Кировск 
Алма-Атинской области.

В 1941 году Каратальским районным 
военным комитетеом меня призвали в 
ряды Советской Армии. Военную под-
готовку проходил в Ашхабаде. 15 октя-
бря 1942 года принял Военную Присягу. 
В августе 1943 года мне присвоили зва-
ние «сержант» и отправили на фронт. 
Пока добирались до линии фронта наш 
эшелон дважды  бомбили немцы. Мно-
го было раненных и погибших. До линии 
фронта оставалось недалеко, поэтому 
добирались пешком. Прибыли только ве-
чером. Это были части Степного фронта, 
которыми командовал легендарный Иван 
Конев.

В 1943 году наша Советская Армия 
шла в наступление. Фашистов гнали с 
нашей земли. Бои были ожесточенные. 
Немцы почувствовали уже себя хозяева-
ми нашей земли, настроили себе много 
планов в своей голове, и покидать добро-
вольно ее очень не хотели. Приходилось 
их выбивать. Мы бились за каждую пядь 
нашей земли. Когда немцы отступали, 
они выжигали наши села, угоняли в раб-
ство наших девчат или жестоко расправ-
лялись. Я был участником боевых дей-
ствий за деревню Большая Рублевка, что 
в 40 км от города Полтава на Украине в 
составе Степного фронта.

Этот рубеж несколько раз переходил 
от нас к немцам, Бои были горячие. По-
гибло много ребят. Но все-таки мы выби-
ли фашистов с этой позиции. Когда вош-
ли в деревню, мы увидели убитых наших 
пленных солдат, которых немцы расстре-
ляли, отступая,- голос ветерана дрожит. 
Даже спустя столько лет мы понимаем, 
что эта страшная картина войны до сих 
пор стоит у него перед глазами. Это про-
сто невозможно забыть. Невольно набе-
гают слезы, потому что понимаешь, что в 
страшной и трудной войне погибло столь-
ко надежд, любви, планов. Сколько не 
родилось детей, а матери не дождались 
сыновей.

Мы замолчали вместе с Геннадием 
Федоровичем. Не мешаем ему, потому 
сейчас он там, на фронте. И эти минуты 
святые. 

- В этот раз мне не повезло,- чуть поз-
же продолжает рассказ солдат,- я полу-
чил осколочное ранение в правое плечо с 
повреждением кости. Это было 20 сентя-
бря 1943 года. А примерно через недели 
две, Советская Армия полностью осво-
бодила Полтаву, Полтавскую область и 
ее окрестности от немецких захватчиков. 
Меня отправили в госпиталь, который на-
ходился в городе Сызрани. Это недалеко 
от Куйбышево, ныне город Самара.

В госпитале я пролежал четыре меся-
ца. Рана стала затягиваться, но осколок 

не могли вытащить. Он остался блуждать 
в моем организме, всю жизнь доставляя 
мне неприятности.

В январе 1944 года меня выписали из 
госпиталя и отправили в город Борисо-
глебск в запасную часть. В то время наша 
Советская Армия испытывала недоста-
ток в командном составе. В январе 1944 
года направили учиться в Маршанское 
стрелково-минометное училище. Обуче-
ние проходило по ускоренной программе. 
В марте 1945 года окончил училище, мне 
присвоили звание «младший лейтенант» 
и отправили в город Липецк для дальней-
шего прохождения военной службы ко-
мандиром минометного взвода

-Где меня застала Победа? 9 мая 1945 
был в Липецке. Это была Великая По-
беда! Были слезы и радость, но больше 
было слез....Почти в каждой семье были 
потери. Многие матери и дети не дожда-
лись с войны сыновей, дочерей, отцов. 
Война принесла нашей Советской стране 
горе, разруху, потери. Пусть никогда наши 
дети не узнают, что такое эта проклятая, 
страшная и трудная война. Никогда!,- 
солдат войны тяжело вздыхает. Эти сло-
ва идут из самого сердца, души человека, 
испытавшего на себе все тяготы и ис-
пытания Великой Отечественной войны- 
битвы за каждый кусочек родной земли.

- Командиром минометного взвода 
я прослужил до июня 1945 года. В июне 
1945 года я был направлен в Германию, в 
Берлин дефектовщиком на немецкие за-
воды. Немецкие заводы демонтировали и 
отправляли в Советский Союз. В январе 
1947 года меня демобилизовали в зва-
нии лейтенанта по состоянию здоровья. 
Осколок внутри меня все время давал 
знать о себе, вытащить его медики не 
могли,- вспоминает Геннадий Федорович.

Подвиги офицера отмечены высокими 
наградами Родины. Он награжден орде-
нами «Отечественной войны 2 степени», 
«Красной Звезды», многими медалями, в 
том числе «За победу над Германией».

- Вышел в отставку в сентябре 1947 
года в звании старший лейтенант

Мне было 23 года. Война осталась по-
зади. Наступило мирное время. Вернулся 
из Германии домой, в Кировск, где жили 
мои родители .Вернулся мой младший 
брат с Японской войны. А вот старшего 
брата Леонида с 1922 года рождения мы 
не дождались. Погиб в 1944 году в Одес-
ском районе в одном из боев,- завершает 
свой рассказ о войне наш герой.

Начиналась мирная жизнь, где моло-
дому офицеру пришлось «воевать» уже 
на мирном фронте. Полуголодной после-
военной стране нужен был хлеб. Родина 
ждали  подвига уже мирных полях. 

В конце 1947 года Геннадий Федоро-
вич женился, работал мастером в строи-
тельно - дорожной организацию рудника 
Коксу. В 1954 году перевелся в Текелий-
ский строительный трест. Именно отсюда 
его командируют на целину в Сарканский 

Всю жизнь 
с осколком войны

Давным давно была война. Пылал весь мир…К    
счастью мы об этом знаем только из книг, филь-

мов, кадров документальной хроники. Помнить о 
подвигах солдат и офицеров святой долг нашего по-
коления. Важно сохранить сегодня воспоминания по-
следних солдат той самой страшной войны двадцатого 
столетия. Их осталось единицы. 

В преддверии 75-летия Победы в Великой                                      
Отечественной войне рассказываем об одном из трех 
оставшихся в живых ветеранов Сарканского района. 
Это Геннадий Федорович Ульянов. Ветеран войны и 
труда живет в селе Амангельды Сарканского района. 

район. Здесь позже, благодаря труду та-
ких же людей, как Геннадий Ульянов, по-
явится один из передовых совхозов «По-
граничник». А тогда в 1955 году это была 
бескрайняя голая степь. 

-Снега по колено, ни одного дерев-
ца, только из- под снега кое-где торчал 
ковыль да кусты чия. Дул холодный се-
верный ветер. Начальником участка был 
Александр Иванович Сулимин, потом 
будет Дмитрий Иванович Ли. Возле пло-
тины разбили строительный лагерь. Очи-
стили площадку, установили вагончики и 
все необходимое. Первое время жили в 
вагончиках. Морозы стояли крепкие, до 
-40 градусов. Мирная жизнь испытывала 
нас на прочность. Завозили лес, строй-
материал. Расчищали площадки под 
строительство домов. Вагончики, хоть и 
топили, все равно было холодно,- расска-
зывает Геннадий Федорович.

Но мы были молоды, и бытовая неу-
строенность никого не тяготила. Все были 
полны сил, энтузиазма, энергии. Среди 
строителей было много текелийцев, де-
мобилизованных пограничников. Глав-
ное, был мир. А все остальное, было в 
наших руках,- замечает ветеран.

Через пять лет на месте целины поя-
вились двухэтажная школа, Дом культу-
ры, больница, детский сад и ясли, интер-
нат. Работали животноводческие базы, 
строилось жилье для чабанов, доярок, 
трактористов. Работала своя библиоте-
ка, баня, спортивные и творческие кол-
лективы самодеятельности. Во времена 
директора Михаила Курочкина совхоз до-
стиг больших успехов по урожаю зерна, 
свеклы и животноводству. «Пограничник» 
стал передовиком производства.

Так налаживалась мирная жизнь. Вме-
сте с рекордными урожаями пшеницы и 
сахарной свеклы, радовались сельчане 
победам в спорте, в культуре. В «Погра-
ничние» жили не только трудолюбивые, 
но и очень талантливые люди. Среди них 
всегда особым почетом окружали участ-
ников Великой Отечественной войны, 
среди которых был и остается Геннадий 
Федорович Ульянов. Он не только про-
шел всю войну, вырастил троих детей, 
воспитывает внуков, но и для каждого из 
нас служит примером того, как надо лю-
бить Родину. 

Мы желаем ему и его семье здоровья 
и всех благ. Верим, что он вместе с нами 
встретит еще одну победную весну. 

Жанар МЫКТЫБАЕВА.
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Абай даналыѓы              

«Жүрегімнің түбіне терең бойла,            
Мен бір жұмбақ адаммын оны да ойла.  

Соқтықпалы,  соқпақсыз жерде  өстім,    
Мыңмен жалғыз алыстым, кінə қойма».

 (Абай)
 
2020 жыл еліміз үшін ерекше рухани оқиғалар 

кезеңіне айналғалы отыр. Халқымыздың ұлы 
ойшылы, ақын Абай Құнанбайұлының 175 
жылдығы мерейтойын жоғары деңгейде атап 
өту біздің елдігімізді, егемендігімізді, еңселі 
мемлекеттігімізді айшықтайтын болады. 
Ұлыларымызды ұлықтап, даналарымызды 

төрге оздыру – халқымыздың мерейін үстем ететін игілікті дәстүр. Біз осы 
ұлы тұлғалар арқылы қазақ даласында ежелден өркениеттің, білім мен 
ғылымның, әдебиеттің өркен жайғанын бүкіл әлемге жан-жақты паш ететін 
боламыз. Сондықтан бұл мерейтой  бәріміз үшін, әрине, үлкен сын, тарихи 
жауапкершілік болып табылмақ. 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»  
бағдарламасының аясында Н. Островский атындағы мектеп-лицейінде Ұлы 
Абайдың 175 жыл мерейтойына арналған,  ел  ертеңі  өскелең  ұрпақты  
ұлтымыздың  ұлы  ақыны  Абай шығармалары арқылы саналы да са-
палы етіп тәрбиелеу, Абайдың ақындық мектебі, поэзиясындағы дәстүр 
мен жаңашылдық ұғымының мәні мен маңызын рухани кемелдік танымы 
тұрғысынан таныту, ақынның көркем-әдеби туындыларындағы ұлттық та-
ным мен рухани- мәдени құндылықтарды оқушылардың бойына дары-
ту, жастардың әлем мен жаратылысқа, қоғам мен жеке адамдарға деген 
көзқарасын, түсінігін, санасын Абай әлеміне саяхат жасау кезінде Абай ойла-
ры  арқылы қалыптастыру,  Абайдың рухани әлемімен рухтандыру, қазақ сөз 
өнеріндегі Абайдың орны мен ақындық болмысын тану, Абай шығармаларын 
оқып, білудің өзектілігін ұғындыру, ақынның мұрат-мақсаттарын, көркем-
әдеби туындыларын, ғылым, білім, өнер, тәрбие мәселелері туралы 
өсиеттерінің маңыздылығын түсіндіру арқылы оқушылардың ұлттық танымын 
қалыптастыру, Абай тағылымы арқылы оқушылардың тұлғалық қасиеттеріне 
әсер ету, оларды жан-жақты дамыту,  пікір алмасуға үйрету, жастардың өмірден 
өз орнын табуға бағыттау мақсатында  «Абай даналығы» атты айлық іс –шара 
қаңтар айынан бастау алды. Мектеп-лицейінің бұл іс-шарасына мұғалімдер 
мен оқушылар ат салысып, таңертеңгі және үзіліс уақытында Ұлы Абайдың 
тағылымдық қара сөздерінің  аудиожазбасы тыңдатылып, түрлі байқаулар, 
мәнерлеп оқу сайыстары, қара сөздерін жатқа айту сайысы,  эссе, шығарма 
жазу сайысы, әдеби монтаж, дөңгелек үстел, жас ақындар мүшәйрасы, 
Абайдың тағылымды өмірінен не поэмаларынан көрініс көрсету, Абай ау-
дармаларын үш тілде орындау (қазақ, орыс, ағылшын) сайысы, әдеби-сазды 
кеш, қабырға газеттерінің байқауы, кітапханашылардың ұйымдастыруымен 
кітап көрмесі, Абай әндерінің байқауы, «Білектей арқасында өрген бұрым» 
атты қыздар сайысы өз жалғасын табуда.

Н. Островский атындағы мектеп-лицейінің
 қазақ тілі мен әдебиет пән бірлестігі.

Неге денеге күш түсіргенде бұлшық 
еттер ауырады?

Ұзақ уақыт бойы дене шынықтырумен айналыспаған адам ауыр жұмыс 
істеп, денесіне күш түсірсе денесінің ауыратынын жақсы біледі. 

Себебі бұл ауру 5-6 сағаттан кейін басталып, келесі күні артады. Неліктен 
деп ойласаңдар? Қарқынды жұмыс кезінде бұлшық ет анаэробты режимде 
жұмыс істеп, оттегі жетіспеушілігінің салдарынан энергия қорын жұмсайды. 
Анаэробты процесстің соңғы өнімі – сүт қышқылы болғандықтан, егер түсетін 
күш орташа болса, сүт қышқылы бұлшық еттен қан арқылы шығады. Ал күш 
ауыр болатын болса, сүт қышқылы бұлшық еттен шығып үлгермей, жүйке 
ұштарын тітіркендіреді. Сондықтан бұлшық еттеріміз ауырады.

Бұлшық етті ауыртпау үшін не істеуге болады?
1) Дене шынықтырумен үнемі шұғылдану керек. Мұндай ауру ұзақ уақыт 

спортпен шұғылданбай, аз уақытта денесіне қарқынды күш түсірген адамда 
болады. Сондықтан қалыпты жаттығу жасап денені машықтандыру керек. 
Сонда ғана ауру сезілмейді. Бұл сүт қышқылы өндірілмейді деген сөз емес. 
Дене әдеттегі күшке үйренген соң дененің бұлшық еті ауырмайтын болады.

2) Бірінші күні денеге бірден ауыр күш түсірмеу керек. Күшті біртіндеп арт-
тыру керек. Көп адамдар жаттығудан кейін дененің ауруын қалыпты жағдай 
деп санайды. Алайда белгілі бір ауру ағзада белгісіз жағдайдың орын алғанын 
білдіреді. Яғни бұлшық еттерге шамадан көп күштің түсуін байқатады.

3) Жаттығу алдында денені қыздыру керек. Егер бұған дейін дене ауырып 
тұрған болса, ешқашан жаттығуды тоқтатпау керек. Өйткені жаттығу жасау 
ағзадағы зат айналу процесін жылдамдатады. Сондықтан жаттығу қарқынын 
ғана азайту қажет. Денеге массаж жасау, душ қабылдау – жаттығу барысын-
да жиырылған бұлшық еттерді сергітеді. Мол су ішу – зат алмасу процесін 
жақсартып, қажетсіз өнімдерді денеден бөліп шығаруға көмектеседі.

 А.АХАМБАЕВ,
Н.Островский атындағы мектеп- лицейінің  

дене шынықтыру пәнінің мұғалімі.

Ќыс ќызыѓы
Қыс мезгілі болды.Қар жауды.Айнала әппақ кілем жайылғандай әдемі.Ба-

лалар шаналарын алып далаға шығып,сырғанақ та теуіп ойнайды.Биыл қар 
аса қалың болмаса да, балалар жұмсақ қардан аққала жасап қызыққа батып 
жүр.Біз де балабақша бүлдіршіндерімен далаға шығып,аққала жасап,сырғанап 
ойнадық.Қыстың қызығы да сол шығар.Балалар қар жауып қыс басталса бол-
ды жаңа жыл мерекесін, оның ішінде ең қызығы аяз ата мен ақшақарды то-
сатыны айдан анық.Тақпақтарын жаттап,өлеңдерін айтып,билерін билеп аяз 
атадан сыйлық күтетіні бәрімізге мәлім.Біз де балабақшамызда осындай ме-
реке өткізіп, балаларымыз жақсы көңіл-күйде,  ерекше сезімде болды.Қыста 
күн қысқа болғанымен өте тамаша да, қызықты қылып өткізіп жатқанымызға 
сенемін.Ең бастысы бүлдіршіндеріміздің көңілді болғаны. 

М.ЖУМАГУЛОВА,
«Айдана» балалар бақшасының тәрбиешісі.

Математика, информатика, 
физика пәндерінің онкүндігі

 
Мектебімізде мектептің жылдық жоспарына сәйкес жыл бойы түрлі 

пәндер онкүндіктері кезекпен өтеді.    
Биыл да осы дәстүрге сәйкес 20 мен 30 қаңтар аралығында ма-

тематика, информатика және физика пәндерінің онкүндігі өтті. Пән 
онкүндігінің оқушылардың шығармашылық қабілеттерін, аталған пәндерге 
қызығушылығын, оқуға ынталарын арттырып, жалпы білім сапасының 
көтерілуіне әсері үлкен екендігі сөзсіз. Онкүндіктің жоспары құрылып, 
оқушыларға арнаулы жиында хабарландыру жасалып, жоспармен таны-
стырылды. Бірлестік мүшелері біріккен түрде онкүндіктің ашылуы, көрме 
ұйымдастыру жұмыстарына белсене қатыса отырып,   өздері дәріс беретін 
сыныптар бойынша ашық сабақтар мен сыныптан тыс жұмыстар  өткізді.  Атап 
айтсақ,  математика пәндерінің мұғалімдері М.М.Маралбаева 6 «а» сыны-
бымен «Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы 
бар сызықтық теңдеу» және 9 «б» сыныбымен «Қызықты математика» сай-
ыс сабағын өткізді. Ж.К.Сембаева 5 «б» сыныбымен «Ондық бөлшек. Ондық 
бөлшектерді оқу және жазу» және сыныптан тыс 9 «а» сыныбымен «Мате-
матика әлемінде» сайыс сабағын өткізсе, Р.Г. Нурсапаева 8 «а» сыныбымен 
«Квадраттық функциялар және олардың графиктері» және сыныптан тыс 7 
«а» сыныбымен «Ең үздік оқушы» сайыс сабағын өткізді. Математика пәніне 
оқушылардың қызығушылығын арттыру мақсатында «Логикалық есептерді 
шешу ІІ»  5 – 8 сынып оқушылары арасында олимпиада өткізілді. «Ең үздік 
дәптер» көрмесі ұйымдастырылып, әрбір сыныптан жүлделі орындар берілді. 
Бірлестік жетекшісі Ж.К.Сембаеваның ұйымдастыруымен «Жарқын болашақ 
иесі – бүгінгі жас маман» семинар – тренингі өтті.        

Информатика пәнінің мұғалімі А.Б. Берикқалиева 5 «а»   сыныбымен 
өткен «Лабиринттен шығуды табу» жаңа сабағын және сыныптан тыс 5 
«а», 5 «б» сыныптарымен  «Үздік информатик» сайыс сабағын өткізді. Фи-
зика пәнінен С.Д.Садуакасова 9 – сынып оқушыларымен «Фотоэффект 
құбылысы» тақырыбында жаңа сабақ өткізді. 

Барлық сабақтар оқытудың заманауи тәсілдерін қолдана отырып, 
оқушылардың білім алуға қызығушылығын арттыру, ой – өрісі мен та-
ным белсенділіктерін жан – жақты жетілдіруге арналды. Онкүндіктің 
ұйымдастырылуы, өтілуі мектеп әкімшілігі тарапынан жоғары деңгейде 
бағаланды. 

Ж.СЕМБАЕВА,                                            
 Ы.Алтынсарин атындағы орта мектептің математика  пәнінің мұғалімі, 

«МИФ» бірлестігінің жетекшісі.
                                

Әлемдік бәсекелестік зама-
нында әрбір адамның білім сапа-
сын, қабілеттік деңгейін, іскерлік 
мүмкіндігін анықтайтын адам 
ресурстарын дамыту мәселесі 
күн тәртібіне өткір қойылып, 
адамның білімі мен біліктілігі 
қазіргі кезеңде мемлекеттердің 
бәсекеге қабілеттілігінің ең маңызды 
көрсеткішіне айналып отыр. Бәсекеге 
қабілетті, интеллектуалдық күші жетік 
маман кадрлар болмай, әлемдік 
бәсекеге төтеп бере алатындай эко-
номика дамымайды. Қай заманда да 
өркениеттің өрлеуі интеллектуалдық 
шығармашылық қабілеттің негізінде 
іске аспақ. 

Бүгінгі таңда жеке тұлғаны емес, 
оның даму үрдісін басқару қажеттігі 
айқындалып отыр. Білім алушының 
түрлі ақпараттың толассыз ағынында 
бағытталуы қиынға түсіп отыр, ол 
үшін оның талдау, құрылымдау, 
жүйелеу, мәселені шешу дағдылары 
жетік дамытылуы тиіс. Ал бұл, педа-
гог жұмысындағы тікелей жасалатын 
әдістерден, бас тартылып, артық 
дидактизмнен, ғибратты сарыннан 
тежелуді; оның есесіне бірінші орынға 
қарым-қатынас жасаудың сұхбаттық 
әдістерін, шындықты бірлесіп іздеуді, 
сан алуан шығармашылық әрекетті 
тәрбиелеуші шарттарды жасау 
арқылы дамытуды білдіреді.

Инновациялық әдістердің 
негізгісінің бірі-«интербелсенді оқыту 
әдісі». Бұл әдістің негізгі қағидасы – 
педагогикалық қарым-қатынас пен 
қарым-қатынас диалогі арқылы жеке 
тұлғаны қалыптастырып дамыту. 

   Интербелсенді әдістерде басты 
назарды “процеске”, яғни  үйрену 
процесінің өзіне, білім алушылардың  

Интербелсенді əдіс-тəсілдер арқылы білім беру 
үрдісінің тиімділігін арттыру

“қалай” және  “қандай әдіс-тәсілдер 
арқылы үйренетіндігіне” аударады. 
Яғни, интербелсенді сөзі - өзара 
әрекет ету бейімділігін білдіреді не-
месе әңгімелесу, әлде кіммен (адам-
мен) не болмаса әлде немен (мы-
салы, компьютермен) сұхбаттасу 
режимінде болады. Осы жерде 
білім алушылардың жауаптары-
нан гөрі мәселенің шешімін табуға 
талпынғаны маңызды. Себебі, 
интербелсенді оқытудың басты 
мақсаты – білім алушыларды өз 
бетінше ой қорытып, жауап табуға 
үйрету.

Интербелсенді оқытудың мәні 
мынада, оқу процесі іс жүзінде 
барлық оқушы таным үрдісіне тарты-
латындай болып ұйымдастырылуы 
тиіс, олардың осыған байланысты 
не біледі, нені ойлайды түсінуге 
және рефлекстеуге мүмкіндігі бо-
луы тиіс. Таным процесінде білім 
алушылардың біріккен іс-әрекеті, 
әркім өзінің жеке-дара үлесін 
қосатын, оқу материалдарын 
меңгеруді білдіреді, білімдерін, идея-
ларын, іс-әрекет тәсілдерін алмасу 
жүргізіледі. Және де бұл мейірімділік 
пен өзара бір-біріне қолдау көрсету 
аясында болады, ол тек қана 
жаңа білім алуға мүмкіндік беріп 
қоймайды, таным әрекетінің өзін де 
дамытады.

Интербелсенді әдістердің мәндік 
ерекшелігі, сипаттамасы – бұл 
субъектілердің өзара әрекеттестігінің 
бір бағыттағы белсенділігінің 
жоғарылығы, қатысушылардың 
өзара әрекеттестігі, эмоционалдық, 
рухани бірігуі. Қытайдың бір нақыл 
сөзінде: "Маған айтшы – мен ұмытып 
қаламын; маған көрсетші – менің 

есімде қалады; өзіме істетші – мен 
сонда түсінемін" делінген. Осы 
сөздерден интерактивті оқытудың 
мәні өз көрінісін табады.

Интербелсенді әдістерді пай-
далану кезінде оқушылар түсіну 
процесіне толыққанды қатысушылар 
болады, оның тәжірибесі оқу 
танымының негізгі қайнар көзі 
қызметін атқарады.       Интербелсенді 
әдістерге мыналар жатады: 
проблемалық шығарма әдістері, пре-
зентациялар, пікірталастар, топпен 
жұмыс, «миға шабуыл» әдісі, зертте-
улер, іскерлік ойындар, рөлдік ойын-
дар, «инсерт» әдісі, сахналау, тест 
сынағы әдісі, дебат, т.б.

Интербелсенді әдіске сондай-ақ 
әр түрлі көмекші құралдарды яғни 
ақпараттық қорларды пайдалану: 
интербелсенді тақта, бейне мате-
риалдар, слайдтар, флипчартттар, 
компьютерлер бейне фильмдер 
мен бейне сюжеттерді қарап шығып 
талқылау, әртүрлі науқандар мен ак-
цияларды пайдалана отырып, таны-
стырулар жатады. 

Қазіргі уақытта оқу сабақтары 
барысында оқытудың интербелсенді 
әдістерін және интербелсенді 
құралдардың көмегімен мұғалімнің, 
оқушының шығармашылықпен 
жұмыс істеуіне жол ашылып отыр.
Сондықтан оқу тәрбие үдерісінде 
үнемі жаңа оқыту құралдарының 
мүмкіндіктерін ұтымды пайдаланып, 
оған білім алушыларымызды үйрету 
– әр педагогтың басты міндеті.

Ж.ДҮЙСЕНХАН,
Н.Островский атындағы 

мектеп-лицейінің бастауыш 
сынып мұғалімі.

Жас маманның кəсіби 
бейімделуі

Мектепке келген жас маманға жемісті еңбек ете алатын, өзінің қабілеттері 
мен мүмкіндіктерін жүзеге асыратын жағдайлар туғызу керек.  Қазіргі жас 
мұғалімдер теория мен озат тәжірибе саласынан жеткілікті даярланған. Бірақ, 
кәсіптік іс-әрекетке әлі де болса үйренбеген. Сондықтан жас мамандарға 
педагогикалық шеберлікті игерту үшін тәлімгерлер қажет. Тәлімгердің міндеті 
– жас маманның кәсіби қалыптасу үрдісін жетілдіру. Тәлімгерлік жұмыс біздің 
мектепте де алға қойылған жұмыстың бірі. Осының дәлелі мектепте өткен 
«Үздік жас маман-2020» байқауы. Тәлімгерлер өздеріне бекітіліп берген 
жас мамандардың байқауға қатысуына өз үлестерін қосты. Жыл бойы жас 
мамандардың сабақтарына қатыса отырып, сабақты өткізудің мүмкіндік жолда-
рын бірлесе талдау жасау арқылы көмек берді.

Байқаудың мақсаты: жас ұстаздардың біліктілігін, өз кәсібінің жан-жақты 
шебері екендігін сынау арқылы, оларды іскерлікке, мәдениеттілікке, өз кәсібіне 
үлкен жауапкершілікпен қарауға бар күш-жігерін жұмсауға баулу. Байқауға 
педагогикалық еңбек өтілімі 3-жылды құрайтын мектептің жас мамандары 
қатысты. Байқау барысында білім беру мекемесінде шығармашылықпен ай-
налысатын жас мамандар анықталды. Байқаудың барлық кезеңі бойынша 
әділқазылар алқасы қатысушының кәсіби шеберлігін және шығармашылық 
суырып-салмалық қасиеті, өз бетімен ізденушілік, талапкерлік және 
мұғалімдердің жұмысының жүйелілігі, оқу технологиялары, тәрбиелеу және да-
мыту белгілері бойынша бағалады. Байқау екі кезеңнен тұрды. Бірінші кезеңде 
жас мамандар өздерінің портфолиосымен және «Жаңғыру жолындағы жас ма-
мандар ролі» тақырыбына жазылған эсселерін қорғады. Екінші кезеңде «Менің 
мұғалім ретіндегі бүгінгі және болашақтағы ұстанымдарым » тақырыбында жас 
мамандар өзін-өзі таныстырды. Әр қатысушыға жеке сұрақтар қойылды. «Білікті 
маман –ел тірегі» кезеңінде пән бойынша сабақтарға жасаған презентациялары-
мен таныстырды. Сонымен қоса жас мамандардың педагогикалық жағдаяттан 
шыға білу әдістерін де байқады. «Өнерлі өрге жүзер» кезеңінде жас маман-
дар өз өнерлерін көрсетті. Байқаудың әділқазы алқалары жас мамандардың 
шығармашылығын, жаңашыл идеяларын бағалады.Байқаудың нәтижесінде 
әділлқазылар алқалары I- орынды математика пәні мұғалімі Қажымуқан Саулет 
Султанқызына, II- орынды көркем еңбек пәні мұғалімі Тоганбаев Кыйзат Какиба-
евич иеленсе, III- орынды АӘД-жетекшісі Куттыбеков Дархан Муратұлы иеленді. 
Сыдықбек Асылбек Мейрамбекұлы, Марат Игілік Маратұлы, Иманкулов Мақсат 
Ермекұлы номинациялар бойынша марапатталды.Байқаудың соңында мектеп 
директоры К.С. Кыдырманова осындай іс-шараны өз деңгейінде дайындап, 
өткізген әлеуметтік педагог Турсинканова Айжан Амангельдықызын, байқауға 
қатысқан жас мамандар мен олардың тәлімгерлеріне өз ризашылығын білдіре 
отырып,жас мамандардың іс-әрекеттерін бақылап қана қоймай, оларға ұдайы 
тәлімгерлердің нақты көмек көрсетіп, қолдауын сұрады.

С.ЖЕКСЕМБЕКОВА,
Қарауылтөбе орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі.

Елімізде жастарға деген 
қолдау ерекше болғандықтан, 

жайдарман ойыны өте қарқынды да-
муда. Өйткені, жайдарман позитивті, 
талантты әрі мәдениетті жастардың 
алаңы. Бұл орта жас буынның басын 
қосып, шығармашылықтағы ой-өрісін 
дамытумен қатар қоғамда болып 
жатқан саяси жағдаяттарға өз ойла-
рын әзіл арқылы жеткізуге үйретеді. 
Ең бастысы тіл тазалығына зор мән 
берілгендіктен, ана тіліміздің дамуы-
на оң әсерін тигізуде. Сол сахнаның 
түлектері қазіргі кезде өнерге орасан 
үлес қосып, беделді тұлғаларға ай-
налуда.

Алысқа кетпей-ақ өз 
жерлестеріміздің де арасында да, 
келешек жұлдыздарды көруге бола-
ды. Өйткені мен өзімде жайдарман 
ойнағандықтан, әр түрлі дарынды 
жастарды жиі көремін. Олардың 
көздерінен жастықтың жалыны мен 
ойынға деген сүйіспеншіліктерін лез-
де аңғаруға болады.

Алайда Сарқанымыздың атақ 
даңқын, басқа өңірлерде шығарғысы 
келетін командаларға демеушілік 
тапшылық. Сол себептен өз 
өңірімізде, осы жастар бәйгесінің 
дамуы қиынға соғуда. Жайдар-
ман жақсы жарнама болғандықтан, 
демеушілердің көңіл бөлмеуін түсіне 
алмаймын.

Егер де, қаржы жағынан 
еш қиындық туындамаса, бұл 
жандардың алдағы уақытта Сарқан 
ауданының атын биік шыңнан 
шығаратына еш күмәнім жоқ.

М.Жұмабаев:
Арыстандай айбатты, 
Жолбарыстай қайратты-
Қырандай күшті қанатты.
Мен жастарға сенемін,-дегендей 

жастарға берілген орынды демеу, 
қолдау үлкен мүмкіндіктерге әкелер 
еді.

Б.ШАТЫРБАЙ,
№1 мектеп-гимназияның 

11 сынып оқушысы. 

Ќандай адам 
бас имейді 
Абайға?!

Бізге жеткен ұлы ақынның оттары,
Сізіледі жүрекке от жаққаны.
Қазақ деген баламасы Абайдың,
Шет ел біткен басын иіп жатқаны.

Ұлы ақын көсіліп бір кеткенде,
Мойындайды ұлылығын көп пенде.
Қазақ қалпын жік-жігімен жіліктеп,
Саралайды баға беріп өткенге.

Мұндай тұлға бар ма екен маңайда,
Ұлт ұстазы болу,  сірә, оңай ма?
Қарасөзін - дана сөзін оқыған,
Қандай адам бас имейді Абайға?!

Ерсайын ТҰРСЫН,
Н. Островский атындағы 

мектеп-лицейінің 9 «А» сынып 
оқушысы.

ЖАСТАРҒА 
 қолдау керек  
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ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Дүйсенбі-Понедельник 2 наурыз

Сейсенбі-Вторник 3 наурыз

Сәрсенбі-Среда 4 наурыз

Бейсенбі-Четверг 5 наурыз

Жұма-Пятница 6 наурыз

Сенбі-Суббота 7 наурыз

Жексенбі-Воскресенье 8 наурыз

Хабарландыру  *  Объявления

Продам дом в центре благоустроенный, 
имеется горячая, холодная вода, душевая 
кабина, Аристон. Частично с мебелью, Лет-
няя кухня (второй дом). Гараж, баня, все хоз. 
постройки. Сдвоенный участок (14 соток, хо-
роший сад). Полив отличный. Обращаться 
ул. Жамбыла № 18 (3 квартала выше по-
лиции), тел. 2-13-54, сот. 8701 4616485.

Жадыкартаны (флешка) тауып 
алғандардың төмендегі телефондарға 
хабарласуын өтінеміз. Сүйіншісі дайын. 
Үй тел. 2-56-53, ұялы. 8701 1945012. 

Нашедшего флешкарту (флешка) 
прошу вернуть за вознаграждение. Об-
ращаться дом.тел. 2-56-53, сот. 8701 
1945012.

Қойлық ауылындағы тойханаға адми-
нистратор, аспаз, салат жасаушы (салат-
ница) керек. Хабарласыңыздар ұялы тел. 
8702 1945120.

Жумакаримов Абдыкаримнің аты-
на тіркелген Қойлық ауылындағы № 1565416 
(кад.№ 03-263-019-351) 329.2 га көлемді жерінің 
мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп танылсын.

Жұмакәрім Айбар Əбдікәрімұлының атына 
тіркелген Қойлық ауылындағы № 1565417 (кад.№ 
03-263-019-295) 1.0 га көлемді жерінің мемлекеттік 
тіркеу актісі жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп танылсын.

Утерянный гос.акт № 1145881 кад.№ 03-263-
042-413 с зем. участком 15 га зарегистрированно-
го на имя Мосина Виктора Николаевича  считать 
недействительным.

Утерянную лицензию № 19000751 выданную 
в 17.01.2019 году на имя Серкебаева Ермека То-
леухановиича считать недействительным.

Стоимости посадочного материала  
РГУ «Жонгар Алатауского» ГНПП лесной питомник ЕСКЕ АЛУ

Иә, біз бір сыныпта он бес оқушы болдық. Қазіргі таңда оның бесеуі 
өмірден өтті. Қатарымыз сиреді. Өкініштісі соның біреуі Сарқан қаласының 
тұрғыны, кең пейілді, сабырлы, көңілі ақ қардай таза, өте қарапайым 
үлгілі оқушы болған сыныптасымыз, досымыз Ерұзақ Оңалбекұлы еді.  
Ол жанұясының мықты тірегі, үлгілі әке болды. Ерұзақ сыныбымыздан 
Ақылтайды ұнатып дос болды. Ақыры достықтары махаббатқа ұштасып, 
мықты отбасын құрды. Олар 40 жыл бірге өмір сүріп, 3 бала сүйді. 
Үлкендері Ерлан 1972 жылғы, қазіргі кезде гуманитарлық колледждің 
директоры, екіншісі Нұрлан 1979 жылғы, ол да сол колледжде ұстаз 
болып жұмыс істеп жүрген кезде ойламаған жерден қайтыс болды. 
Кенжелері Серік 1984 жылғы, жұмыспен қамту орталығында заңгер бо-
лып жұмыс істейді. Үш ұлдан 7 немере сүйді. Ерұзақ жүрген ортасына, 
қызметтегі ұжымына, дос-жаранға да өте сыйлы азамат болды. Өмірлік 
жары Ақылтай қазіргі таңда сол Ерұзақтың түтінін түтетіп, ардақты ана 
болып, бала-шаға мен немерелерінің қуанышына бөленіп отырса да жолдасы Ерұзақ пен бала 
Нұрланды есінен шығара алмайды. Өйткені бұл отбасы біз білетін үлгілі, мерейлі, берекелі 
жанұя еді, не керек, сұм ажалға кім ара түсе алады? Міне Ерұзақтың өмірден озғанына да 9 
жыл болды. Біз сыныптастары Ерұзақтың жоқтығына әлі сенбейміз. Оның жарқын бейнесін 
мына суреттегідей көз алдымызға елестетеміз. Енді Ерұзақтың жасамаған жасын Алла тағала 
балаларына, немерелеріне, отбасына берсін. Жаны жәннатта, топырағы торқа, иманы жолдас 
болсын! 

Сағына еске алушылар: Тоқтасын, Баян, Сапура, Бейсенгүл, Қамажай, Алматай, 
Күлжікен, Күлшарбан Мырзабаевна.  

Біздің әкеміз Ерұзақ Оңалбекұлы өмірден ертерек озып кетпеген-
де биыл 70 жастың төрінде отыратын еді. Әкеміз жанұясында үлгілі 
әке, анамызға адал жар, жолдастарының арасында сыйлы жан еді. 
Көкірегіміз өксікке, жанарымыз жасқа толып жүргенде 9 жылдың қалай 
өтіп кеткенін де байқамай қалыппыз. Енді өткен өмірдегі әрбір сәтін 
есімізге алып, жыл сайын туған-туыстарымызбен бас қосып, құран 
бағыштағаннан басқа қолдан келер амал жоқ. Әкеміздің жатқан жері 
жайлы, топырағы торқа, иманы жолдас болсын демекпіз. 

Сағына еске алушылар: жұбайы, туған-туыстары, балалары 
және немерелері. 

«Сарқан ауданы әкімінің аудандық 
мәдениет үйі» мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорны  М.Төлебаев 
ауылдық мәдениет үйінің музыкалық 
жетекшісі  қызметіне конкурс жариялай-
ды (Алматы облысы, Сарқан ауданы, 
М.Төлебаев ауылы).

Міндеттері: 1.Мерекелік іс-шараларды 
ұйымдастыру; 2.Мәдениет үйінің жұмыс 
жоспарларын дайындау; 3.Музыкалық 
аспаптарды қолдана білу. Қазақстан 
Республикасының Конституциясын, Еңбек 
Кодексін, "Мәдениет туралы", "Сыбайлас 
жемқорлықпен күрес туралы" заңдарын білуі 
қажет.

Конкурсқа қатысушылардың «өнер және 
мәдениет» мамандықтар тобы бойынша 
(музыкалық, мәдениет ұйымдастырушы 
және т.б.), жоғары немесе арнаулы орта, 
кәсіби орта білімі болуы қажет.

Құжаттар 2020 жылдың 13-ші науры-
зына дейін қабылданады. 

Орналасқан орны: Алматы облысы, 
Сарқан ауданы, Сарқан қаласы, Чепра-
сова көшесі 18 үй.Анықтама үшін: Байла-
ныс телефоны 8(72839) 21095. 

«Ақ құдық» мейрамханасы (Алма-
лы ауылы) жаңадан ашылған сән сало-
нына 1 наурыздан бастап сағат 10.00-
12.00 және 15.00-17.00-ге дейін маникюр 
шеберіне, ұлдар шаштаразына, қыздар 
шаштаразына кастинг өткізеді. Байқау 
бір ай өтеді. Байқау барысында шебер-
лер жалдау ақысын (аренда) төлемейді. 
Байқауда жеңген шеберлер 15 күнге жалдау 
ақысынан босатылады. Шеберлер өздерінің 
жұмыс құралдарымен келуі қажет. Бай-
ланыс телефоны: 8701 7601610 Майра 
Темірхановна.  

Примечание: 
(Лиственные породы тополь, ясень, липа, клен) от 3-х м за каждые 0,5 м высоты в цену 

включается 1000 тенге. Раб. тел:  8 (728) 395 40 39. Сот. тел: 8 (778) 163 23 65.
М.ВИШНЯКОВ,

руководитель  Сарканского лесного питомника РГУ «Жонгар - Алатауского» ГНПП.

Жарамсыз деп танылсын...

ХАБАР  
06.00, 02.00 ҚР Әнұран 06.00 Аналитичская про-
грамма «7 күн» 07.00 М/с «Тобот» 07.30,16.30 
«Қызық таймс»  08.40,14.50 Т/х «Мәдениет 
үйі» 09.30,19.30 Т/х «Бақталас» 10.20, 21.40 Т/х «Ли-
стопад» 12.00 «Жаңалықтар».. 12.15 «Баспанаға 
бағыт» 12.45 Новости 13.00 Т/с «Простая жизнь» 
17.45, 23.15  Т/с «Абдулхамит хан» 20.20 «Қортынды 
жаңалықтар» 20.50  «Народный контроль» 21.00 
Итоги дня 00.50 «Бәсеке» 01.25 Драма «Мектеп»    

ЕВРАЗИЯ  
06.00,02.10 Т/х «Когда зовет сердце» 07.00, 03.05 
«Той заказ» 07.30 «Басты бағдарлама» 08.00 «До-
брое утро» 11.00 «Ради любви я все смогу» 11.10 
«Мужское/Женское» 12.00 «QALAYYMLIVE» 15.35 
«На самом деле» 16.45 «Пусть говорят» 18.00 «Ба-
сты жаңалықтар» 18.45,03.20 «Басты прайм» 20.00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 22.50 Т/с «Подсуди-
мый» 22.00, 01.25«П@УТІNА»  00.30 «Тиггер»  

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир/  
09.00 Апта /қаз/ 10.00 Апта /рус/ 10.50 «Күлкі-түрпі»  
11.00 «Спорт-тайм»  11.20 «Полицейская служба»  
11.40 «Әсем әуен»   12.00 «Киноман»  13.00 «Зерделі 
отбасы»  14.00 «Елес қыз» телехикаясы, 21-серия 
14.30 «Бағбан»  15.00 Әсем әуен»  16.00 «Білек пен 
жүрек»   17.00 Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35 Д/ф 
«Әлемнің мәдени қазынасы»  18.00 «Шашу»  19.00 
«Әдебиет пен адамзат» 19.30 «Ел қамы» /тікелей 
эфир/ 20.30 Жаңалықтар 21.00 «Туржорық» 21.30 
Новости 22.00 Д/ф «Батысқа қарай аққан өзен»  
22.45 «Нет-лайк» 23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости 
23.55 Әнұран    

  
ХАБАР  

06.00, 02.00 ҚР Әнұран 06.00 Қортынды жаңалықтар 
07.00 М/с «Тобот» 07.30,16.30 «Қызық таймс» 
08.40,14.50 Т/х «Мәдениет үйі» 09.30,19.30 Т/х 
«Бақталас» 10.20, 21.40 Т/х «Листопад» 12.00 
«Жаңалықтар». 12.15 «Баспанаға бағыт» 12.45 Но-
вости 13.00 Т/с «Простая жизнь» 17.45, 23.15  Т/с 
«Абдулхамит хан» 20.20 «Қортынды жаңалықтар» 
20.50  «Новый курс» 21.00 Итоги дня 00.50 «Бәсеке- 
2» 01.25 Драма «Мектеп»    

ЕВРАЗИЯ  
06.00,02.10 Т/х «Когда зовет сердце» 07.00, 03.05 
«Той заказ» 07.30 «Басты бағдарлама» 08.00 «До-
брое утро» 11.00 «Ради любви я все смогу» 11.10 
«Мужское/Женское» 12.00 «QALAYYMLIVE» 15.35 
«На самом деле» 16.45 «Пусть говорят» 18.00 «Ба-
сты жаңалықтар» 18.45,03.20 «Басты прайм» 20.00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 22.50 Т/с «Подсуди-
мый» 22.00, 01.25«П@УТІNА»  00.30 «Тиггер» 

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  07.30 «Таңжарық» 
/тікелей эфир/  09.00 Жаңалықтар 09.30 Новости 
10.00 «Туржорық»  10.30 «Әдебиет пен адамзат»  
11.00 Д/ф «Батысқа қарай аққан өзен»  12.00 «Ел 
қамы»  13.00 «Шашу»  14.00 «Елес қыз» телехи-
каясы, 22-серия 14.30 «Жетісу зертханасы»   15.00  
«Әсем әуен»  16.00 «Болмыс» ток-шоуы  17.00 
Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35 Д/ф «Әлемнің 
мәдени қазынасы»  18.00 «Шашу»  19.00 «Диалог» 

/прямой эфир/ 19.30 «Қазақ әні»  20.15 «Абай-175»  
20.30 Жаңалықтар 21.00 «Экорейд» 21.30 Ново-
сти 22.00 Д/ф «Батысқа қарай аққан өзен»   23.00 
Жаңалықтар 23.30 Новости 23.55 Әнұран    

ХАБАР  
06.00, 02.00 ҚР Әнұраны 06.00 Қорытынды 
жаңалықтар. 07.15 М/с «Тобот» 07.40, 16.30 «Қызық 
times» 08.40, 14.50 Т/х «Мәдениет үйі» 09.30, 
19.30 Т/х «Бақталас» 10.20, 21.40 Сериал «Ли-
стопад» 12.00 Жаңалықтар 12.15 Тікелей эфирде 
«Баспанаға бағыт» 12.45 Новости 13.00 Сериал 
«Простая жизнь» 17.45, 23.15 Т/х «Абдулхамид хан» 
20.20 Қорытынды жаңалықтар 20.50  «Біздің назар-
да» 21.00 Итоги дня 00.50 Т/х «Бәсеке – 2» 01.25 
Деректі драма «Мектеп»   

ЕВРАЗИЯ   
06.00, 02.50 Т/с «Когда зовет сердце» 06.45 «Той 
заказ» 07.15, 18.00 «Басты Жаңалықтар» 08.00 
«Доброе утро» 11.00 Х/ф «Ради любви я все смо-
гу!» 12.00 «QALAYYMLIVE» 15.35 «На самом деле» 
16.45 «Пусть говорят» 18.45, 03.35 «Басты прайм» 
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 22.50 Т/с «Под-
судимый» 22.00, 02.05«П@УТІNА»  00.30 «Триггер» 
01.20 «Мужское/Женское»   

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  07.30 «Таңжарық» 
/тікелей эфир/  09.00 Жаңалықтар 09.30 Ново-
сти 10.00 «Экорейд»  10.30 «Диалог»  11.00 Д/ф 
«Батысқа қарай аққан өзен»  12.00 «Қазақ әні»  12.35 
«Абай-175»  13.00 «Шашу»  14.00 «Елес қыз» теле-
хикаясы, 23-серия 14.30 «Экорейд»  15.00  «Әсем 
әуен»  16.00 «Жүрек сөзі»  16.30  «Ауылдағы ағайын»  
17.00 Жаңалықтар 17.15 «Әсем әуен»   17.20 Но-
вости 17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени қазынасы»  
18.00 «Шашу»  19.00 «Ұлт пен рух»  19.30 «Жетісу 
жұмбақтары»  20.00 «Қателік»  20.30 Жаңалықтар 
21.00 «Арнайы репортаж»  21.30 Новости 22.00 Д/ф 
«Батысқа қарай аққан өзен»  23.00 Жаңалықтар 
23.30 Новости 23.55 Әнұран    

 
ХАБАР  

06.00, 02.00 ҚР Әнұраны 06.00 Қорытынды 
жаңалықтар. 07.15 М/с «Тобот» 07.40, 16.30 «Қызық 
times»  08.40, 14.50 Т/х «Мәдениет үйі» 09.30, 
19.30 Т/х «Бақталас» 10.20, 21.40 Сериал «Ли-
стопад» 12.00 Жаңалықтар 12.15 Тікелей эфирде 
«Баспанаға бағыт» 12.45 Новости 13.00 Сериал 
«Простая жизнь» 17.45, 23.15 Т/х «Абдулхамид хан» 
20.20 Қорытынды жаңалықтар 20.50  «Открытый ди-
алог» 21.00 Итоги дня 00.50 Т/х «Бәсеке – 2» 01.25 
Деректі драма «Мектеп»     

ЕВРАЗИЯ   
06.00, 02.50 Т/с «Когда зовет сердце» 06.45 «Той 
заказ» 07.15, 18.00 «Басты Жаңалықтар» 08.00 
«Доброе утро» 11.00 Х/ф «Ради любви я все смо-
гу!» 12.00 «QALAYYMLIVE» 15.35 «На самом деле» 
16.45 «Пусть говорят» 18.45, 03.35 «Басты прайм» 
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 22.50 Т/с «Под-
судимый» 22.00, 02.05«П@УТІNА»  00.30 «Триггер» 
01.20 «Мужское/Женское»  

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  07.30 «Таңжарық» 
/тікелей эфир/  09.00 Жаңалықтар 09.30 Новости  
10.00 «Арнайы репортаж»   10.30 «Ұлт пен рух»   
11.00 Д/ф «Батысқа қарай аққан өзен»  12.00 «Жетісу 
жұмбақтары»  12.30 «Қателік»  13.00 «Шашу»  14.00 
«Елес қыз» телехикаясы, 24-серия 14.30 «Спорт-
тайм»  15.00  «Әсем әуен»  16.00 «Киноман»  17.00 
Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35 «Күлкі қоржын»  
18.00 «Шашу»  19.00 «Тұжырым» /тікелей эфир/ 
19.30 «Білек пен жүрек»  20.15 «Абай-175»  20.30 
Жаңалықтар 21.00 Д/ф «Кең ауқымда»  21.30 Но-
вости 22.00 Д/ф «Батысқа қарай аққан өзен»  23.00 
Жаңалықтар 23.30 Новости 23.55 Әнұран   

  
ХАБАР 

06.00,02.00 ҚР Әнұраны 06.00 Қорытынды 
жаңалықтар. Итоги дня  07.15 Тобот 07.40 Қызық 
times 08.40, 14.50 Мәдениет үйі 09.30, 19.30   
«Бақталас» 10.20, 21.40  Сериал «Листопад» 12.00 
Жаңалықтар 12.15 Патриот  12.45 Новости 13.00  
Сериал «Простая жизнь» 16.25  «Религия. Сегодня» 
16.45 Тікелей эфирде «Қоғамдық талқылау» 17.45, 
23.15 Т/х «Абдулхамид  хан» 20.20 Қорытынды 

жаңалықтар 20.50 Премьера Новый курс 21.00  Ито-
ги дня 00.50  Бәсеке -2 01.25 Д/драма «Мектеп»   

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 новости 20.45 Поле чудес 22.00, 
00.00  «Первая попытка» 23.00, 01.35 Паутина   

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  07.30 «Таңжарық» 
/тікелей эфир/  09.00 Жаңалықтар 09.30 Новости  
10.00 Д/ф «Кең ауқымда»  10.30 «Тұжырым»   11.00 
Д/ф «Батысқа қарай аққан өзен»  12.00 «Білек пен 
жүрек»  12.35 «Абай-175»  13.00 «Шашу»  14.00 
«Елес қыз» телехикаясы, 25-серия 14.30 «Әдебиет 
пен адамзат»  15.00  «Әсем әуен»  16.00 Д/ф 
«Таңғажайып табиғат»  16.30 Д/ф «Кең ауқымда» 
17.00 Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35 «Күлкі-
түрпі»  18.00 «Шашу»   19.00 «Ұлттық қауіпсіздік»  
19.30 «Ғажайып мәдениет»  20.30 Жаңалықтар 
21.00 «Желі-KZ» 21.30 Новости  22.00 «Болмыс» 
ток-шоуы,  23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости 23.55 
Әнұран     

    
ХАБАР 

06.00,02.00 ҚР Әнұраны 06.00  Тамаша 07.35 Концерт 
«Жарай ма?» 09.20 «Өзін өзі тану» 09.30 Премьера! 
«Не туристы» 10.00 Премьера! «Дорогая Кымбат» 
10.30 Премьера «Селаполетела» 11.00, 01.00 «Та-
рих. Тағдыр. Тұлға» Әмина Өмірзақова 11.50,00.00 
Концерт «Көктем көңіл» 12.45 «Жұлдызды жекпе-
жек» 4 маусым 14.30 Т/х. «Мәдениет үйі» 17.30 Кино 
«Девчата» 19.10 Кино «Любовь и голуби» 21.00 «7 
күн» 22.00 «Әдемілік әлемі» мерекелік концерт   

ЕВРАЗИЯ 
06.00 Т/х  «Чужие дети» 06.45 Тамаша сити 07.35  
Той заказ 08.05 Басты жаңалықтар 08.50   Ұшқалақ 
09.00 Сериал «Цветы дождя» 12.45  «Фабрика 
грез» 13.10,18.35,03.35 «Super Qala.kz» 14.25 «Луч-
ше всех» 16.10 Х/ф. «В последний раз прощаюсь» 
18.00 Сенбілік жаңалықтар 20.00 «Главная тема» 
20.30 «Сенат онлайн» 20.55,23.00  Х/ф. «Чего хо-
тят женщины» 22.00,02.50 «П@утина+» 00.45 Кино 
«Женщины ХХ века»   

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  07.30 «Таңжарық»   
09.00 Жаңалықтар 09.30 Новости  10.00 «Желі-
KZ»  10.30 «Ұлттық қауіпсіздік»  11.00 «Болмыс» 
ток-шоуы  11.45 «Күлкі-түрпі»  12.00 «Ғажайып 
мәдениет»  12.30 «Ғибрат»  13.00 «Шашу»  13.55 
«Арнайы репортаж»   14.20 «Қазақ әні» 15.00 
«Сүйгеніңді бағала» Е.Байырбековтың концерті 
17.00 Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35 «Единый на-
род»  18.00 «Зерде» 18.50 «Полиция қызметі»  19.10 
«Нет-лайк»    19.30 «Жүрек сөзі»   20.00 «Ауылдағы 
ағайын»   20.30 Жаңалықтар 21.00 «Жетісу зертха-
насы» 21.30 Новости 22.00 «Өмір әні» 23.00 «Күлкі 
қоржын»  23.35 «Қателік»  23.55 Әнұран    

ХАБАР  
06.00  Тамаша 07.00, 17.45 ,00.10 «Әлемнің жарығы» 
08.15 Самопознание 08.30 «Девчата» 10.10 «Лю-
бовь и голуби» 12.10 «От всего сердца» 13.15 Кон-
церт  15.00 Кино «Карнавал»  18.45 Мәжіліс КЗ 19.15 
Жұлдызды жекпе-жек 21.00 «7 күн» 22.00 «Солдат 
Джейн» 01.10 «Черный список»    

ЕВРАЗИЯ  
06.00 Т/х «Чужие дети» 06.45, 03.30 «Тамаша сити» 
07.35 «Той заказ» 08.00 «Сенбілік  жаңалықтар» 
08.35, 04.15 «Ұшқалақ» 08.45 «Воскресные бесе-
ды» 09.00 Сериал «Цветы дождя» 12.45 Контент 
13.15 «Две звезды» 16.10 Х\ф «Беби бум» 18.00 
Басты бағдарлама 18.35 Дастархан 20.00  Аналити-
ка 20.55, 23.00 «Чего хотят женщины» 22.00, 02.45 
Паутина 00.45 «КВН»  

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әндер мен жылдар»  09.00 
Жаңалықтар 09.30 Новости 10.00 «Жетісу зертха-
насы»    10.25 «Единый народ»  10.50 «Өмір әні»  
11.35 Мультфильм «Момын мен қарақшылар» 12.00 
«Жүрек сөзі»  12.30 «Ауылдағы ағайын»   13.00 
«Ана-әлем» мерекелік концерті 14.30 «Ұлт пен рух»  
15.00 Мерекелік арнайы түсірілім 17.00 «Абай-175»  
17.30 «Әдебиет пен адамзат»  18.00 «Зерделі от-
басы»  18.40 «Полицейская служба»  19.00 «Спорт-
тайм» 19.30 «Киноман»  20.30 Апта /қаз/ 21.30 Апта /
рус/ 22.20 «Жан анам» концерті   23.55 Әнұран  
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Мектептегі кезең - бұл оқушы тұлғасы 
мен санасының дамуы қуатты жүретін, ерек-
ше құнды, қайталанбас мезгіл. Сондықтан да 
ондағы білім беру ісі үздіксіз білім берудің 
алғашқы басқышы, қиын да қадірлі жұмыс. 

Осындай қадірлі жұмыс иесі - 14 жыл 
еңбек өтілі бар жоғары санатты ұстаз, ма-
тематика пәнінің мұғалімі - Берікқалиева 
Айгерім Берікқалиқызы. Жүйелі ізденісті 
жемісті сабақ нәтижесі деп ұғынатын осы-
нау ұстаздың жақында жаңартылған білім 

мазмұны бойынша 5-сыныппен өткізген "Ондық бөлшектерді оқу және жазу" атты ашық сабағы 
өте жоғары деңгейде өтуімен ерекшеленді. Сабақ "Миллион кімге бұйырады?" атты ток-шоуымен 
басталды. "Bilimland" сайтынан бейнеролик көрсетілді. Өзіміздің туған өлкеміздің жер ауда-
нын есептеу, таразымен заттар өлшеп, бүтін санды ондық бөлшектерге айналдыру т.б. әртүрлі 
қызықты тапсырмаларды оқушылар асқан қызығушылықпен орындады. 

Сабақ барысында ұстаз бар күш-жігерін, педагогикалық шеберлігін оқушы бойындағы 
табиғи мүмкіндіктерді ашып, үйлесімді дамуға бағыттап, шығармашылық жағдай жасады. Осы-
лайша әрбір оқушы жүрегіне жол таба білді. Сондықтан үнемі ізденіс үстінде жүретін Айгерім 
Берікқалиқызы нағыз жаңашыл, шығармашыл, білікті де білімді ұстаз деуге негіз бар.

А.ЖУМАНБАЕВА,
Көкөзек орта мектебінің жаратылыстану-математика пәндер бірлестігінің жетекшісі.

‡немі ізденіс ‰стіндегі ±стаз

Жақында болған жағдай қолыма қалам алып, дәрігерлер қауымына шынайы алғыс жазуы-
ма себеп болды. Аяқ астынан көтерілген қан қысымым жедел жәрдемге жүгінуіме тура келді. 
Санаулы минутта жеткен жедел жәрдем бөлімінің медбикесі Беделхан Күлману Нүсіпханқызы 
алғашқы қажетті емді сауатты жасап, көңілге демеу берді. Бұдан ары білікті мамандардың 
қолына табыстады. Осы тұста лайықты ем тағайындап, жылдам сауығуыма жан-жақты жағдай 
жасалған мына ақ халаттыларға айтар алғысым шексіз. Аудандық орталық аурухананың ней-
роинсульт бөлімінің меңгерушісі Құласбай Әйгерім Мақсұтханқызына, емдеуші дәрігер Жанар 
Нүсіпханқызына және Ботагөз Сақбаеваға, кезекші медбикелер Зульфия Сасеноваға, Жан-
сая Қажиеваға, Перизат Бекмұратоваға, санитарлар Райгүл Исабековаға, Нұргүл Бекбаеваға, 
Индира Беделхановаға, Әлия Джумаеваға, массажист Айжан Райхановаға шын жүректен 
ризашылығымды ақтарамын. Таңға дейін тізе бүкпей міндеттерін мінсіз атқарып, ерен 
еңбектерімен көңілге сенім ұялатқан осынау жандарға риясыз пейілімді білдіремін. Әрдайым 
еңбектерің жемісті, жүздерің жарқын болсын!

Данагүл УРУМБАЗАРОВА,
ем алушы.

Шынайы алѓысымды аќтарамын

Елбасы: «Төл тарихын білетін, 
бағалайтын және мақтан ететін халықтың 
болашағы зор болады деп сенемін. Өткенін 
мақтан тұтып, бүгінін нақты бағалай білу 
және болашаққа оң көзқарас таныту – 
еліміздің табысты болуының кепілі дегеніміз 
осы», – деп түсіндіреді. «Ұлы даланың жеті 
қыры» атауымен халыққа жол тартқан бұл 
мақала тамыры тереңде жатқан төл тари-
хымызды қайта жаңғыртуға бастама болмақ. 
Мақалада мемлекет басшысы төл тарихын 
білетін, бағалайтын және мақтан ететін 
ұрпақтың болашағы зор болатындығын ай-
тады. Бұл – бүгінгі болмысымызды сара-
лап, болашағымызды бағамдауға арналған 
мақала. «Ұлы даланың жеті қырының» 
әрқайсысы әр қазақстандықтың өткеніне 
үңілуі, қоғамның дамуына қосқан үлесін ой 

«Ұлы даланың жеті қыры»  
«Рухани жаңғырудың» заңды жалғасы

Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласы «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 
заңды жалғасы екені даусыз. Бұл мақаласында Елбасы Ұлы дала тарихын философиялық 
тұрғыдан жаңадан зерделеуге шақырып отыр.

таразысына салуын көздейді.
Жалпыұлттық «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасы өткенімізге оң көзқараспен 
қарауға, жас ұрпақты отансүйгіштікке 
тәрбиелеуге үлес қосса, «Ұлы даланың 
жеті қыры» ұлттық сананың оянуына, оның 
жаңа заман талаптарына сай қалыптасуына 
жол ашары сөзсіз. Ұлы далада өмір сүріп 
отырған бүгінгі жастар, яғни оқушылар өткен 

тарихтағы өр тұлғалардың ұрпағы екендігін 
мақтанышпен айтуы тиіс. Елбасының 
мақаласында атап көрсетілген міндеттерді 
орындау ісіне жас ұрпақты тарту керек. Сабақ 
үрдісінде оқушыларға Елбасы мақаласын 
дұрыс түсіндіре білумен қатар, сол бағытта 
түрлі ізденіс жұмыстарын да жүргізгеніміз 
дұрыс. Сонымен бірге ұлы тұлғалар мен та-
рихи оқиғаларды заманауи ағынмен байланы-

стыра отырып, келешек ұрпақтың санасына 
сіңіре білуі және елжандылық сезімдерін 
оятуы қажет. Өркениетті еліміздің әлемдік 
мәдениетке, тарихи жаңалықтарға қосқан 
үлестерін оқушыларға жете түсіндірген 
дұрыс. Ұлт ретінде сақталу жолында бұл 
мақала құнды құжат әрі ұлтты сақтаудың 
механизмі болмақ. Олай болса, әр мұғалім 
өз сабағында оқушы бойына ең қажетті ру-
хани байлықтарды дарытып, санасына сіңіру 
қажет. Сонда ғана әр оқушы, әр қазақстандық 
азамат өз тарихын мақтаныш етіп, Отанына 
деген сүйіспеншілігі арта түсері сөзсіз.

М.ТӨЛЕУЛИНА,
Бірлік орта мектебінің бастауыш 

сынып мұғалімі.

Ауданның ауыл шаруашылығына еңбегі сіңген ардагер, 
Сарқан ауданының Құрметті азаматы, абыз ақсақалымыз Бо-
лат Рахметқалиұлын ақпанның  26-сындағы туған күнімен шын 
жүректен құттықтай отырып, зайыбы Тұрсынхан Нұрбекқызымен 
бірге өмірдің өрінен, құрметтің төрінен көрінуіне ізгі тілегімізді 
қосамыз. 

Сіз арқылы көп жәйтке қанығамыз,
Кіргендей боп мұрағат бағына біз.
Көсіліп бір кетсеңіз тарихты айтып,
Қасыңыздан әрдайым табыламыз.
Мәуелі бәйтеректей бүрлеп тұрып,
Көрігін сексен бестің үрлеп тұрып.
Жүріңіз шөбереден шөпшек сүйіп,
Үрім-бұтақ тік тұрсын құрмет қылып!
Ізгі тілекпен: аудандық ардагерлер кеңесі. 

Ы.Алтынсарин атындағы орта мектептің директоры Мусина Айшагүл Жанысбайқызын 
наурыз айының 1-ші жұлдызы күнгі туған күнімен шын жүректен, ізгі тілекпен құттықтаймыз! 
Ұзақ жылдар білім саласында қажырлы еңбек етіп келе жатқан білікті басшы күлімдеген 
көктемнің алғашқы күні 58 жасқа аяқ басады. Құрметті Айшагүл Жанысбайқызы, осынау 

меншікті мерекеңіз абыройыңызды асқақтатып, мәртебеңізді 
биіктете берсін. Ұстаздықпен өрілген ғұмырыңыз мәнді де 
мағыналы, отбасыңыз аман, жүзіңіз жарқын, мерейіңіз үстем бол-
сын деген шынайы ақ тілек, ізгі ниетімізді қабыл алғайсыз!

Жүрсін дәйім жанарыңыз нұрланып,
Айналаға шашырасын мың жарық.
Әріптестер, қаумалаған жас қауым,
Өзіңізден жүрсін ылғи үлгі алып.
Ұлағатты ұстаз - ана ардақты,
Сан шәкіртті биіктерге самғатты.
Бала-шаға, немерелер аман боп,
Құдай сізге нәсіп етсін бар бақты.
Ізгі тілектермен: Ы.Алтынсарин атындағы орта мектептің 

ұжымы.

Ауған соғысының ардагері, қарулас жолдасымыз Қыдырманов Сейдехан 
Сейітханұлын 27 ақпан күні 59 жасқа толуымен құттықтаймыз. Шын жүректен құттықтай 
отырып, осы айтулы сәтте сізге ақ көңілден ақтарылған ізгі ниетімізді жолдаймыз. Таусыл-
мас төзім мен сарқылмас сезімді серік етіп, мықты денсаулықтың арқасында, отбасыңыз 
ортасында баянды да бақытты ғұмыр кешуді тілейміз. Жарқын және ұмытылмас күндер көп 
болсын! 

Қуаныштан жүрегіңе гүл егер,
Атқан таңдар мерейіңді өсірсін.
Аман-есен ортамызда жүре бер,
Әр жыл сайын жасыңа жас қосылсын.
Құттықтаушылар: Ауған локальдық соғыс ардагерлері және мүгедектері ұйымы.

Сарқан қаласының тұрғыны Абдыбаева Лау-
ра Бахытбекқызын 1 наурыз күні болатын туған күнімен 
құттықтаймыз. Өмірде бақытты бол! Қызметіңде табысты болуыңа 
тілектеспіз! Мықты денсаулық, зор бақыт, қажымас қайрат тілейміз. 
Аспаның әрдайым ашық болсын! Еңбекте табыстан табысқа жете 
беруіңе шын жүректен тілектеспіз. Алдағы мақсатың мен аңсаған 
арманыңа жете бер! Жыл сайын ағайын-туыс бауырлар жиналып, 
сенің туған күніңді тойлай беруге жазсын!

Бақытты бол, ұзақ болсын ғұмырың,
Шуақ шашып, төгіп тұрсын күн нұрын
Қол ұстасып бірге қартай Нұрланмен,
Бағындырып жүз жастың да тұғырын.
Тілек білдірушілер: әкесі, анасы, ағалары Махамбет, Ра-

хат, Алмас, жеңгелері Гүлнұр, Жадыра, Камила, сіңлілері На-
зерке, Амина, бауырлары, жолдасы Нұрлан, балалары Əмір, 
Айерке, Айзере.

Алмалы ауылының тұрғыны, асыл жар, ардақты ана Əзімбаева 
Қаниза Қалиасқарқызының наурыздың 5-і туған күні. Төл 
мерекесімен жаны жайсаң, көркем мінезді жақсы адамды  құттықтай 
отырып, ұрпақ қызығына тоймай, қосағымен қоса ағаруына ізгі 
тілегімізді қосамыз.  Балаларының қуанышына тоймай ұзақ ғұмыр 
сүруіне шын ниетімізбен тілектеспіз. 

Жақсы адамсыз, ортақсыз бәрімізге,
Ақ тілеуің керек қой әлі бізге.
Ел мен жұртың аңыз қып айтып жүрсін,
Келді деп Әбекеңнің жары жүзге!
Ізгі тілекпен: құрбы-достары.

Биыл Республика кө-
лемінде Абай Құнанбай-
ұлының туғанына 175 жыл 
толуына байланысты түрлі іс-
шаралар ұйымдастырылуда. 
«Абайды білмек керек, ойлы 
жасқа» деп Ұлы ақынымыз 
жастарға өсиет еткендей, 
Қарабөгет ауылы әл-Фараби 
орта мектебінде мектеп бас-
шысы Б.С.Сарсенбаеваның 
басшылығымен бас ақыны-
мыздың 175 жылды-
ғына орай өткізілетін іс-
шаралардың арнайы жоспары құрылып, аталған жұмыстар бойынша тәрбие сағаттар мен ашық 
сабақтар өткізілді. Атап айтқанда, осы бағытта ұстаздар қауымы қазақтың бас ақыны, әрі ойшы-
лы Абай Құнанбайұлының  қарасөздерінің маңыздылығын әр  оқушының бойына сіңіре отырып, 
тәрбиелік мәні бар баға жетпес шығармаларынан қандай сабақ алу  керектігін, алған білімдерін 
өмірде қолдана отырып, мағынасын терең түсініп, ұлттық сананы қалыптастыру мақсатында  
оқушыларға  тәрбие  сағаттары  жүргізілді.

«Ұстазы мықтының - ұстанымы мықты» демекші, ұстаздық тәжірибесі мол, тәлімгер-ұстазым 
Р.А. Намазиманованың 3 «А» сыныбымен тәрбие сағатын өткіздім. Тәрбие сағатымның мақсаты 
Абай Құнанбайұлының өлеңдері мен қарасөздерін оқыту арқылы адамгершілікке, еңбекқорлыққа, 
ұлтжандылыққа, адалдыққа баулу. «Абай – дана , Абай – дара қазақта!» тақырыбында өткізілген 
сабақта  оқушыларымыз Базарбай Асылжан, Бекет Толқын, Бекет Нұрсезім, Нұртай Нұрасыл, 
Ырғалбек Арайлым Абайдың қарасөздерін мәнерлеп айтып өтті. Сабақ соңында оқушылар Абай 
кім? деген сұраққа жауап беріп күннің әр шапағына Ұлы ақынымызға тән қасиеттерін жазды. 
Оқушылар да өздерінің қызығушылықтарын танытып, жақсы көңіл күйде сабаққа бар ынталары-
мен  атсалысты. 

Жас келсе іске сәт дегендей, іс-тәжірибеден өту мақсатында жоғарыда аталған мекемеде ба-
стауыш сыныптарының арасында Абай Құнанбайұлының өлеңдері және қара сөздерінен өткізілген  
іс – шарасына  қатысып, өзімнің практикалық жұмысыма  көптеген материалдар жинақтап,  
ұстаздардың  ізгі жолдарымен, маған берген тәлім-тәрбиелері арқылы тәжірибемді одан ары арт-
тырып, елімнің болашағы үшін қызмет атқаратын ұстаз болып қалыптасатыным сөзсіз, сондай-ақ 
келешекте осы алған іс-тәжірибелерімді  ұстаздық етуде пайдаланып, педагогикалық өсуде талай 
белестерді бағындыратыныма  сенімдімін. 

Ақмарал ДАУЛЕТХАН,
Сарқан гуманитарлық колледжінің 403 «А» топ студенті.

Лепсі ауылының тұрғыны, сүйікті немереміз, 10 сынып 
оқушысы Кеңес Айым Берікқызын 15 жасқа толған туған күнімен 
құттықтаймыз. Айым тек қана оқу озаты емес сонымен қатар К. Ушин-
ский атындағы орта мектептің президенті. Алдағы уақытта осындай 
жетістіктермен кемел келешекке аяқ басып, толағай табыстарыңмен 
баршамызды қуантып, аман-есен жүре беруіне шынайы тілегімізді 
қосамыз. 

Қызғалдақтай жайнай берсін өмірің,
Судай толып көтерілсің көңілің.
Ешқашанда көңіліңді кір шалмай,
Бақытты да ұзақ болсын ғұмырың!
Құттықтаушылар: атасы Кеңес, апасы Нұрила және Сердали-

новтар әулеті. 

Тəлімге толы тəрбие сағаттары


