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Тәуелсіздік күні 
қарсаңында аудан 
әкімдігінің мәжіліс за-
лында атаулы күнге 
арналған салтанатты 
жиын өтті. Жиында аудан 
әкімі Талғат Қайнарбеков 
сарқандықтарды мереке-
мен құттықтады. Талғат 
Қанатұлы тәуелсіздік 
жылдарында еліміздің 
жеткен жетістіктеріне, 
аудан тұрғындарының 
қосқан үлесіне кеңінен 
тоқталды. 

Аудан басшысы осы 
бас қосуда ел мен жердің 
берекелі бүгініне, еңселі 
ертеңіне өз салалары бой-
ынша өзіндік игі ықпалын 
тигізіп жүрген аудандық 

әжелер алқасының төрайымы Күлшарбан Қалиеваға, халыққа қызмет көрсету орталығының басшысы 
Сәния Елюбаеваға, шаруа қожалығының басшысы Балтабек Абылкасымовқа, білім саласының ардагері 
Есбала Сүдірбаеваға, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ қызметкерлері «Парасат» кәсіподағының төрағасы 
Талғат Мекебаевқа, «Нұр» Сарқан арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталағының басшысы Айгүл 
Асқароваға, облыстық аурухананың неврология бөлімінің меңгерушісі Салтанат Мықтыбаеваға, Шатыр-
бай ауылдық Мәдениет үйінің директоры Шакрат Рахимжановқа, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық 
даму министрлігі Мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс комитетінің төрағасы Мақсат Орыспаевқа, зейнет-
кер Геннадий Савиновқа, аудандық орталық аурухананың бас дәрігері Алтай Шулгаубаевқа «Сарқан 
ауданының Құрметті азаматы» төсбелгісін табыс етіп, құрмет көрсетті. 

Марапатталғандар атынан сөз алған зейнеткер ұстаз Сүдірбаева Есбала апайымыз мерекелік 
лебізін ортаға салды. Сондай-ақ мереке құрметіне аудан әкімінің алғыс хаты бірқатар мекеме, кәсіпорын 
қызметкерлеріне табысталды.

Сол күні Алматы облысының әкімі Амандық Баталов «Ақ - Бұлақ продукт» ЖШС-нің басшысы Бауыр-
жан Қалимолдановты ІІІ дәрежелі «Еңбек Даңқы» орденімен, Сарқан аудандық сайлау комиссиясының 
төрағасы Оралбек Тертюбаевты «Ерен еңбегі үшін» медалімен және «Сайранбек Агро» ЖШС-нің басшы-
сы Қамбарбек Сайранбековты «Шапағат» медалімен марапаттады.

Өз тілшіміз.

Өресі мықты, өрісі кең халықтың
 ұлық мерекесі

Тәуелсіздік мерекесі 
қарсаңында 230-дан аса тұрғыны 

бар, жыл сайын оқушылар саны 
артып келе жатқан Кәкімжан 

Қазыбаев ауылында 50 орынды 
мектеп пайдалануға берілді.
 Өткен жылы ауыл азамат-
тары бас қосқан кезекті бір 

жиында көпшілік бір ауыздан 
мектеп салуға шемім қабылдап, 

ортақ қор құрған болатын. 
Себебі 1975 жылы салынған 

бұрынғы мектеп ғимаратының 
тозығы жеткендігі көрген 

жанның көңіліне кірбің түсіретін. 
Жылдан-жылға еңсесі түскен 

ескі үйдегі оқу орнының заман 
талабына сай жабдықталмауы 
көзге ұрып тұратын. Бастама-
шыл топтың айтылған сөздері 
жерде қалмай 2020 жылдың жаз 
айларында болашақ мектептің 

қазығы қағылып, ірге тасы 
көтерілген-ді.

Жаңа мектепте 4 оқу кабинеті, 
үлкен зал және мұғалімдер 
кабинеті қарастырылған. Сондай-
ақ қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
мақсатында 7 бейнебақылау 
орнатылған. Бүгінгі таңда білім 
ошағында 15 оқушы білім алуда. 
Ал, 5-ші сыныптан жоғары оқитын 
оқушылар Бақалы ауылына тасы-
малданып, орта мектептен дәріс 
алады.

Жиында аудан басшысы Талғат 
Қанатұлы ұлық мерекемен ауыл 
тұрғындарын құттықтап, салта-
натты түрде мектептің лентасын 
қиып, қонақтармен бірге барлық 
кабинеттерді аралап, ауылмен бірге 

Жайдарман жаңалық

Жаңа мектеп пайдалануға берілді

«Nur Otan» партиясы Сарқан аудандық филиалында сайлауалды 
штабының салтанатты түрде ашылу жиыны өтті. Жиынға кандидаттар сондай-
ақ, партияның сенім білдірген өкілдері, штаб мүшелері қатысты. «Nur Otan» 
партиясы сайлау науқанында қызмет атқаратын штаб мүшелігіне 11 адам 
тағайындалса, 30 адам сайлау учаскелеріндегі сенімді өкіл болып бекітілді. 
Жасақталған 90 сенімді өкілдің тізімі қалалық сайлау комиссиясына тіркеліп, 
куәліктері алынды. Сондай-ақ аудандық штаб үгіт-насихат кезеңінде қызмет 
ететін 66 еріктілермен толықты. 11 желтоқсаннан бастап штаб қызметкерлері 
үгіт-насихат кезеңінің жұмыстарын бастады. Штаб  төрағасы Аслан Кубента-
ев өз сөзінде әрбір кандидаттың белсенділігін арттыра отырып, ашық және 
адал сайлау өткізудің маңыздылығын атап өтті. 

- Партия штабының ашылуы – партияның халықтық, елдік партия 
екенінің тағы бір дәлелі. Мұнда біз тек сайлауалды бағдарламамыздың 
үгіт-насихат жұмыстарымен ғана емес, бұрынғысынша халықты қабылдау, 
ұсыныс-пікірлерін тыңдау жұмыстарымен айналысамыз. Біржақты жұмыспен 
шектелмейтін боламыз, - деді штаб төрағасы.

«Елдің мәселесін білмек болсаң - ел ішіне бар» деген сөз бар. Өйткені, 
халықпен тілдеспей, олардың сөзіне құлақ қоймай, тиісті нәтиже шығармай 
ел ішінде қолайлы жағдай туындамайды. Ел президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев биылғы Жолдауында «Біз азаматтарымыздың лайықты өмір сүруіне 
жағдай жасауға, олардың құқықтарын қорғауға, заң үстемдігін қамтамасыз 
етуге, жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуге міндеттіміз», - деген болатын. 
Президенттің бұл сөзін қуаттай түсіп, біріге қарекет еткенде ғана елдегі қиын-
қыстау сәттерге қарамастан өркендеу болады.  

Халық қалаулысы болуға үміттенген, ел сеніп, үміт артқан «Nur Otan» 
партиясының өкілдері елмен кездесіп, олардың көкейкесті мәселелеріне құлақ 
түруде. Кездесудің мақсаты – елге «Nur Otan» партиясының ел өркендеуі үшін, 
қанат жайып, ілгерілеуі үшін жасап жатқан жүйелі жұмысын түсіндіру.  Осы 
мақсатта Сарқан   аудандық мәслихат депутаттығына үміткер О.Ракитянская  
Сарқан гуманитарлық колледжінің ұстаздарымен кездесу өткізді. Кездесу ба-
рысында  «Nur Otan» партиясының сайлауалды бағдарламасын  түсіндірді, 
сонымен қатар ұстаздар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап берді.

"Nur Otan" партиясының үгіт-насихат жұмыстарының бастау алуына бай-
ланысты Сарқан аудандық "Jas Otan" жастар қанаты "Қазақстан үшін дауыс 
бер" атты флеш-мобын өткізді. Бұл шараға қаладағы оқу орындарында білім 
алып жатқан шәкірттер қатысты. Еліміздің болашағы жастар осылайша батыс 
пен шығыстың би үлгілерінен құралған композиция арқылы елімізде өткелі 
жатқан саяси науқанды қызу қолдап, белсенді болатындықтарын жеткізді.

Аудан жастары орталық кітапханада Қазақстанның тәуелсіздік 
жылдарындағы қол жеткізген жетістігі жайында "Біздің болашағымыз" 
тақырыбында аға буын өкілдерімен кездесу өткізді. Кездесу барысында аға 
буын өкілдері жастарға Отанын құрметтеп, үлкендерді сыйлау қажеттігін айт-
ты.

Партияның сайлауалды бағдарламасын түсіндіру бойынша «Сұлтан» 
ЖШС-нің еңбек ұжымымен өмірлік тәжірибелері мол сенімді өкілдер Жамал 
Құлахметова мен Күлшарбан Қалиева кездесу өткізіп, алда келе жатқан сая-
си додаға толық қатысып, азаматтық ұстанымдарын білдіріп, белсенді болуға 
шақырды. -«Nur Otan» партиясы – халықтық партия. Ел ертеңіне бейжай 
қарай алмайтын партия,-деген сенімді өкілдер ‘NurOtan’ партиясының сай-
лауалды бағдарламасында көрсетілген 7 басты басымдық бойынша үгіт-
насихат жұмыстарын жүргізді.

Сарқан аудандық мәслихат депутаттығына үміткер Ж.Доланбаева 
«Есіктен есікке» акциясы аясында Алмалы ауылының тұрғындарымен кезде-
су өткізді. Елдімекен азаматтарымен кездесуде үміткер партияның сайлауал-
ды бағдарламасын, жобалары мен бағыттарын түсіндірді. 

Сарқан ауданындық мәслихат депутаттығына үміткер Д.Арынбекова 
Сарқан политехникалық колледжінің ұстаздарымен кездесу өткізді. Кез-
десу барысында Динара Серікқызы «Nur Otan» партиясының сайлауалды 
бағдарламасын түсіндірді, сонымен қатар ұстаздар тарапынан қойылған 
сұрақтарға жауап берді.

Сарқан аудандық мәслихат депутаттығына үміткер Т.Догоманов  «Есіктен 
есікке» акциясы аясында Алмалы ауылының тұрғындарымен кездесу өткізіп 
қайтты. Кездесуде үміткер партияның сайлауалды бағдарламасын түсіндіріп, 
тұрғындардың талап-тілектерін, мұң-мұқтаждарын мұқият тыңдап, алдағы 
сайлауда еліміздегі басты партия «NurOtan»-ға дауыс беруге шақырды.

"Аманбөктер" бастауыш партия ұйымында Желтоқсан мейрамы 
қарсаңында «Партияға қабылдау Елбасының қатысуымен өткен БҰҰ Съезінде 
басталған «Мен партияға қосыламын» челленджін қолдау аясында партияға 
жаңадан қабылданған азаматтар мен азаматшаларға партиялық билеттерін 
табыстады.

Ал облыстық мәслихат депутаттығына үміткер Руслан Қожасбаев онлайн 
форматта Сарқан ауданының жастарымен ZOOM платформасы арқылы кез-
десу өткізді. Кездесу барысында өңірлік сайлауалды бағдарламасын және 
«Nur Otan» партиясының жетістіктері туралы айтып өтіп, жастардан түскен 
өтініш-тілектерді тыңдады. Жастар тарапынан түскен бірқатар мәселелерді 
көкейіне түйіп, бірге талқылады.

Аудандық мәслихат депутаттығына үміткер Жомарт Игіман мүмкіндігі 
шектеулі жандармен және жастармен «Nur Otan» партиясының сайлауалды 
бағдарламасын түсіндіру бойынша кездесу өткізді. Ашық әңгіме барысында 
сұрақ-жауап алмасып, алдағы атқарылатын жұмыстар сарапқа салынды.

Аудандық мәслихат депутаттығына үміткер Ермек Алинов Балалар мен 
жасөспірімдер спорт мектебінің еңбек ұжымымен кездесу өткізді. Кездесу ба-
рысында партияның сайлауалды бағдарламасы насихатталды.

Аудандық мәслихат депутаттығына үміткер Жомарт Игіман "Жетісу" сау-
да үйінің ұжымымен кездесу өткізді. Кездесу барысында партияның сайлау-
алды бағдарламасы насихатталды.

Облыстық мәслихат депутаттығына үміткер Аслан Абдрахманов «Есіктен 
есікке» акциясы аясында тұрғындармен кездесу өткізді. Кездесуде үміткер 
партияның сайлауалды бағдарламасын түсіндірді.

«Nur Otan» партиясы Сарқан аудандық филиалы төрағасының бірінші 
орынбасары Аслан Кубентаев онлайн қабылдау жасап, алдағы келе жатқан 
саяси науқан туралы айтып, әрбір тұрғынға өз таңдауын жасап, белсенділік 
танытып, саяси  көзқарастарын білдіріп, азаматтық ұстанымдарын жеткізуге 
шақырды.

Аудандық мәслихат депутаттығына үміткерлер "Сарқан" сауда үйінің 
ұжымымен кездесу өткізді. Кездесу барысында кандидат сауда үйі 
қызметкерлеріне үгіт-насихат жүргізіп, партияның сайлауалды бағдарламасын 
насихаттады.

«Біз де жас болғанбыз» тақырыбында онлайн форматта 
желтоқсаншылардың жастармен онлайн кездесуі өтті. Сол кезеңдегі сая-
си жүйеге қасқайып қарсы тұрған аға буын өкілдері жас буынға өмірлік 
тәжірибелерімен бөлісіп, өзіндік көзқарастарын қалыптастыруға ықпал етті.

Студенттік жастар жетекшілері арасында «Мамандығым мақтанышым» 
тақырыбында дөңгелек үстел өткізілді. Іс-шараны белсенді студент жастар 
жүргізді. Отырыс барысында сөз алғандар мамандық таңдау ең маңызды 
қадам болғандықтан, өмірден өз орнын табуына ықпал ететіндігі туралы 
жеткізді.

Барлық деңгейдегі мәслихат депутаттары және кандидаттар «Есіктен 
есікке» акциясы барысында үйлерді аралап үгіт-насихат жүргізді. Акция ая-
сында сенімді өкілдер тұрғындардың ұсыныс-пікірлерін тыңдап,  еліміздің 
өркендеп дамуына үлес қосып келе жатқан “Nur Otan” партиясына дауыс бе-
руге шақырды.

Өз тілшіміз.

қуаныштың куәсі болды.
-Ауыл азаматтары мектеп са-

лып береміз дегенде, былайша 
қысқа уақыт ішінде қолданысқа 
беріледі деп күткен жоқпыз. Енді 
жаңадан салынған мектебіміз жылы, 
жарық, барлық құрал-жабдықтармен 
қамтылған. Қуаныштымызда шек 
жоқ. Біздің міндет-оқушыларға са-
палы білім, тәлімді тәрбие беру 
үшін жұмыс істеу. Осы орайда жаңа 
мектепті салуға атсалысқан барлық 
ауыл тұрығындарына, жалпы жомарт 
жандарға алғысымыз шексіз, – дейді 
мектеп меңгерушісі Қарлығаш Сады-
баева.

        -Бұл ауыл мемлекет және қоғам 
қайраткері Кәкімжан Қазыбаевтың 
туған жері,-деді қуанышты сәтті 
бізбен телефон арқылы бөліскен 

Кәкімжан ағаның зайыбы, Қазақстан 
Білім беру ісінің үздігі Орынша 
Қарабалина.-Алматыдан келе алма-
сам да ауылдастарымның қуанышын 
бөлісіп, мектеп кітапханасын 
толықтыруға үлес қосатын боламыз. 
Білім негізі шын мәнінде бастауыш-
та қаланады. Осы тұрғыдан алғанда 
бұл мектеп талапты жастардың 
көкейіне сапалы білім нәрін құярына 
нық сенімдіміз. 

Болашақта мектеп ауласы 
қоршалып, абаттандырылып, шағын 
спорттық алаң және балаларға 
арналған ойын алаңқайын салу жо-
спарлануда.

Ж. МАҚАТҰЛЫ.

Басты құндылық -  халықтың ауызбіршілігі



25 желтоқсан  2020 жылe-mail: Igiman01@mail.ru 2ARQANS QOGAM

Тіл – ел тәуелсіздігінің басты белгісі, егемендігінің 
көрінісі. Қандай құдіретті ұлт болмасын, «тілі жоғалған 
халықтың өзі де жоғалады».

Қазақ десе, тұлпардың тұяғы дүбірлеген дар-
хан дала, қонаққа төрін берген ақжарқын мінез, дос 
болғанға – құшақ жаяр туыс, қас қылғанға – қиып түсер 
қылыш, намысты ер, бұрымды бойжеткен еске түседі. 
Қазақ десе, тұла-бойды шымырлатқан қобыз үніндей 
қасиетті қоңыр тіл ойға оралады.

 Әр халықтың өзі ғана сезінетін салты болатыны 
сияқты, әр тілдің өзіне тән ырғағы, үні болады. Ана 
тілінде сөйлемейінше, ол тілдің жүрек үніне құлақ түру 

Тіл мәртебесі ел мәртебесі
екіталай.

Халық байлығының асыл қазынасы – рухани тіл. 
Оны меңгеру бесік тәрбиесінен, ана әлдиінен бастала-
ды. Қазақта «Сүтпен сіңген сүйекпен кетеді», – деген 
мақал бар. Демек, біз балабақша табалдырығын аттаған 
бүлдіршін бойына қазақ тілінің қасиетін сүттей сіңіре 
білсек, еңбегіміздің  жемісі алда екенін білеміз.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев мәлімдеме 
жасағандай Үш тұғырлы, төрт тұғырлы дегендердің бәрін 
доғаруымыз керек, бірінші орында қазақ тілі тұруы керек.

А.БЕРЧИМБЕТОВА,
сот кеңсесінің бас маманы.         

«Электрондық үкіметті» қалыптастыру және дамыту
Өзіңіз мінсіз деп білетін қоғамды елестетуге тырысыңыз. Мықты денсаулық, жақсы жұмыс, қамсыз тірлік, өмір сүруге қолайлы 

жағдайлар - бұл тізім ұзыннан-ұзақ жалғасуға және жеке басымдықтарға байланысты қажетті аспектілермен толықтырылуы да мүмкін. 
Әйтсе де, мұндай қоғамның ажырамас бөлшегі тыңдаушы мемлекет болып табылады. 

Азаматтар мен мемлекеттің өзара әрекеттестігін ыңғайлы, қарапайым, қолжетімді және түсінікті ету үшін  электрондық үкімет 
порталын қолдану қажет.

Бұл дегеніміз мемлекеттік қызметтерді алу барынша автоматтандырылған, оңтайландырылған, қоғамның әрбір мүшесіне 
әлеуметтік коммуникация шығындарын төмендету мақсатына қызмет ететін электронды жүйе.

Еліміздің әрбір азаматы «Электронды үкімет» веб-порталына «пайдаланушы кабинетін» ашу арқылы тіркеле отырып, электрондық 
цифрлық қолтаңба арқылы электрондық қызметті алу мүмкіндігіне ие болады.

Электрондық үкімет порталы мемлекеттік органдарының жұмысын анағұрлым тиімді, азаматтарға қызметтерді қолжетімділігін 
қамтамасыз етеді. Бұрындары әрбір мемлекеттік орган өз бетінше «оқшау өмір сүріп», басқаларымен  байланысқа түсе қоймайтын, 
ал азаматтардың алуан түрлі анықтама, растама секілді өзге де қағаздарды жинау үшін толып жатқан инстанциялардан  өтуіне тура 
келетін. Осының барлығы бір ғана қызмет түрін пайдалану үшін толып жатқан мекемелер табалдырығын тоздыруға  мәжбүрлейтін. 
Бүгінде электрондық үкімет жобаларының арқасында қағаз түрінде көрсетілетін қызметтер күрт төмендеді.

Электрондық үкімет – ақпараттық технологиялар көмегімен ішінара келісушілікті қамтамасыз ететін, мемлекет пен азамат-
тар арасындағы, сондай-ақ, мемлекеттік органдардың өзара әрекеттестігінің бірыңғай механизмі. Мемлекеттік органдарға кезекті 
қысқартып, анықтама, куәлік, рұқсат құжаттарын және тағы басқаларын алуды жеңілдетуге әрі жылдамдатуға  мүмкіндік берген де 
дәл осы механизм.

Қазіргі таңда электрондық цифрлық қолтаңбаны смартфонда сақтай отырып, электрондық үкіметтің мобильдік қосымшасы арқылы 
онлайн қызметтерді алуға болады. Бұл - кезек күтпей, уақыт үнемдеудің ең тиімді жолы. Бұл Халыққа қызмет көрсету орталықтарына 
және мемлекеттік қызметтерді көрсететін органдарға баратын адамдардың санын мейлінше азайтады.  Соңғы уақытта облыс 
тұрғындарының электрондық түрде қызмет алуы күннен күнге ұлғаюда.

Асхат ҚАСЫМБЕРКЕБАЕВ,
«Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті» 

республикалық мемлекеттік мекемесінің мемлекеттік қызметтер басқармасының 
бас маманы.

Перечень мест для размещения 
агитационных  печатных материалов по 

Сарканскому району-2020 год.

Жемқорлық сыбайластың серігі
 
Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік – экономикалық даму, нарықтық экономиканы құру инвестициялар тарту процесін баяулататын 

және демократиялық мемлекеттің саяси және қоғамдық институттарына кері әсер ететін, елдің даму болашағына айтарлықтай қауіп 
төндіретін құбылыс. 

Сонымен қатар сыбайлас жемқорлықпен пәрменді күресу үшін халықтың құқықтық сауатсыздығын жоятын, құқықты түсіндіру 
жұмысының деңгейі мен сапасын арттыру керектігінің маңызы зор. Халық өздерінің құқықтарын, өздеріне қарсы қандай да бір құқыққа 
қайшы іс-әрекет жасалған жағдайда қандай іс-қимыл қолдану керектігінің нақты жолдарын толық білулері қажет. Конституциялық 
тәртіпті қорғау, сыбайлас жемқорлықпен күрес аясында тиімді, бірыңғай жалпы мемлекеттік саясат жүргізу, мемлекет пен азаматтардың 
өмір сүруінің барлық салаларында сыбайлас жемқорлық пен оның көріністері деңгейін төмендету, қоғамның мемлекетке және оның 
институттарына сенімін нығайту бүгінгі күндегі басты мақсат болып табылады.

Кез-келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен күрес ең өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Сыбайлас 
жемқорлық мемлекетті ішінен жоюдың бастамасы мен жетістіктерді жоққа шығаратын, ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер әкелетіндігі 
күмәнсіз. Сондықтан да Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясатының негізгі басымдылықтарының бірі болып осы 
зұлымдықпен күресу болып табылады.

Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа орын жоқ. Қоғамның барлық күш-жігерін біріктіріп, осы дерттің одан әрі ушықпауы үшін оны 
тоқтатудың барлық амалдарын қолдану арқылы ғана бұл құбылысқа тиімді түрде қарсы тұруға болады.

   Сондықтан сыбайлас жемқорлықпен күресу барлық Қазақстан Республикасы азаматтарының азаматтық борышы деп білу керек.
А.КАРИПОВ,

 «Жоңғар Алатау МҰТП»  РММ әкімшілік-шаруашылық қызметі бөлімі басшысы.

"Арнаулы уақытша шот ашу және сайлау қорының қаражатын жұмсау 
қағидаларының 23-тармағына сәйкес  Қазақстан Республикасы маслихат 

депутаттарын партиялық тізімдер бойынша сайлау кезінде сайлау қорлары 
қаражатының түсуі және жұмсалуы туралы есеп"

Сарқан ауданы әкімдігінің 2015 жылғы 27 наурыздағы "Сарқан ауданын-
да үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды белгілеу және 

кандидаттарға сайлаушылармен кездесуі үшін үй-жайлар беру туралы" № 120 
қаулысына 1-қосымша

 Сарқан ауданында үгіттік баспа материалдарын 
орналастыру үшін орындар

1. Сарқан қалалық округі бойынша:1) Сарқан каласы, М. Тынышба-
ев көшесі, № 35б, Сарқан гуманитарлық колледжі ғимаратының жанындағы 
стенд; 2) Сарқан қаласы, Абай көшесі, № 65, Абай атындағы мектеп-
гимназиясы ғимаратының жанындағы стенд;3) Сарқан қаласы, Қалиев көшесі, 
№ 34, Н. Островский атындағы мектеп-лицейі ғимаратының жанындағы 
стенд; 4) Сарқан қаласы, Қонаев және Урманов көшелерінің қиылысындағы 
стенд; 5) Сарқан қаласы, Урманов және Әуезов көшелерінің қиылысындағы 
стенд; 6) Сарқан қаласы, Бөгенбай-батыр және Д. Нұрпейісова көшелерінің 
қиылысындағы стенд; 7) Бірлік ауылы, Чепрасов көшесі, № 57, почта 
бөлімшесі ғимаратының жанындағы стенд;

2. Алмалы ауылдық округі бойынша:8) Алмалы ауылы, Абай көшесі, 
№ 9а, почта бөлімшесі ғимаратының жанындағы стенд;  9) Абай ауылы, Абай 
көшесі, № 29, медициналық пункт ғимаратының жанындағы стенд;

3. Аманбөктер ауылдық округі бойынша:10) Аманбөктер ауылы, 
Ы. Алтынсарин көшесі, № 12, фельдшерлік-акушерлік пункт ғимаратының 
жанындағы стенд;

 4. Амангелді ауылдық округі бойынша:11) Пограничник ауылы, 
Сәтбаев көшесі, № 10, орталық кітапхана ғимаратының жанындағы стенд; 12) 
Пограничник ауылы, Б. Момышұлы көшесі, № 1, ауылдық дәрігерлік амбулато-
риясы ғимаратының жанындағы стенд;13) Қарауылтөбе ауылы, Арын көшесі, 
№ 30а, медициналық пункт ғимаратының жанындағы стенд; 14) Көкөзек ауы-
лы, Әуезов көшесі, № 1, медициналық пункт ғимаратының жанындағы стенд;

5. Бақалы ауылдық округі бойынша: 15) Бақалы ауылы, М. Көбдіков 
көшесі, № 45, ауылдық дәрігерлік амбулаториясы ғимаратының жанындағы 
стенд; 16) Тасқұдық ауылы, Тоған көшесі, № 35, фельдшерлік-акушерлік 
пункті ғимаратының жанындағы стенд;

6. Екіаша ауылдық округі бойынша: 17) Екіаша ауылы, Қ. Аманжолов 
көшесі, № 70а, ауылдық дәрігерлік амбулаториясы ғимаратының жанындағы 
стенд; 18) Тополевка ауылы, Тәуелсіздік көшесі, № 1, фельдшерлік-акушерлік 
пункті ғимаратының жанындағы стенд;

7. Қойлық ауылдық округі бойынша: 19) Қойлық ауылы, Б. Макетов 
көшесі, № 94а, "Айдана" бала бақшасы ғимаратының жанындағы стенд; 
20) Қойлық ауылы, Б. Макетов көшесі, № 45, К. Қазыбаев мәдениет үйі 
ғимаратының жанындағы стенд; 21) Қойлық ауылы, І. Жансүгіров көшесі, № 
10, почта бөлімшесі ғимаратының жанындағы стенд;

8. Қарабөгет ауылдық округі бойынша: 22) Қарабөгет ауылы, 
Рысқұлова көшесі, № 40, ауылдық дәрігерлік амбулаториясы ғимаратының 
жанындағы стенд; 23) Қарабөгет ауылы, Абайділданов көшесі, № 32, почта 
бөлімшесі ғимаратының жанындағы стенд; 24) Еркін ауылы, Д. Қонаев көшесі, 
№ 4, медициналық пункт ғимаратының жанындағы стенд;

9. Көктерек ауылдық округі бойынша: 25) Көктерек ауылы, Арын 
көшесі, № 12, почта бөлімшесі ғимаратының жанындағы стенд;

10. Қарашыған ауылдық округі бойынша: 26) М. Төлебаев ауылы, М. 
Төлебаев көшесі, № 15а, почта бөлімшесі ғимаратының жанындағы стенд; 27) 
М. Төлебаев ауылы, Жеңіс көшесі, № 1а, ауылдық дәрігерік амбулаториясы 
ғимаратының жанындағы стенд; 28) Үлгі ауылы, Байғамытов көшесі, № 12а, 
медициналық пункт ғимаратының жанындағы стенд; 29) Шұбартүбек ауылы, 
Жетісу көшесі, № 6, медициналық пункт ғимаратының жанындағы стенд; 

11. Лепсі ауылдық округі бойынша: 30) Лепсі ауылы, Айша Бибі 
көшесі, № 3, ауылдық ауруханасы ғимаратының жанындағы стенд; 31) Лепсі 
ауылы, М. Төлебаев көшесі, № 21, мәдениет үйі ғимаратының жанындағы 
стенд; 32) Көкжиде ауылы, Төлебай-батыр көшесі, № 2, медициналық пункт 
ғимаратының жанындағы стенд;

12.Черкасск ауылдық округі бойынша: 33) Черкасск ауылы, М. Ты-
нышбаев көшесі, № 100, ауылдық дәрігерлік амбулаториясы ғимаратының 
жанындағы стенд; 34) Қарғалы ауылы, Әбілқайырхан көшесі, № 2, медициналық 
пункт ғимаратының жанындағы стенд; 35) Петропавловка ауылы, М. Тыныш-
баев көшесі, № 97, фельдшерлік-акушерлік пункт ғимаратының жанындағы 
стенд; 36) Аққайың ауылы, М. Тынышбаев көшесі, № 54, медициналық пункт 
ғимаратының жанындағы стенд;

13. Шатырбай ауылдық округі бойынша: 37) Шатырбай ауылы, Абы-
лайхан көшесі, № 6, фельдшерлік-акушерлік пункт ғимаратының жанындағы 
стенд; 38) Шатырбай ауылы, Нұғманов көшесі, № 31, почта бөлімшесі 
ғимаратының жанындағы стенд;

Сарқан ауданы әкімдігінің 2015 жылғы 27 наурыздағы "Сарқан ауданын-
да үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды белгілеу және 

кандидаттарға сайлаушылармен кездесуі үшін үй-жайлар беру туралы" № 120 
қаулысына 2-қосымша

1. Сарқан қалалық округі бойынша:1) Сарқан 
қаласы, Чепрасов көшесі, № 18, мәдениет үйінің акті 
залы; 2) Сарқан қаласы, М. Тынышбаев көшесі, № 35б, 
Сарқан гуманитарлық колледжінің акті залы; 3) Бірлік ау-
ылы, Чепрасов көшесі, № 3, Бірлік негізгі орта мектебінің 
акті залы;

2. Алмалы ауылдық округі бойынша: 4) Алмалы 
ауылы, Әбішов көшесі, № 1а, Алмалы орта мектебінің 
акті залы; 5) Абай ауылы, Абай көшесі, № 40, Тасарық 
орта мектебінің акті залы;

3. Аманбөктер ауылдық округі бойынша: 6) 
Аманбөктер ауылы, Смағұл көшесі, № 6, Аманбөктер 
орта мектебінің акті залы;

4. Амангелді ауылдық округі бойынша: 7) Погра-
ничник ауылы, Сәтбаев көшесі, № 8, Пограничник орта 
мектебінің акті залы 8) Қарауылтөбе ауылы, Бейбітшілік 
көшесі, № 8, Қарауылтөбе орта мектебінің акті залы; 9) 
Көкөзек ауылы, Фестивальная көшесі, № 5, Көкөзек орта 
мектебінің акті залы;

5. Бақалы ауылдық округі бойынша: 10) Бақалы 
ауылы, Көбдіков көшесі, № 44, К. Қазыбаев атындағы 
орта мектебінің акті залы; 11) К. Қазыбаев ауылы, 
Жаңақұрылыс көшесі, № 1, Ағарту орта мектебінің акті 
залы; 12) Тасқұдық ауылы, Киров көшесі, № 1, Тасқұдық 
бастауыш мектебінің акті залы;

6. Екіаша ауылдық округі бойынша: 13) Екіаша 
ауылы, Қ. Аманжолов көшесі, № 80, мәдениет үйінің акті 
залы; 14) Тополевка ауылы, Тәуелсіздік көшесі, № 20, 
Тополевка орта мектебінің акті залы;

7. Қойлық ауылдық округі бойынша: 15) Қойлық 
ауылы, Макетов көшесі, № 45, К. Қазыбаев атындағы 

мәдениет үйінің акті залы ;
8. Қарабөгет ауылдық округі бойынша: 16) 

Қарабөгет ауылы, Абайділданов көшесі, № 16, Әль-
Фараби атындағы орта мектебінің акті залы; 17) Еркін 
ауылы, І. Жансугіров көшесі, № 13, Еркін бастауыш 
мектебінің акті залы;

9. Көктерек ауылдық округі бойынша: 18) 
Көктерек ауылы, Арын көшесі, № . Мәметова атындағы 
орта мектебінің акті залы;

10. Қарашыған ауылдық округі бойынша: 19) 
М. Төлебаев ауылы, М. Төлебаев көшесі, № 15а, М. 
Төлебаев атындағы мәдениет үйінің акті залы;

11. Лепсі ауылдық округі бойынша: 20) Лепсі ауы-
лы, М. Төлебаев көшесі, № 8, мәдениет үйінің акті залы; 
21) Көкжиде ауылы, Төлебай батыр көшесі, № 18, Ерікті 
орта мектебінің акті залы;

12. Черкасск ауылдық округі бойынша: 22) Чер-
касск ауылы, М. Тынышбаев көшесі, № 16, Черкасск орта 
мектебінің акті залы; 23) Аққайың ауылы, М. Тынышбаев 
көшесі, № 25, Ленин бастауыш мектебінің акті залы; 24) 
Қарғалы ауылы, М. Тынышбаев көшесі, № 16, М. Тыныш-
баев ат. орта мектебінің акті залы; 25) Петропавловка 
ауылы, А. Құанбаев көшесі, № 1, Петропавловск орта 
мектебінің акті залы;

13. Шатырбай ауылдық округі бойынша: 26) Ша-
тырбай ауылы, Нұғыманов көшесі, № 30, мәдениет үйінің 
акті залы;
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Қашықтықтан oқыту

Қазіргі уақытта білім алудың ілгері даму тәсілдерінің бірі – зfманауи телекоммуникациялық 
технологияларды, атап айтқанда интернет желісін қамтамасыз ететін мүмкіндіктерді қолдана 
oтырып, қашықтан оқыту. 

Қашықтан oқыту – ақпараттық құралдар және ғылыми негізделген тәсілдер арқылы білім алу 
формасы. 

Қашықтан оқытудың тиімділігі оған енгізілген педагогикалық мағынамен анықталады, оның 
түсіндірулерінің ішінде екі түрлі көзқарасты бөліп көрсету керек. Біріншісі, бүгінгі күні кеңінен 
таралған, қашықтықтан оқыту арқылы мұғалім мен оқушы арасында ақпарат алмасуды білдіреді.

Екінші тәсілде қашықтан oқытудың басым бағыты – қазіргі заманғы телекоммуникация 
құралдарының көмегімен құрылған оқушының жеке танымдылығының қызметі. Бұл тәсіл білім 
беру субъектілерінің өзара іс-қимылының интерактивтілігін және оқу процесінің өнімділігін 
қамтамасыз ететін ақпараттық және педагогикалық технологияларды біріктіруді көздейді. Бұл 
жағдайда aқпарат алмасу және жіберу оқушылардың нәтижелі білім беру қызметін ұйымдастыру 
үшін көмекші ортаның рөлін aтқарады. Оқыту нақты уақытта синхронды түрде жүреді (чат,вацап, 
бейне байланыс, оқушылар мен мұғалімдерге ортақ  және тағы басқалар), сонымен қатар 
(электрондық пошта негізіндегі телеконференциялар).

«Қашықтан білім алу» жүйесі әр оқушының өзіндік қажеттілігін ұғынуына, өзіне қажетті білімді 
іздене отырып үйренуіне мүмкіндік береді, оқушылардың заманауи білім негізі қаланады. Олардың 
жан-жақты білімділігі, әлемде бoлып жатқан өзгерістерден сырт қалмауы, ауқымды желіге қосылу, 
қажетті ақпараттарды іздеп табуға дағдылануы, ақпараттарды қажеттілігіне қарай қолдана алуы 
қалыптасады. 

Мұғалім оқушының ішкі жан – дүниесінің сырын ашып, оның симпатикалық ынтасының да-
муына жағдай тудырып отырады. Қазіргі заманда білім жүйесінің заман талабына, уақыттың 
сұранысына қарай ғарыштап дамуы, әрбір педагогтан сабақты ғылыми жобада жасауын талап 
етеді. Сабақты ғылыми жобада жасай білген мұғалім оқушы жүрегіне жол тауып, оның сабаққа 
деген қызығушылығын арттырып, мұғалім мен оқушы арасында түсінушілік пайда болады. 
Мұғалімнің коммуникативті дамуы: оқушыларды тыңдау, олардың көзқарасын түсіне білу, cын 
жасай білу, әңгіме, ұйымдастыра білу керек. Әрбір мұғалімнің бойында шартты рефлекциялық 
қасиеттер қалыптасуы керек: балаларды оқытуды өзінің тәсілін жұмысында қолданып, қиын 
жағдайларда шешімін тауып, шыға білу керек. Қашықтан оқыту курсы осыған бағытталған.  

Қашықтан оқытуды екі негізгі бөлікке бөлуге болады: техникалық және дидактикалық. Oның 
құралы болып телекоммуникациялар, аудио және видео жазбалар, жергілікті және ауқымды 
компьютерлік желілер. Ұйымдасқан – дидактикалық құрылымда қашықтан оқыту оқытудың негізгі 
компоненті болып табылады, oқушылардың өз бетімен білім алуы.

Қашықтан оқыту оқытушылар үшін де, оқушылар үшін де тиімді екенін уақыт дәлелдеді. 
Қашықтан оқыту жүйесіне ата-аналардың көзқарасы жақсы қалыптасып келеді. Әсіресе ата-
аналар үшін қашықтан оқыту материалдық жағдайының тиімді болуын қарастырады.

Қaшықтан оқытудың міндетін түсіну үшін оқушылардың арасында мониторингтік сараптамасы 
жүргізіледі. Мониторинг нәтижесі бойынша қашықтықтан оқыту оқу процесіне жағымды әсер етеді.

М.КАИРБЕКОВА,
Екіаша орта мектебінің информатика пән мұғалімі.

Иә, адамзат пайда болғалы бері білім-ғылымның адам өмірінде алатын орны 
айрықша. Кез келген елдің даму көрсеткіші де, кез келген адамның тұлғалық сипаты 
мен өзгелерден озықтығы да, кез келген  мәдениеттің үздік үлгілері де  білім арқылы 
көрініс табады. Тек осы фактор арқылы ғана бізді қоршаған ғалам ғажайыпқа айналуда.

Еліміз азаттығын алғаннан кейінгі алғашқы мақсат әлемнің алпауыт елдерімен терезесі тең, 
алып мемлекетке айналу болды. Ал бұл мүддеге жеткізетін бірден–бір күш білім күші екені айдан 
анық. Сондықтан, Қазақстан үнемі жастардың болашағына мән беріп, мол сенім артуда. Бұл үмітті 
ақтау біз, жастар үшін, парыз деп білемін.

  Ұлы мұратқа жетелеген  үлкен жолда біз білім нәрімен сусындап жатқан ҚазҰУ – киелі мекен, 
қара шаңырақ. Бұл ұядан қанша дарын түлеп ұшып, өмірден өз орындарын тапты, ақ армандары 
мен мақсаттарын орындады және талай биіктерді бағындыруда. Сондықтан мен үшін де Әл- Фа-
раби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің студенті атану зор жетістік әрі үлкен абырой  болды. 
Бұл оқу орнына түсуді оқушы күнімнен армандаған едім.  Сол себепті де өзім білім алып жатқан 
осынау  құтты мекен  жайында қысқаша айтып өтуді жөн көрдім.

Дәл өзімдей  мыңдаған жастардың арманына айналған бұл оқу орны- бүгінгі таңда 
Қазақстандағы ғана емес, сонымен бірге, Орталық Азиядағы жетекші университеттердің бірі де 
бірегейі. Қазақ  Ұлттық Университеті- республикадағы  барлық жоғары білім беру жүйесінің тірегі 
және білікті  мамандар мен білімді студенттердің ордасы. 1934 жылы іргесі қаланған білім ордасы 
күннен- күнге әлемдік білім беру жүйесінде өзіндік орнын айқындап келеді. Оның  дәлелі ретінде,  
белгілі QS  World University Ranking   халықаралық рейтинг агенттігінің 2017 жылы жариялаған 
зерттеу қорытындысына сәйкес, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті әлемдегі үздік 
800 университет арасында 236-орынды иемденіп, ең үздік 250 университет қатарынан  көрінді. Ал 
биыл ҚазҰУ әлемдегі ең мықты 200 университеттің құрамына еніп, абыройымызды одан сайын 
асқақ етті.

Міне, мен осындай қасиетті қара шаңырақта білім алып жатырмын. ҚазҰУ тек үздік маман-
дар ғана дайындап қоймай, нағыз тұлға, адамгершілігі мол, өзінің елін сүйетін, тілі мен ділін 
сүйетін, оның құндылықтарын бәрінен биік қоя білетін, өресі биік, нағыз адам деген атқа лайық 
ұл-қыздарды тәрбиелеуде. Осы үшін біз туған жерге, туған елге, дәл осы киелі мекенге мәңгілік 
қарыздармыз. ҚазҰУ-ым – мақтанышым!

Серікұлы Саулет,
 Нурсабитов Нурмухамед,

3 курс студенттері.
Бисенова М.К., 
Атаханова Г.М.

жетекші мұғалімдері.

Бала тәрбиесінде:
 «КЕШ ҚАЛМАҢЫЗ»

«Тәрбие адам тағдырын шешетін ұлы іс» ұлы орыс педогогы  
В.Г.Белинский   айтқандай, бала тәрбиесін жай ғана іс деп қарауға бол-
майды.

«Адамзаттың өмірдегі ең қымбаттысы, көз қуанышы-бала». Бала 
бойындағы табиғи қасиеттер, адамгершілік құндылықтар отбасында, 
мектепте, әлеуметтік ортада нәрленеді, толысып әрленеді. «Бала нені 
білсе ұядан, соны таныр қиядан» деген нақылдың астарында қаншама 
мән-мағына жатыр десеңізші. Бала үшін отбасында әке-шешенің, ата-
әженің басқа да бауырлардың өнегелік үлгілерінің маңызы өте зор. 
Олай болса, бала кісілікті, әдептілікті, адамгершілікті, сыпайылықты 
тіпті өрескел мінез бен бұзақылықты да алғаш өз отбасында меңгереді. 
Білімді, тәрбиелі, үлгілі болуы керек деп өсиет етеді. Осы орайда айтаты-
ным бала тәрбиесінде ешқашан кешігуге болмайды құрметті ата аналар! 
Баланың сырын да, мұңын да, шаттығын да ата-атансынан артық еш адам 
біле білмейді. Сондықтан бала тәрбиесінде ата-ана мен ұстаздар бірлігі 
қажет-ақ. Ата-ана мұғалімге көмекші, сенімді тірек болса, сондай жауап 
мұғалімнен де болуы керек. Екі жақты байланыс нығайғанда,  күрделі сан 
алуан мәселелер түйіні шешіледі. 

Отбасында баламен қарым-қатынас кезінде өнегелі сөздерді орнымен 
қолданып, жас ұрпақтың санасына сіңіру арқылы, халқымыздың салт-
дәстүрін, тілін, елін-жерін  құрметтейтін азаматтарды тәрбиелеу-басты бо-
рышымыз екендігін үнемі жадымыздан шығармауымыз қажет.       

Қорыта айтқанда «Отбасында берілген тәрбие жігеріңді құм қылып 
жерге қаратпасын десең, балаға кішкентайынан түзу тәрбие бер» деп 
ата-бабамыз мұра етіп қалдырғандай, бала тәрбиесіне дер кезінде көңіл 
бөліп, еліміздің инабатты, адамгершілігі мол, білімді, саналы ұрпақтарын 
тәрбиелейік. Тәуелсіз еліміздің ұлдары мен қыздарының жан-жақты 
дамыған, өзіндік пікірі бар, жерін, ата-анасын, ұстаздарын құрметтейтін 
азамат болуына ықпал жасайық. 

Біздің балалар-біздің қарттығымыз. Жаман тәрбие-болашақтағы 
қайғымыз, бұл біздің көз жасымыз, бұл басқалар алдындағы, бүкіл еліміз 
алдындағы біздің кінәміз болмасын десеңіз, бала тәрбиесіне келгенде 
ешқашанда «КЕШ ҚАЛМАҢЫЗ»  

А.БАЙГАНЫШЕВА,
«Екіаша орта мектебі» КММ мектеп логопеді.

Мамандығым - мақтанышым! 
“Ұстаздық еткен жалықпас,  үйретуден балаға  

”деп ұлы Абай атамыз айтқандай осынау қадірлі 
мамандықтың иесі атанғаныма көп бола қойған жоқ. 
Жас маман болып өзімнің алдымдағы аға – апайла-
рымнан көп нәрсені көріп – біліп үйреніп жүрмін.Қиыны 
мен женілі,қызығы мен қуанышы мол осынау жолда 
үнемі жақсылыққа ұмтылып, алдынғы қатардан көрініп, 
әр оқушының бойынан жақсылық тауып, талабы мен 
талатын ұштап, бұлақтың көзін ашып тәуелсіз еліміздің 
болашағына тамшыдай болса да  үлес қосып , биік 
мақсаттарға, жетістіктерге жетсем деймін.  

Осы орайда мектепте түрлі спорттық үйірмелер 
ашып оның тұрақты жұмыс жүріуін қадағалап от-
ырамын. Әр оқушының бойындағы ерекшеліктеріне,  біліміне қарай 
қызығушылығын артырып, дене шынықтыруын,дене жаттығуларын жүйелі 
жүргізіп, дайындалуына бағыт-бағдар беремін. Ол үшін, әр оқушыға 
мейріммен қарап,оларды өз болмысында бағалап,қаз-қалпында шолжақтыны 
да, ақылдыны да, жалқауды да, тіл алғыштыны да, қиын баланы да тең , 
жақы көре біліуіміз керек. Олармен тіл табысып өз бетінше спортқа деген 
ынтасын оятып,өз-өзіне,өз күшіне сендіруіміз керек. Сондағана нағыз білімді, 
еңбекқор, шыныққан шымыр шәкірттер тәрбелей аламыз.  

Білім ошағымыздан түлеп ұшқан шәкіртеріміз еліміздің түпкір-түпкірінде 
әр салада табысты еңбек етуде. Атап өтсек Болатов.Н, Қалимолдин.С, 
Ататиев.Ж,  Мухаметов.Ж, Акибаева.Б,  Дүбірбаева.Г, Сергазин.Б, 
Альдекенова.К,  сынды ұлағатты ұстаздан үлгі алып, мақтан етемін.  Күні 
кеше алғаш жарық көрген жерлестеріміз Әділбайұлы Жаңабай аға мен Инкар-
баев Есенай ағаларымыздың “Көктерегім-көкжелегім” кітабы,ауылымыздың 
қазыналы қариясы Сабитов Ташболат атамыздың “Көктерегім - көктегенім” 
кітаптары өлкеміздің өткен тарихымен онда енбек еткен , ауылымыздың 
өркендеуіне үлес қосқан еңбек ардагерлерінің өмір жолдары жайлы терең 
мағлұматтар береді. Шәкіртеріміздің оқуға деген құштарлығын оятып, білім 
мен қоса осындай өнегелі тәрбиенің мәнін бойына сіндіре біліуіміз қажет.

“Ел келешегі жас ұрпақтың тәрбиесіне тікелей қатысты” – деген Елбасы-
мыз. 

“Ел есінде бір жыл қалғың келсе- ас бер, он жыл қалғың келсе – ағаш 
отырғыз, ал мәңгі қалғың келсе бала тәрбиеле” деген халық даналығында. 
Сондықтанда мен ең қастерлі, ең қадірлі мамандық – ұстаздықты 
тандағанымды мақтаныш етемін.

 Ә. БАШАЙОВ, 
М.Маметова орта мектебінің тәрбие ісі меңгерушісі.

Баға 
жетпес байлық!

Тәуелсіздік-халқымыздың 
бостандығы мен дербес даму 
жолындағы сан ғасырлық 
күрес тарихының нәтижесі 
екендігін Елбасы атап өткендей, 
тәуелсіздік бабалар арма-
нынан туындаған, бүгінгі 
ұрпақ қолжеткізген ұлы жеңіс. 
Қазақ халқы үшін ХХ ғасыр 
«тар жол тайғақ кешулерден, 
соқтықпалы, соқпақсыз оты-
зыншы жылдардан басталып, 
елуінші жылдардың зұлматынан 
өткен, сыйы мен тартуы 
да, қайғысы мен қасіреті де 
жетерлік сәттерге толы болды 
десек артық айтқандық емес. 
Даламыздай кең де, сабырлы 
халқымыз тағдыр талайын-
да өзіндік қасиетін жоғалтпай, 
батыл қадам нәтижесінде 
азаттыққа қол жеткізгені тари-
хи шындық.

Тәуелсіздік үшін ақ білектің 
күшімен, ақ найзаның ұшымен елін 
қорғаған бабалар рухынан қуат 
алған ызғарлы Желтоқсан оқиғасы 
қазақ халқының қасіреті де, қасиеті 
де жетерлік тарихына айналды. 
Иә, Желтоқсан оқиғасы қаншама 
ызғарлы естілсе де, жанымызға 
нұр септі. Желтоқсан жаңғырығы 
бізге Тәуелсіздіктің таңын әкелді. 
Қазақ халқының ғасырлар бойы 
аңсаған арманы «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік 
тәуелсіздігі туралы» конституциялық 
заң қабылданған сол бір тарихи 
күнде, 1991 жылдың 16-желтоқсан 
күні жүзеге асты. Дүниеге жаңа 
мемлекет – Тәуелсіз Қазақстан 
келді. Біз өзіміздің рәміздерімізбен 
мақтанамыз, Қазақстан Туымен 
тұғырлы, Елтаңбасымен еңселі, 
Ән-ұранымен айбатты. Еңсемізді 
тіктеп, егемен ел атанып, өз алдына 
отау тігіп дербес мемлекет атанған 
Қазақстан қаншама қиындықтарға 
жолықса да тастай берік төзімділіктің 
арқасында, жалпақ әлемге өзінің 
өршіл үнін, өркениетке деген үмітін 
мойындатты… Ата-бабаларымыздан 
мұра болып қалған ұлан-ғайыр 
атамекен жеріміз, отарлық жоя 
алмаған тіліміз, мәдениетіміз тек 
қана қазақтың рухының күштілігімен 
сақталды. Біздің тірегіміз – 
тәуелсіздік, тілегіміз – тұрақтылық, 
білегіміз – бірлік. Тәуелсіздікпен 
бірге халқымыз Мәңгілік мұраттарға 
қол жеткізді. Тәуелсіздік – ең алды-
мен қазақ халқының бостандыққа 
ұмтылған асқақ армандары мен 
қайсар рухының жемісі. Сондықтан 
да біз үшін Тәуелсіздік күні – ең 
қастерлі күн. Біз бүгінгі барлық 
жетістіктерімізге Тәуелсіздіктің 
арқасында қол жеткіздік.

Тәуелсіздік – тәңірдің біздің 
ұрпаққа берген үлкен бақыты, 
халқымыздың мәңгілік құндылығы.

Тәуелсіздігіміздің 29жылдық ме-
рейтойы тұғырлы, баянды болсын! 
Әрқашан күн сөнбесін! Тәуелсіз 
Қазақстанның таңы нұрлы, егемен 
еліміздің ұрпағының еңсесі биік бо-
лып, көк аспанда қасиетті көк туы-
мыз мәңгі желбіресін! 

А.МАЛАЕВА,
Абай атындағы мектеп гим-

назия
ағылшын тілі пәні мұғалімі.

Тарихқа көз жіберетін болсақ, Тәуелсіздік – 1986 жылғы Желтоқсан 
оқиғасында алаңға шыққан жастардың ерік-жігері, ең алдымен барша 

қ аз а қ с та н д ы қ та рд ы ң 
арман-мұратының сал-
танат құруы. Патша 
дәуірінде де, Кеңес Одағы 
кезінде де тәуелсіздікке 
деген ұмтылыс халықтың 
едеуір бөлігінде 
қалыптасты. Біз бірнеше 
жүз жыл отаршылдықтан 
кейін ХХ ғасырдың 
аяғында қайта жаңғырған 
мемлекетпіз. Тәуелсіздік 
– бұл азап пен төзімнің, 
халықтың сан ғасырлар 
бойы еркіндікті аңсаған 
шыдамының жемісі. 
Қазақстанның тәуелсіз, 
егеменді ел ретінде 

танылғанына міне жиырма тоғыз жыл толып отыр. Тәуелсіздік сияқты ұлттық 
мерекені бүгінгі таңда қазақ халқы жүрегімен сезінуі керек. Тәуелсіз елдің ең 
басты тұғыры ол қоғамның, сол мемлекеттегі жергілікті ұлттың рухы, жігері, 
қоғамдық санасы. Басты байлық жай ұлттық мүдде емес, азаматтардың 
мүддесі мен қажеттілігі. 

Ел тағдыры таразыға салынған сәтте, өмірін халқы үшін тәуекелге тіккен 
сол кездегі жастар бүгін де ел ағасы ретінде ортамызда жүр. Солардың бірі 
Марат Абылұлы Иманалин қаламыздағы Сарқан гуманитарлық колледжінің 
арнайы пән оқытушысы болып қызмет атқаруда.

Құрметті Марат Абылұлы! Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне 
орай Сарқан гуманитарлық колледжінің ұжымы атынан шын жүректен шыққан 
ыстық ықыласын қабыл алыңыз. Бұл күн — ата-бабамыз аңсаған арманның 
жүзеге асқан, елімізге еркіндік сыйлаған Ұлы күн. Осындай маңызы бар та-
рихи думанда еліміздің туы асқақтап, келешегі көркейе берсін. Сізге мықты 
денсаулық, отбасыңызға бақыт, сәтті күндер, зор жетістіктер тілейміз.

Сарқан гуманитарлық колледжі ұжымы.

ӘБУ НАСЫР ӘЛ-ФАРАБИДІҢ МУЗЫКА 
ӨНЕРІН ДАМЫТУДАҒЫ ЕҢБЕГІНІҢ МАҢЫЗЫ
Биыл   Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған, Шығыстың ғұлама 

ойшылы, математик, астролог, музыка зерттеуші Әбу Насыр әл-Фарабидің  
1150 жылдық мерейтойы.Әл-Фараби 870 жылы Жібек Жолының маңызды 
орталықтарының бірі болған Отырар қаласының маңында дүниеге келген. 
20 жасына дейін сонда оқып , тәрбиеленеді де өсе келе Шығыс елдерін 
аралап білімі мен ғылымын дамытады. Фараби бабамыздың асыл ғылыми 
шығармашылығы дүние жүзі мәдениеті мен  ғылыми жаңалықтарына 
Шығыстың Аристотелі деп танылған. Болашақ ұрпаққа қалдырған ғылыми 
мұрасы, 160-қа жуық трактаты біздің заманымызға жетті. Әл-Фарабидің 
еңбектерінің ішіндегі ең шоқтығы биігі ол-музыка саласы.  Фараби  асқан му-
зыкант, аспапта  шебер орындаушы болған. Фарабидің шығарған әр алуан  
шығармаларынан басқа «Музыка туралы үлкен кітап» атты көлемді еңбек 
қалдырды. Бұл жұмыс музыкалық дыбыстың сипаты мен құрылымынан ба-
стап, музыканың поэзиямен байланысына дейінгі музыканың эстетикалық – 
теориялық принциптерін шешуге бағытталған. Музыка зерттеу саласындағы 
еңбектерінде Фараби музыканың адамға емдік қасиетін, жағымды әсерін 
жан-жақты дәлелдеді. Фараби жалаң орындаушы ғана емес , аса ұлы музыка 
зерттеушісі , асқан теоритик болған. Оның «Музыканың ұлы кітабы» деп ата-
латын көлемді шығармасы бар.Бүкіл музыка тарихшылары бірауыздан музы-
ка теориясы жайлы жазылған үлкен еңбектердің қатарына қосқан.  Фараби 
шығарған әндер осы күнгі Иран, Ирак, Түрік және басқа да Шығыс елдерінде 
әлі де   орындалады екен.Оның өзі жасаған «Канун», «Уд», «Қыпшақ» деп 
аталған аспаптары болған сияқты. Фарбидің музыка теориясына арнап 
бірнеше еңбек жазған. «Музыканың ұлы кітабы», «Музыка жайлы талдау», 
«Ырғақтардың классификациясы», «Ғылымдардың шығуы», «Ғылымдардың 
энциклопедиясы» атты туындыларында музыка ғылымын талдауға арналған 
тараулар бар. Фараби музыкалық аспаптарды зерттеуді тыңнан бастаған , 
музыка іліміндегі мүлт кеткен жерлерін дәл тауып түзетіп дамытқан. Фа-
раби  «Мен тек музыка ғылымын бағалаушы ғана емеспін, музыка өнерін 
бағалаушыдамын, сондықтан да ертедегі гректерге қарағанда, көбірек 
зерттеуіме, ізденуіме мүмкіндігім болды» деп жазды.

Фарабидің музыка саласында жазған «Музыканың ұлы кітабы» атты трак-
таты құрғақ музыкалық шығарма емес, бүкіл орта ғасырлық ғылымдардың 
сындарлы ескерткіші. Мұнда ғылымның философиялық мәселелері мол 
қамтылған, музыканың тәжірибелік және теориялық негізін қалап, музыкалық 
аспаптарды қалай жүзеге асыру жолдарын көрсетіп береді. Нақтылы айтқанда  
Фараби теориялық ғылым жасаудың үш шартын қойып, осы шарттар негізінде  
музыка теориясын  өз бетінше жаңадан жасап шығады. «Музыканың ұлы 
кітабы»: музыка ғылымына кіріспе, музыка ғылымының негіздері, музыкалық 
аспаптар, музыкалық композиция атты үлкен –үлкен тараулардан тұрады.

Фараби бұл еңбекті замандастарының өтініші бойынша жазған, оның 
себебі жайлы былай дейді:Музыка зерттеушісі  Әбунасыр Мұхаммед ибн 
Тархан әл-Фарабидің  әлем өнеріндегі басты жаңалығы музыканың теори-
ясын жасағандығында.  Себебі осы уақытқа дейін музыка зерттеушілерінің 
сөзіне сүйенер болсақ,  «Әл-Фараби жасаған музыкалық теория нақты әрі 
айқын». Өнердің өлмеуі асқан даңқта емес, халық жанында мәңгі қалатын 
шығармасында деп ойымды аяқтағым келіп отыр. Жас ұрпақтың санасына 
сіңетін мәдени мұралар мәңгі өшпесін. 

Б.АЙДАРХАНОВА, 
Абай атындағы мектеп гимназияның музыка пәнінің мұғалімі. 

Ұлы мұратқа жетелейтін білім

Ең басты 
құндылығымыз
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SARQAN

ARQAN DIDAR
 Сен туған күн, мерекеңмен!МЕРЕЙ Жақсыға жайсаңдық тән

    
 Адам шыр етіп дүниеге келеді. Дүние есігін 

ашқан соң не бітіріп, не қойғаныңның сұрауы бар.  
Біреулер дүниеге үнсіз келіп, үнсіз кетіп жатса, 
енді біреулер өз ауылының, өз өлкесінің тарихи 
шежіресіне еніп, бүтін бір әулеттің мақтанышына 
айналады. Осы тұрғыдан алғанда біздің 
кейіпкеріміздің есімі айналасына аян, төңірегіне 
танымал.

Уақыт жыл құстарының қанатына ілесіп кетіп жа-
тыр, өтіп жатыр. Жас кезде күндер өтпейтін секілді 
көрінетін. Егделенген сайын күннің, айдың, жылдың 
жылдамдығы еселене түсетіндей. Таң атады, кеш 
батады, мәртебелі уақыт пендеге тізгінін ұстатпайды. 
Ауданның есп-қисап саласында ұзақ жыл қызмет 
атқарған Сара Нақысбекқызы үшін, міне, желкенін 
керіп тұрған жетпіс тез келген сияқты.

1950 жылы желтоқсанның 29-ында  Новопокров-
ка ауылында дүние есігін ашқан Найманбаева Сара 

Нақысбекқызы орта мектепті үздік бітіріп, Алматы халық шаруашылығы институтына түседі. 
Жоғарғы оқу орнының жолдамасымен еңбек жолын қазіргі Қойлық ауылындағы Ленин атындағы 
колхозда бастаған жас экономистің біліктілігі басшылар назарына бірден шалынады. Аудандағы 
ірі шаруашалықтардан шақыру алғаны да сол жылдар. «Қарабөгет» совхозында, «Энергия» 
колхозында экономист болған ол білімі мен біліктілігінің нәтижесінде осы шаруашылықтардың 
экономикалық көрсеткіштеріне лайықты үлесін қоса білді. 

1995 жылы «Энергия» колхозы тараған соң Сара Нақысбекқызы аудан әкімі аппаратына 
экономист қызметіне шақырылды. Бұл орында өз-өзін дәлелдей білген маманды керексінетін 
бөлімдер аз емес еді. Ауыл шаруашылығы бөлімінде он жыл бойы бас маман болып, аудан 
еңбеккерлерін құлшындыратын, ауылшаруашылық саласын дамытатын бағдарламалардың 
қажеттілігін жерлестерінің санасына сіңіре білді.

2007 жылдан бастап Сара Найманбаева «Ауылшаруашылығының қаржылай қолдау 
қорының» Ақсу, Алакөл, Сарқан аудандары бойынша қызметінде жүріп, мал өсіруге арналған 
бағдарламалармен тікелей шұғылданды. Бұл қордың аудандардағы мал басының өсуіне үлесі зор 
болғандығын ешкім де жоққа шығара алмайды. Әсіресе сол жылдары «Сыбаға» бағдарламасы 
шаруа қожалықтарының жақсы көрсеткіштерге жетуіне игі ықпалын тигізді. Шаруа құрылымдары 
трактор және басқа да ауыл шаруашылық техникаларын несие арқылы алуға қол жеткізді. Көптің 
алғысын арқалап жүріп Сара Нақысбекқызы 2016 жылы зейнет демалысына шықты.

Оның өзіндік өмір сүру ережесі бар. Ұлы Абай  өлеңдерінен жастайынан құлағына сіңісті өсек, 
өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ бес кесапаттан бойын аулақ ұстады. Әйел бо-
лып өсек айтқанын құрбылары естіп көрмепті. Жалғандыққа, жалқаулыққа бой алдырмағанын, 
даңғойлық мақтанға, еріксіз ысырапқа үйір еместігін айналасындағылар сүйсіне әңгімелейді. 
Керісінше ұлы ақынның ғақлиясындағы бес асыл іс Сара Нақысбекқызын алға жетелеп келеді.

Сара Нақысбекқызы өмір сынын аз көрген жоқ. Қия-жартасқа біткен қарағайдай тағдырға 
қарсы тұра білді. Құламады, опырылмады, майыспады, қайыспады. Ұл-қыздарын құшағына алып 
өмір-ағысқа қарсы жүзді. Жеңді. Ұл ержетіп, немерелі болды. Қыз бойжетіп, өрісін кеңейтті. Алып 
емендей тамырын тереңге жайды, бұтақтары тармақталды, жапырақтары жайқалды. Төрт бала-
дан он немере, екі шөбере сүйіп, бойына қуат, діліне нұр кірді. 

Жетпіс-«жет», «піс» деген екі сөзден біріккен ұғым дейді білгіштер. Ең бастысы жетпіске 
өмірдің қазанында қайнап, шындалып барып жетесің. Сара Нақысбекқызы бұл белеске зейнет жа-
сында да абыройлы қызмет атқарып, немере-шөберелерінің қызық-қуанышына бөленіп, жегжат-
жұрағаттарымен бірге бір қауым ел болып жетті. Алдыда сергек басып барғанды сиқырлап алатын 
сексен, ақылманға айналдыратын абыз тоқсан тұр кезекте. Ал адамзатқа керегі- мәнді ғұмыр!

Ж. МАҚАТҰЛЫ.

«Құлыншақ» бөбекжай-бақшасының 
меңгерушісі Шалтабаева Мадина 

Кенханқызының 
Бауырының 

мезгілсіз қайтыс болуына байла-
нысты қайғысына ортақтасып көңіл 

айтамыз.«Құлыншақ» бөбекжай-
бақшасының ұжымы.

Лепсі ауылының тұрғыны, К. Ушинский атындағы мектептің 
«Балдәурен» шағын орталығының тәрбиешісі Бақтыбаева Айжан 
Болатқызын мерейлі 40 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. 
Әріптесімізге айтулы күні мықты денсаулық, ұзақ та баянды ғұмыр 
тілейміз!

Келіп жетті асыға да күткен күн,
Бақшамызға гүлдер өсіп, құс қонсын.
Өз ортаңнан қуаныш та бақ таптың,
Қыр асатын қырық жасың құт болсын!
Ізгі ниетпен: «Балдәурен» шағын орталығының тәрбиешілері.

Алмалы ауылының кішкентай тұрғыны Ерғазы 
Жандос Елдосұлы 3 жасқа толды. Бұл біз үшін үлкен қуаныш. Үш жа-
стан күш алып, өсіп-өркендеп, біздің бағымызға қарай аман-есен айту-
лы азамат болып қалыптасуына шын жүректен тілектеспіз.

Өзіңменен бұл әулеттің бағы бар,
Ертеңімсің үміт болып жағылар.
Жандос деген жақсы атың күні ертең,
Болсын дейміз бүкіл елге танымал.
Ал әзірше өсе бер сен алаңсыз,
Туыстардың ақ тілегін қабыл ал!
Ізгі тілекпен: ата-апасы Нұрлан-Ұлжан, аға-әпкелері Ерлан, Ай-

дос, Ержан, Назира, ағайын-туыстары. 

Арнайы білім беру жүйесіндегі арнайы 
білім беру – арнайы оқытуда және тәрбиелеуде 
ерекше қажет ететін баланың денсаулығына 
байланысты құрылған мектепке дейінгі, жалпы 
және кәсіби білім беру болып табылады.

Қазіргі арнайы педагогика негізнен 
жалпыға бірдей әлеуметтік қалыпқа сәйкес 
емес және мектептегі білім алу деңгейіне 
сәйкес емес мәселесін зерттейді. Арнайы білім 
беру мекемесі дамуында денсаулығы шектел-
ген балаларды оқытып тәрбиелеу мекемесі 
болып табылады. Даму мүмкіндігі шектелген 
балаларды тәрбиелеу үшін олардың жалпы 
сипатын, кемістік құрылымы мен түрін, сондай-
ақ жас ерекшеліктерін талдап алғанымыз жөн.

Даму мүмкіндігі шектелген балалар то-
бына психикасы мен дене бітімінде түрліше 
ауытқулары бар және жалпы дамуы бұзылған 
балалар жатады. Аномальды дегеніміз – ол 
anomalos грек тілінен қате, теріс, дұрыс емес 
деген мағынаны көрсетеді.

Бір қызметтің кемістігі немесе дефектісі 
тек белгілі бір жағдайда ғана баланың дамуы-
на әсерін тигізеді. Бір кемістіктің болуы бала 
организмінің кеміс дамуын анықтамайды. 
Мысалы, бір құлағы естімесе немесе бір көзі 
көрмесе – бұл міндетті турде кемістіктің даму-
ына әкелмейді, өйткені бұл жағдайда баланың 
жалпы көру, есту мүмкіншілігі бұзылмай 
сақталады. Аталмыш кемістіктер баланың 
қоршаған ортамен қарым-қатынасын бұзбайды 
және оқулықтардағы тақырыптарды оқуына, 
жалпы білім беретін мектептерде оқуына кері 
әсерін тигізбейді. Сондықтан, бұл дефектілер 
бала организмінің кеміс дамуының себебі бо-
лып есептелмейді. Айталық, белгілі бір жасқа 
келген ересек адамның организмінде пайда 

Даму мүмкіндігі шектеулі балалар туралы ұғым 
және олардың даму ерекшеліктері

болған кемістік немесе дефект жалпы ауытқуға 
әкелмейді, өйткені оның психикалық даму 
процессі қалыпты жағдайда өтті.

Сондықтанда, аномальды балалар то-
бына кемістік салдарынан дене бітімінің 
және психикасының дамуы тежелген неме-
се бұзылған, және арнайы оқыту мен тәрбие 
қажет ететін балалар

жатады.
Даму мүмкіндігі шектелген балалардың 

негізгі категорияларына жататындар:
1. Есту қызметі бұзылған балалар 

(керең немесе саңырау, нашар еститін, кеш 
естімей калғандар);

2. Көру қызметі бұзылған балалар 
(соқыр, мүлде көрмейтін, нашар көретін);

3. Сөйлеу қабілеті бұзылған – логопат-
тар;

4. Интеллект немесе ақыл-ой, сана-
сезімінің дамуы бұзылған балалар (ақыл-ойы 
кеміс және психикалық дамуы тежелгендер);

5. Психикасы мен дене бітімінің дамуы 
комплексті түрде бұзылған (соқыр мылқаулар, 
көрмейтін, естімейтін, ақыл-ойы жетілмеген 
және т.б.);

6. Тірек-қимыл аппаратының кызметі 
бұзылған;

7. Психопатиялық түрде жүріс-тұрысы, 
мінез-құлығы бұзылған балалар жатады.

Даму мүмкіндігі шектеулі балалар-
ды нәтижелі тәрбиелеу, оқыту және 
қалыптастырудың салалары:

– сурдапедагогика – есту мүшелері кеміс 
дамыған және есту қабілеті төмен балаларды 
тәрбиелеп оқыту мәселелерін зерттейді;

– тифлопедагогика – көру мүшелері кеміс 

дамыған және көру қызметі төмен балаларды 
тәрбиелеп оқыту мәселелерін зерттейді;

– олигофренопедагогика – ақыл-ойы 
кеміс дамыған балалардың ерекшеліктерін 
тәрбиелеу және оқьту, арнайы әдістерді 
қолдану арқылы оларды әлеуметтік бейімдеу 
мәселелерін зерттейді;

– логопедия – тілінің мүкістігі бар, сөйлеу 
аппараты кеміс дамыған және сөйлеу 
қабілеті төмен балаларды тәрбиелеп, оқыту 
мәселелерін зерттейді.

Даму мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту 
мен тәрбиелеу, оларды қоғамдық өмірге және 
еңбекке араластыру – күрделі әлеуметтік және 
педагогикалық мәселе болып отыр.

Даму мүмкіндігі шектелген балалар – 
күрделі және әртүрлі мінезді топқа жатады. 
Егерде кейбір кемістіктер толығымен жойыл-
са, басқалары тек жартылай түзетіледі, ал 
кейбіреуі тек компенсациялынады, яғни жар-
тылай өтеледі.

Әртүрлі кемістіктердің дамуы балалардың 
әлеуметтік қоғаммен араласуына және еңбекті 
тануына әсерін тигізеді. Даму мүмкіндігі шек-
телген балалардың білім деңгейі әртүрлі, 
біреулері қарапайым  білім беруді тез 
меңгереді, ал басқа біреулері, керісінше, 
мүмккішіліктері шексіз болады. Мінезінің 
өзгеруі де оқушылардын арнайы мектеп-
терде оқуына, еңбекке араласуына кері 
әсерін тигізеді. Кейбір оқушылар арнайы 
мектепте жоғары мамандықты меңгерсе, 
біреулерінің меңгеру кабілеті төмен болады 
және олардың өмірі мен еңбегі ерекше арнайы 
ұйымдастыруды талап етеді.

А.АУБАЕВА,
«Сарқан қаласының облыстық зерде 

бұзылыстары балаларға арналған арнайы 
мектеп – интернаты» КММ-нің еңбек пәні 

мұғалімі.

Еске алу 

Хабарландыру  *  Объявления
Выезд

 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом

ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.
87028051458.

А м а н б ө к т е р 
ауылының тумасы, 
Бірлік ауылында ғұмыр 
кешкен ақылды бауыр, 
қамқор аға, ақылшы 
әкеміз Жантелов 
Мұрат Қабдешұлы тірі 
болғанда желтоқсан 
айында 50 жасқа то-
лар еді, тағдырдың 
салғанына шара бар 
ма. Жаны жәннатта, 
тәні рахатта  болсын!

Нұрлы бейнең есте қалар мәңгілік,
Дауысың да құлақта тұр жаңғырып.
Арамызда жоқтығыңды білсек те,
Келетіндей арманменен сан үміт.

Еске алушылар: Жантеловтар отбасы.

Аудандық ардагерлер ұйымы ғасыр 
жасаған ана 

Ахметова Қапия Сыдыққызының
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты от-
басына және туыстарына қайғырып көңіл 
айтады.

Утерянный гос.акт №1144234 кад.№ 03-263-004-
440 зарегистрированный на имя  Мамырбаева Сай-
лаухана Турысбековича по адресу с. Бакалы, ул. 
Тасқұдық № 37 считать недействительным.

Салханов Тулеубек Хасеновичтің атына 
тіркелген Көкөзек ауылы, А. Құнанбаев көшесі № 18 
үйдің № 1567229 (кад.№03-263-001-200)  0,1500 га 
көлемді жердің мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп танылсын.

Продам или сдам в аренду 2-х комнатную 
квартиру с центральным отоплением. Обра-
щаться сот. 8701 7732841.

Шұғыл түрде Алмалы ауылы жағында 
ПМК-72 № 12 13х14 үлкен үй сатылады. Қора 
жайы, 1 га жері, бақ, артезиан суы бар. Үйде 
де су бар. Хабарласыңыздар: Алмалы ауы 
жағы, тел. 8708 3678589, 8777 4893989.

Наступает один из самых любимых и весёлых праздников – Новый год. Особенно радуются 
дети, они с нетерпением ждут, когда Дед Мороз принесёт в этот день не только подарки, но и 
новогоднюю ёлочку. Большинство людей любят встречать Новый год с настоящей лесной ёлкой, 
пахнущей свежей хвоёй. Именно в эти прекрасные праздничные дни в лесах фиксируется на-
рушения.

В целях предотвращения незаконных рубок на территории Сарканского филиала РГУ «Жон-
гар Алатауского ГНПП»   разработаны графики дежурства на постах и патрулирование в местах 
возможного незаконного поруба или провоза новогодних ёлок.

Любителям легкой наживы и жителям близлежащих населенных пунктов напоминаем, что 
незаконная рубка лесной красы – это серьезное нарушение закона, за которое соответственно 
есть и соответствующее уголовное наказание

И.АЯЗОВ,
гос.инспектор Басканского лесничестова 

РГУ «Жонгар Алатауского ГНПП 

Рубка лесной красы незаконно

Как здорово , как здорово!
По жизни сильным быть!
И в школе с физкультурой
Умеем мы дружить!

Спасибо, наш учитель,
За ценную науку!
Мы спортом «убиваем»
Лень свою и скуку!

Алёна СМОЛЯНИНОВА,
 2 «В» класс КГУ «Школа-гимназия №1 

г.Саркан».

Дистанционное обучение по физической
 культуре в домашних условиях на период карантина

Современная эпидемиологическая ситуация в мире и в нашей стране, внесла определен-
ные изменения в систему образования, пришлось перейти на дистанционное обучение. Как в 
этой ситуации осваивать программу по и предмету физическая культура? Современное образо-
вание предусматривает дистанционные формы обучения, но необходимо учитывать специфику 
предмета. А предмет, физическая культура требует определенного подхода, в отличие от других 
предметов, одними тестами здесь ограничиваться невозможно. Ведь никто не отменял, даже в 
условиях карантина и домашней самоизоляции, укрепление физических возможностей и двига-
тельной активности. Как же быть в этой ситуации педагогам? Выход один: рекомендации тем, кто 
находиться дома выполнять по утрам комплекс упражнений утренней зарядки и в течение дня 
выполнять комплекс общеразвивающих физических упражнений. 

В.КУРЫШИН,
учитель физической культуры КГУ «Школа-гимназия №1»г.Саркан.

Спасибо, наш учитель


