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Ауданныњ ќоѓамдыќ-саяси 
апталыќ газетіSARQAN

Жуырда аудандық әкімдіктің 
мәжіліс залында қоғамдық 
кеңестің кезекті 16-шы отыры-
сы болып өтті. Жиынды кеңес 
төрағасы Қ. Абдрахманов ашып, 
кеңестің күн тәртібінде қаралатын 
мәселелерімен таныстырды. 
Отырысқа аудандық қоғамдық 
кеңестің мүшелері, бөлім басшы-
лары, үкіметтік емес ұйымдардың 
және БАҚ өкілдері қатысты. Күн 
тәртібіндегі бірінші мәселе бойын-
ша «Бақалы ауылдық округі әкімінің 
аппараты, аудандық тұрғын үй 
коммуналдық шаруашылығы және 
тұрғын үй инспекциясы бөлімі та-
рапынан  көрсетілетін мемлекеттік 
қызметтердің сапасы мен жағдайы 
туралы»   аудан әкімі аппаратының 
мемлекеттік қызметтер мониторингі 
және ақпараттық технология-
лар бөлімшесінің басшысы Әлия 
Көпбаева, екінші сұрақ бойынша 
«Бақалы ауылдық округі әкімінің 
аппараты тарапынан көрсетілетін 
мемлекеттік қызметтер туралы» 

Құрметті Сарқан ауданының тұрғындары!
Сіздерді жаңару мен жаңғырудың, ырыс пен 

молшылықтың мерекесі - Ұлыстың Ұлы күнімен 
шын жүректен құттықтаймын. Сонау ерте 
ғасырлар қойнауынан бүгінге бар қадір-қасиетімен, 
сән-салтанатымен жеткен Әз-Наурыз - шығыс 
халықтарында жылдың бастауы ғана емес, 
уақыт пен ұрпақтар сабақтастығының, рухани 
кемелденудің ерен үлгісі. 

Көне мереке бүгінгі өмірімізбен біте қайнасып, 
жаңа бастамалардың, достық пен ынтымақтың 

іргетасына айналды. Қараңғыны жарық, суықты 
жылы жеңіп, күн мен түн теңесетін осы мере-
кеде дастарқан аққа толып, жылы лебіз, ізгі 
тілектер айтылып, өкпе-реніш ұмытылып, 
барлық арман-мақсаттарыңыз орындалсын. 
Көктем мен гүл аңқыған Наурыз жанға жылу, 
жүрекке мейірім, мықты денсаулық, мол бақыт, 
ырыс пен молшылық алып келсін. Әр шаңырақта 
шаттық пен бірлік салтанат құрып, көктем мен 
көңілдің шуағына бөлене беріңіздер! Әз-Наурыз 
құтты болсын!

Аудан әкімі Талғат Қанатұлы Қайнарбековтың   
Наурыз мерекесімен құттықтауы

Ұлыс береке берсін!

Тұрғындар назарына!
Сарқан ауданының 1,2,3 топтағы мүгедектігі бар адамдар мен мүгедек ба-

лалары бар тұлғалардың назарына 2021 жылдан бастап ОЖБ (жеке оңалту 
бағдарламасында) көрсетілген қосымша көмекші бұйымдар толығымен

«Әлеуметтік қызмет порталы» арқылы көрсетіледі, сол себептен топ-
тары бар мүгедектердің бәріне ЭЦҚ кілті ашылуы қажет. Әр ауылдық және 
қалалық округтерде өзіне-өзі қызмет көрсету бұрыштары ашылған, сол 
бұрыштар арқылы ЭЦҚ кілтін ашып, «Әлеуметтік қызмет порталы» арқылы 
ОЖБ бағдарламасында көрсетілген көмек түрлерін өз бетінше алуға 
мүмкіндіктеріңіз бар екендігін хабарлайды.

«Сарқан ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі» мемлекеттік мекемесі

К сведению жителей!
Вниманию лиц, имеющих инвалидность 1,2,3 группы и лиц, имеющих де-

тей- инвалидов Сарканского района, с 2021 года дополнительные вспомога-
тельные средства, указанные в ИПР (индивидуальной программе реабили-
тации), оказываются полностью через «Портал социальных услуг», поэтому 
всем инвалидам, имеющим группы, необходимо открыть ключ ЭЦП.

В каждом сельском и городском округах открыты уголки самообслужи-
вания, через которые можно открыть ключ ЭЦП и самостоятельно получать 
виды помощи, указанные в программе ИПР через «Портал социальных 
услуг».

Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных
 программ Сарканского района"

Осенью прошлого года эксперты 
Transparency Kazakhstan провели ис-
следование на тему "Мониторинг со-
стояния коррупции в Казахстане за 
2020год", опросили несколько тысяч 
респондентов из городов республи-
канского значения и  районных цен-
тров, а так же изучили обращения 
поступившие на портал " Открытый 
диалог".

Исследование показало, что 
основные нарушения происходят в 
медицине, органах полиции, управ-
лениях земельных отношений, си-
стеме образования, государствен-
ных детских садах, ЦОНах. 

Как сообщила на брифинге в 
Службе центральных коммуника-
ций (13.01.2021г), исполнительный 
директор Transparency Kazakhstan,  
Ольга Шиян : " В 2020году корруп-
ционные махинации процветали по 
большей части в больницах и поли-
клиниках (пациенты готовы дать мзду 
врачу или другому мед работнику, 
лишь бы получить медицинскую по-
мощь без очереди и страховки. Цена 
коррупционной сделки составляла 
1000 - 300000тенге). Есть регионы 
в которых считают, что без корруп-
ции ни один вопрос решить не воз-
можно.  " В каких еще сферах казах-
станцы идут на подкуп должностных 
лиц?" поинтересовались эксперты 
Transparency Kazakhstan,  на улицах 

Мониторинг состояния 
коррупции  за 2020год

наших  городов.
По   мнению граждан основными 

поводами для дачи взятки являлись: 
- необходимость граждан по-

лучить лечение/ прием у специали-
ста (12,7%),получить медицинскую 
справку(3,1%), устроиться на работу 
(10,1%), определить ребенка в дет-
ский сад/ внесение в электронную 
очередь  (6,1%), решить земельный 
вопрос получение/ оформление зе-
мельного участка (6,5%), получить 
справку/услугу из ЦОНа (5,1%), по-
ступление в ВУЗ/ получение образо-
вательного гранта/ закрыть сессию 
в ВУЗе (4,4%), сдать налоговый от-
чет(9%), избежать ответственности 
за допущенные нарушения (8,4%), 
отсрочка от армии/ получение воен-
ного билета(3,7%), нарушение пра-
вил дорожного движения/ закрытие/ 
не оформление  штрафа(5,3%) 

 Среди представителей малого и 
среднего бизнеса 8,2% опрошенных 
сообщили, что им при обращении в 
госорганы приходилось решать во-
прос неформальным путем.  Две 
третьих опрошенных сообщили , что 
если работник какого-либо учрежде-
ния хочет получить взятку, то будет 
волокитить решение вопроса и пре-
вышать полномочия. Суммы взя-
ток варьировались от 1000 до 300 
000тенге.было названо более 50 
причин согласия на коррупционную 

сделку.  По сравнению  с 2019го-
дом суммы взяток уменьшились (с 
500тыс до 300 тыс). Вместе с тем 
респонденты отметили ,что в поло-
вине случаев инициаторами нефор-
мального решения вопросов явля-
лись работники гос учреждений, а в 
каждом четвертом  случае посредни-
ки. За 2020 год доля посредников в 
коррупционных сделках выросла на 
6%, что, по мнению опрашиваемых, 
связанно с недостаточной информи-
рованностью людей в период каран-
тина. Востребованными оказались 
так называемые "помогайки". Это так 
же связанно: С малой информиро-
ванностью людей о полном  перечне 
услуг предоставляемых выбранным 
госучреждением(38,2%), С нехват-
кой времени у  клиента/ ускорение 
процесса работы(30,1%), С "привыч-
кой" граждан все делать за деньги и 
неверие в честную систему/ так по-
лучилось(16,1%).

Согласно проведенному иссле-
дованию , позитивную картину по 
снижению коррупции, население 
чаще всего связывает с  Агентством 
по противодействию коррупции, пре-
зидентом и правительством. 

Л.ЕЖЕНОВА,
 специалист Сарканского 

ЦОН- а.

Бақалы ауылдық округінің әкімі 
Арын Күрішбаев, үшінші мәселеге 
байланысты   «Аудандық тұрғын үй 
коммуналдық шаруашылығы және 

Аманбөктер, Амангелді, Бақалы, 
Көктерек, Қарабөгет, Қарашыған 
және Шатырбай ауылдық 
округтерінің жергілікті қоғамдастық 
жиналыстарының регламенттерін 
бекіту туралы» шешім жобасын жа-
рия талқылау туралы кеңес хатшы-
сы Руслан Нуриев хабарламалар 
жасап, атқарылып жатқан жұмыстар 
жөнінде баяндады.

Кеңес мүшелері қаралған 
мәселелерді талқылай отырып, 
өз ұсыныс-пікірлерін айтты. Атап 
айтқанда, тұрғын-үй мәселесіне бай-
ланысты үйлердің кезегінде тұрған 
азаматтардың реттілігін сақтау, 
Тасқұдық ауылы тұрғындарының 
шағымын қанағаттандыру, мем-
лекеттік қызметтерді сапалы 
көрсету туралы пікірлерін ортаға 
салды.

Кеңес жұмысын кеңес төрағасы 
Қ. Абдрахманов қорытындылап, 
айтылған ұсыныс-пікірлерлер 
тиісті басшылық орындарға 
ұсынылатынын және орындалуы 
бақылауда болатынын білдірді.

Ж. ЖОМАРТҰЛЫ.

ҰСЫНЫС - ПІКІРЛЕР ҚАДАҒАЛАНАДЫ

тұрғын үй инспекциясы бөлімі тар-
апынан көрсетілетін мемлекеттік 
қызметтер туралы» аудандық тұрғын 
үй коммуналдық шаруашылығы және 

тұрғын үй инспекциясы бөлімінің 
басшысы Ғабит Сабитұлы, төртінші 
мәселеге орай Сарқан аудандық 
мәслихатының «Сарқан ауданының 

Жаңа жылды ата-бабаларымыз Ұлыстың Ұлы күні келді деп Наурыз 
көже пісіріп, бұлақтың көзін ашып, шығып келе жатқан күнге тәу етіпті. 
Пендешілік атаулыдан тазарып, кешірімшіл, мейірімді болыпты. Ұлыстың 
ұлы күнінде таң шапағын қарсы алғандарға Наурыздың құты дариды, 
алды ашық, жүзі жарқын болады деген ұғым қалыптасқан. 

Біздің аудан жұртшылығы наурызды құт-береке дарытқан Жаңа жы-
лымыз деп қуана қарсы алады. Бұл айда біз қайырымды, мейірімді бола-
мыз.Қысылғандарға көмек қолын созамыз. 

Ж.ДОЛАНБАЕВА,
аудандық мәслихаттың депутаты., "Нұр Отан" партиясы 

фракциясының мүшесі.  

ҚҰТ - БЕРЕКЕ ДАРЫТҚАН 
ЖАҢА ЖЫЛ 
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қорына қаражат аударғандар тізімі

1	 Абдрахманов	К.С.	 		1	млн	теңге	
2	 Чарапиев	Т.Т.	 																	500	мың	теңге	
3	 Разбеков	Б.М.	 																	100	мың	теңге	
4	 Рахметкалиев	Г.Б.	 		500	мың	теңге	
5	 Аудандық	ішкі	істер	бөлімі		200	мың	теңге	
6	 РГУ	«Жонгар	Алатау»	 	396,5	мың	теңге	
7	 РайОО	 1	023	млн	теңге	
8	 Сасанбаев	Ж.Б.	 																100	мың	теңге	

3 819 500 – 1 833 000 млн теңге 
(ауруханаға сатып алып 

берген кислородтық конденцатор) = 
1 986 500 млн теңге.

24.02.2021 жылдан бастап аударғандар
9	 Байболов	Калимолда	 		100	мың	теңге	
10	 Нурханов	Алтай	 																	130	мың	теңге	
11	 Тастанбаев	Саятжан	 			200	мың	теңге	
12	 Бекмолдинов	Сагымбек	 		60	мың	теңге	
13	 Жаманбалин	Сериккали					500	мың	теңге	
14	 Рожаев	Балтабек	 		150	мың	теңге	
15	 Калиев	Сағындық		 		100	мың	теңге	
16	 Шонжикенов	Аманжол	 		50	мың	теңге	
17	 Маманбаев	Канат	 		250	мың	теңге	
18	 Раимбеков	Сакен	 		100	мың	теңге	
19	 Мухамедьяров	Ерик	 		50	мың	теңге	
20	 Токтасынов	Байтилеу	 		50	мың	теңге	
21	 Нұрлан	Арын	 																	150	мың	теңге	
22	 Есимов	Ғизат	 																	50	мың	теңге	
23	 Адильбеков	Адиль	 			200	мың	теңге	
24	 Нұрахметов	Сағатбек	 		150		мың	теңге	
25	 Садуакасов	Аскар	 		150	мың	теңге	
26	 Майшинов	Кайрат	 		100	мың	теңге	
27	 Мерекенов	Саят																		500	мың	теңге	
28	 Қарсыбаева	Нұрайым	 		800	мың	теңге	
29	 Молдахметов	Серикжан	 		500	мың	теңге	
30	 Серікжанқызы	Алтынай		 		26	мың	теңге	
31	 Бекишов	Сексенбай	 		500	мың	теңге	
32	 Акашев	Кайрат		 																100	мың	теңге	
33	 Абишев	Советхан	 		50	мың	теңге	
34	 Рамазанов	Абильмажит	 		20	мың	теңге	
35	 Баисов	Марат	 																	20	мың	теңге	
36	 Нурахметов	Бекен	 		100	мың	теңге	
37	 Айғаным	О.	 																	5	мың	теңге	
38	 Шатырбаева	Раушан	 		500	мың	теңге	
39	 Имангалиев	Толеутай	 		100	мың	теңге	
40	 Шегиров	Аманқазы	 		100	мың	теңге	
41	 Куришбаев	Арын		 		100	мың	теңге	
42	 Есимханов	Саят,	Манат	 		3	млн	теңге	
43	 Омаргалиев	Марат
Қайнарбеков	әулеті	 																	2	млн	теңге	
44	 Болсанбеков	Болат	 		10	мың	теңге	
45	 Тойшибеков	Жанат	 		420	мың	теңге	
46	 Бесбаева	Н.Е.	 																	5	мың	теңге	
47	 Ардақ	М.	 																	2	мың	теңге	
48	 Мукашев	Жанат	 																	100	мың	теңге	
49	 Шалкенов	Ахан	 																	100	мың	теңге	
50	 Имансадыков	Нурлан	 		1	млн	теңге	
51	 Ахметкалиев	Ербол	 			50	мың	теңге	
52	 Кабанбаев	Мухит	 		50	мың	теңге	
53	 Жумахан	И.	 																	100	мың	теңге	
54	 Бақыт	С.	 																	20	мың	теңге	
55	 Карнаухова	Татьяна	 			5	мың	теңге	
56	 Шынар	М.	 																	10	мың	теңге	
57	 Кадыров	Сапар	 																	200	мың	теңге	
58	 Турусбеков	Болат	 		100	мың	теңге	
59	 Серпербаев	Серик	 			25	мың	теңге	
60	 Калиев	Ермек	 																	500	мың	теңге	
61	 Есенқұл	Ғали	 																	200	мың	теңге	
62	 Жаманбалин	Идеал	 			30	мың	теңге	
63	 Бейсенбеков	Ерлан	 		150	мың	теңге	
64	 Батырбаев	Серик		 		100	мың	теңге	

65	 Тынысбек	Ч.	 																	10	мың	теңге	
66	 Нұрқұмар	Қ.	 																	50	мың	теңге	
67	 Ергалиев	Кайнар	 			500	мың	теңге	
68	 Алтай	С.	 																	20	мың	теңге	
69	 Меруерт	А.	 																	10	мың	теңге	
70	 Нұрбек	Б.	 																	1мың	теңге	
71	 Рысалды	Хусайын	 			50		мың	теңге	
72	 Базарханов	Сейылхан			 		150	мың	теңге	
73	 Кулмухамбетов	Асхат	 			100	мың	теңге	
74	 Жунусов	Есенгелді	 			20	мың	теңге	
75	 Бейсембаев	Данияр		 			100	мың	теңге	
76	 Аугамбаев	Сабыржан	 			500	мың	теңге	
77	 Сулейменов	Алтай	
(Өскемен	қаласы)	 20	мың	теңге	
78	 Жазылбеков	Аскар	 		500	мың	теңге	
79	 Сейткулов	Байжан	 			40	мың	теңге	
80	 Қайыркен	Айман																		25	мың	теңге	
81	 Жанасбеков	Кадыл	 		150	мың	теңге	
82	 Шоканов	Адильхан	 		111	мың	теңге	
83	 Сарсембаев	Азамат	 		100	мың	теңге	
84	 Тюлюбекова	Зухра	 		50	мың	теңге	
85	 Муханов	Канатхан	 			30	мың	теңге	
86	 Мурат	Д.	 														5	мың	теңге	
87	 Рамиев	Мухаметбай	 500	мың	теңге	
88	 Нукенов	Мараткали	 500	мың	теңге	
89	 Жумагулов	Талгат	 20	мың	теңге	
90	 Жумуров	Берик	 50	мың	теңге	
	 Жалпы:	19	736	500	теңге	

04.03.2021 – 14.03.2021 жыл аралығында
 «Бабалар Рухы» (Алдияр Батыр) қорына 

қаражат аударғандар тізімі

1	 Молдабеков	Болат	 100	мын	теңге	
2	 Карабалина	–	
									Казыбаева	О.	 														100	мың	теңге	
3	 Саржанова	Жумагайша	 20	мың	теңге	
4	 Жаркенова	Алтын	 30	мың	теңге	
5	 Кусаинов	Айдар	 															50	мың	теңге	
6	 Ерболатов	Абай	 															200	мың	теңге	
7	 Тлеубаев	Баймаман	 40	мың	теңге	
8	 Шылгаубаев	Алтай	 150	мың	теңге	
9	 Акимбеков	Адильхан	 100	мың	теңге	
10	 Сулейменов	Серик	 50	мың	теңге	
11	 Усенов	Нурбол	 															30	мың	теңге	
12	 Берліқожанов	Төлеген	 100	мың	теңге	
13	 Мусапиров	Адильжан	 20	мың	теңге	
14	 Болат	А.							 															3	мың	теңге	
15	 Искакбаев	Асет	 															50	мың	теңге	
16	 Қабдолдин	Нұрғумар	 30	мың	теңге	
17	 Тертюбаев	Оралбек	 50	мың	теңге	
18	 Елюбаева	Сания		 20	мың	теңге	
19	 Кабдолдин	Сакен	 10	мың	теңге	
20	 Молдахметов	Өмірсерік	 500	мың	теңге	
21	 Муқатаев	Серік	 														150	мың	теңге	
22	 Байсалбаев	Канат	 200	мың	теңге	
23	 Амхадов	Ваха	 														100	мың	теңге	
24	 Калиева	Гульшарбан	 30	мың	теңге	
25	 Абишев	Асан
(Бақалы	ауылының	1975	жылы	туылған	азамат-

тары	атынан)	 																													100	мың	теңге	
26	 Чаймерденов	Ғани	 100	мың	теңге	
27	 Станбеков	Серик	 30	мың	теңге	
28	 Аслан	Султанұлы													100	мың	теңге
(Тәжік	–	Ауған	соғысының	ардагерлер	ұйымы)		
29	 Меденов	Даулен																200	мың	теңге	
30	 Баженов	Нурлан															40	мың	теңге	
31	 Тулеубаева	Жамаш	 100	мың	теңге	
32	 Бухарбаева	Баймолда	 50	мың	теңге	
33	 Байқұлжа		 														5	мың	теңге	
34	 Сансызбаев	Адай	 100	мың	теңге	
35	 Кауменова	Аида															100	мың	теңге	
36	 Аманкулов	Басшыбай	 100	мың	теңге	
37	 Жаманбалин	Серикбай	 250	мың	теңге	
38	 Райхан	Мұратханқызы	 70	мың	теңге	
39	 Мукашева	Кульшат	 50	мың	теңге	
40	 Оразиман	Қуат	 															50	мың	теңге	
41	 Садыков	Садуакас	 50	мың	теңге	
42	 Жумагельдин	Ашимгали	 50	мың	теңге	
43	 Тасболатов	Серик	 50	мың	теңге	
44	 Данекеров	Бекен	 20	мың	теңге	
45	 Есиркеген	Жандос	 200	мың	теңге	
46	 Мусагалиев	Жумабай	 500	мың	теңге	
47	 Сабалақов	Жарылқап	 50	мың	теңге	
	 Жалпы:	4	398	000	млн.	теңге	

Қоғамдық қордың 
төрағасы______________Ж.М.Мукашев
Штаб бастығы_________К.С.Абдрахманов

Жергілікті қоғамдастықтың 
кезекті жиыны

Сарқан	қаласы	әкімінің	аппараты	2021	жылдың	15	наурыз	күні	сағат	
15-00	де	Сарқан	 қаласының	әкімдігінде	 кезекті	жергілікті	 қоғамдастық	
жиыны	онлайн	форматта	өткізілді,	күн	тәртібінде	көрсетілген	сұрақтар	
бойынша,	Сарқан	қаласына	қарасты	ПМК-72	және	ДЭУ-552	көшелерінің	
атауларын	өзгерту	мәселелері	қаралды.

Ашық	дауыс	беру	нәтижелері	 бойынша	Сарқан	 қаласына	 қарасты	
ПМК-72	көшесінің	атауын«Ақбұлақ»	көшесі	және	ДЭУ-552	көшесінің	ата-
уын	«Шығыс»	көшесі	деп	қайта	атау	туралы	шешім	қабылданды.

  Собрание местного сообщества города Саркан
15	марта		2021	года	в	15-00	часов	в	акимате		города	Саркан	было	

проведено		в	онлайн	формате	собрание	местного	сообщества.	Соглас-
но	 	 повестки	дня	были	рассмотрены	предложения	о	переименовании	
улиц		ДЭУ-552	и		ПМК-72	города	Саркан.	

По	итогам	открытого	голосованию	принято	решение	о	переименова-
нии		улицы	ДЭУ-552	на	улицу	Шығыс	и		улицы	ПМК-72	на	улицу	Ақбұлақ.	

ӘЛЕУМЕТТІК ДЕРТКЕ ҚАРСЫ КҮРЕС

Сыбайлас	 жемқорлықпен	 күресу	 Қазақстанның	 бүгінгі	 күнгі	 күрделі	
мәселесі	болып	отыр.	Үлкен	әлеуметтік	қасірет	болып	табылатын	ол	саяси	
даму	тұрғысынан	бір-біріне	ұқсамайтын		әлемдегі	 	барлық		елдердің		қай-
қайсысын	 	 да	 	 қатты	 	 алаңдататыны	 	 анық.	 Қазақстан	 Республикасының	
заңнамаларына	 сәйкес,	 сыбайлас	 жемқорлық	 қылмыстарға	 негізінен	 ла-
уазымды	 қылмыстар	 жатады.	Өмір	 көрсеткендей,	 қызмет	 өкілеттігін	 теріс	
пайдалану,	 билікті	 не	 қызметтік	 өкілеттікті	 асыра	 пайдалану,	 пара	 алу,	
пара	беру,	парақорлыққа	делдал	болу,	қызметтік	жалғандық	жасау,	көрінеу	
жалған	 сөз	 жеткізу,	 сеніп	 тапсырылған	 бөтен	 мүлікті	 иеленіп	 алу	 немесе	
ысырап	ету,	көрінеу	жалған	жауап	беру,	сарапшының	жалған	қорытындысы	
немесе	қате	аудару,	жалған	жауап	беруге	немесе	жауап	беруден	жалтаруға,	
жалған	қорытынды	беруге	немесе	қате	аударуға	сатып	алуға,	лауазымды	
адамдардың	сот	үкімін,	сот	шешімін	немесе	өзге	де	сот	актісін	орындамау,	
осындай	қылмыстардың	барлығы	жемқорлық	сыбайластық	байланыстарды	
пайдалану	арқылы	жасалады.	Кез-келген	өркениетті	қоғам	үшін	сыбайлас	
жемқорлықпен	күрес	ең	өзекті	мәселелердің	бірі	болып	табылады.	Сыбай-
лас	 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	табыла-
ды.																																																																																																																																								

Сыбайлас	 жемқорлыққа	 қарсы	 мәдениеттің	 мәнін	 «сыбайлас	
жемқорлық»	 ұғымының	 мазмұнын,	 осы	 этностық	 әлеуметтік	 құбылыстың	
тарихи	 түп-тамырын	 түсінбейінше,	 ұғыну	 мүмкін	 емес.	 Сыбайлас	
жемқорлық	ұғымы	қазіргі	 ғылыми	және	қоғамдық-саяси	әдебиетте	кеңінен	
қолданылады.	 Сыбайлас	 жемқорлыққа	 қарсы	 тәрбиелеуде	 заңнаманың	
сапасы,	 құқық	 қолдану	 нысандары,	 шарттық	 міндеттемелерді	 сақтау,	
азаматтың	 құқықтары,	 бостандықтары	 мен	 заңды	 мүдделерін	 сотта	
қорғау	 да	 маңызды.	Моральдық-құқықтық	 қағидаттарды	 білу	 мен	 ұтымды	
конформистік	сенімдерді	үйлестіру	–	қоғам	өміріндегі	 тәртіптіліктің	қуатты	
факторы.	 Сыбайлас	 жемқорлыққа	 қарсы	 мәдениеттің	 міндеті	 –	 сыбайлас	
жемқорлыққа	 нөлдік	 төзімділікті	 білім	 алушы	 жастардың	 азаматтық	 пози-
циясы	 ретінде	 бекіту,	 сыбайлас	 жемқорлық	 құқық	 бұзушылықтарға	 берік	
иммунитетті	нықтау,	оларды	жария	түрде	жоққа	шығару	болып	табылады.
Сондықтан	сыбайлас	жемқорлықпен	күресу	барлық	Қазақстан	Республика-
сы	азаматтарының	азаматтық	борышы	деп	білу	керек.

 Е.БАЙБОЛОВ,
Сарқан аудандық сотының төрағасы.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл туралы заңның талаптары

Бүгінгі	 күнге	 сыбайлас	 жемқорлықпен	 күресу	 Қазақстан	 үшін	 маңызды	
мәселелердің	бірі	болып	табылады.		Себебі,	оның	салдары	еліміздегі	барлық	
салаларының	 дамуына	 кері	 әсерін	 тигізеді:	 денсаулық	 сақтау,	 экономика,	
әлеуметтік	сала,	саясат,	т.б..	Мемлекеттік	қызметшілер	сыбайлас	жемқорлық		
қылмыстарға	 және	 құқықбұзушылықтарға	 бой	 алдырмауы	 тиіс.	 Сондықтан,	
олар	білім	мен	әдептілік	 ұстанымының	деңгейін	үнемі	 көтеріп	отыру	 қажет.	
«Сыбайлас	жемқорлыққа	қарсы	іс-қимыл	туралы»	2015	жылғы	18	қарашадағы	
№	 410-V	 ҚРЗ	 Қазақстан	 Республикасының	 Заңының	 9-бабында,	 сыбайлас	
жемқорлыққа	 қарсы	мәдениетті	 қалыптастыру	 білім	 беру,	 ақпараттық	 және	
ұйымдастырушылық	 сипаттағы	 шаралар	 кешені	 арқылы	 жүзеге	 асырыла-
ды	 деп,	 көрсетілген.	 Сонымен	 қатар,	 сыбайлас	 жемқорлыққа	 қарсы	 білім	
беру	 –	 тұлғаның	 адамгершілік,	 зияткерлік,	 мәдени	 тұрғыдан	 дамуы	 және	
сыбайлас	 жемқорлықты	 қабылдамаудағы	 белсенді	 азаматтық	 ұстанымын	
қалыптастыру	 мақсатында	 жүзеге	 асырылатын,	 тәрбиелеу	 мен	 оқытудың	
үздіксіз	процесі	екені	айтылған.	11-бапқа	сәйкес,	қаржылық	бақылау	шарала-
ры	декларацияны	ұсыну	арқылы	жүзеге	асырылады.	Декларацияны	ұсынбау	
немесе	толық	емес,	анық	емес	мәліметтерді	ұсыну,	заңнамалықта	көзделген	
жауаптылыққа	 әкеп	 соғады.	 12-бапта	 мемлекеттік	 қызметке	 кіргендер	
өздеріне	 қандай	 сыбайлас	 жемқорлыққа	 қарсы	 шектеулер	 қабылдайтыны	
айтылған.	 13-бабында,	мемлекеттiк	функцияларды	 орындаумен	 сыйыспай-
тын	 қызметтер	 аталған,	 мәселен,	 шаруашылық	 етуші	 субъектіні	 басқаруға	
өз	бетінше	қатысуға,	кәсіпкерлік	қызметпен	айналысуға,	педагогтік,	 ғылыми	
және	 өзге	 де	 шығармашылық	 қызметті	 қоспағанда,	 ақы	 төленетін	 басқа	
да	 қызметпен	 айналысуға	 тыйым	 салынады.	 Тағы	 бір	 атап	 өтетін	 талаптің	
бірі,	 жақын	 туыстардың,	 ерлі-зайыптылардың	 немесе	 жекжаттардың	 бiрге	
қызмет	 (жұмыс)	 iстеуiне	жол	берілмейтіні,	 14	бапта	 көрсетілген.	14-1-бапқа	
сәйкес,	Қазақстан	Республикасының	шегінен	тыс	жерде	орналасқан	шетелдік	
банктерде	 шоттарды	 (салымдарды)	 ашуға,	 иеленуге,	 қолма-қол	 ақша	 мен	
құндылықтарды	сақтауға	жол	берілмейді.	Мемлекетті	қызметшілер,	қызметін	
атқарған	 кезінде,	 Заңның	 15-бабында	 аталған	 мүдделер	 қақтығысы	 ту-
ралы	 ұмытпаулары	 тиіс.	 Аудандық	 қазынашылық	 басқармасында	 сыбай-
лас	 жемқорлыққа	 қарсы	 күрес	 бойынша	 іс-шаралар	 үнемі	 жүргізілуде.	
Басқармада	 сыбайлас	 жемқорлықпен	 күрес	 заңнамалығын	 	 қарастыру	
мақсатында	техникалық	оқу	сабақтары	жүргізіліп	жатады.	Алайда,	сыбайлас	
жемқорлықпен	 күресу	 Қазақстан	 Республикасының	 барлық	 азаматтарының	
борышы	және	оған	барлығымыз	жауапкершілікпен	қарау	міндеттіміз.	

Б.МАЛДЫБАЕВА,
 аудандық қазынашылық басқарма  

басшысының орынбасары.

Ана тілім мақтанышым
Тіл рухани байлықтың шыңы. Тілді меңгеу ананың ақ сүтінен басталып бесік 

жырымен тербетіліп өмір сатысымен анықталады. Мемлкеттік тілді білмеу – 
ұлтты менсінбеу. Бұл ащы сөз бірақ ақиқат. Тіл қай халықтың болмасын баға жет-
пес мұрасы, байлығы. Әрбір қазақ жер жүзіндегі басқа ұлт өкілдеріндей өз тілін 
жетік білу шарт. Сосын барып өзге тілдерді игеру керек. Тіл тек қарым-қатынас 
құралы емес, оның ішінде ұлттық сана-сезім, халқымыздың тарихы әдебиеті және  
мәдениеті тұр.

Елбасы «Қазақ болашағы-қазақ тілінде» деген тұжырымдаманы тілімізді бүкіл 
қазақстандықтарды мойындайтын кездің ауылы алыс емес екенін білдірсе керек. 
Мемлекеттік тіл мемлекеттің бүкіл аумағында қоғамдық қатынастардың барлық 
саласында қолданылатын  мемлекеттік басқару заң шығару, сот ісін жүргізу және 
іс қағаздарын жүргізу тілі. Қазақстан халқын топтастырудың аса маңызды факторы 
болып табылатын мемлекеттік тілді меңгеру – Қазақстан Республикасының әрбір 
азаматының парызы. Қазақстан Республикасының барша азаматтары мемлекеттік 
тілді еркін және тегін меңгеруі қажет. 

Г.СМАГУЛОВА, 
Сарқан аудандық «ХҚК»   бөлімінің    маманы.
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Қазақстандағы әйелдер мемлекеттік 

қызметке аз жүгінеді
Халықаралық әйелдер күні қарсаңында Үкімет азаматтарға қанша әйел мемлекеттік 

қызметке жүгінетінін есептеді.Белгілі болғандай, 2020 жылы 6,2 миллион әйел түрлі қызметтер 
үшін мемлекеттік корпорацияға жүгінген. Жалпы осы кезеңде Үкімет азаматтарға 13 миллион 
мемлекеттік қызмет көрсеткенін ескерсек, олардың 45% -ы әділ жыныстарға көрсетілген.

Электрондық цифрлық қолтаңба алуға жүгінген әйелдер саны ерлермен салыстырғанда бір 
пайызға ғана жоғары. Мысалы, егер өткен жылы халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 
4,7 миллион цифрлық қолтаңба шығарылған болса (оның ішінде заңды тұлғаларға арналған 300 
мың электрондық қолтаңба), оның 2,2 миллионының жартысына жуығын сүйкімді ханымдар алған 
(51%).

Көлік жүргізушілері арасында ең кішкентай фигура шығады. 2020 жылы олар 173 мың 
жүргізуші куәліктерін берді, бұл берілген куәліктердің жалпы санының тек 21% құрайды.

Сонымен қатар, мемлекеттік корпорация түрлі жеңілдіктерді алушылар туралы айтты. Мыса-
лы, көпбалалы отбасыларға арналған жәрдемақыларды 440 мың отбасы алады, 229 мың анаға 
«Алтын алқа», «Күміс алқа», «Ана даңқы» марапаттарының берілуіне байланысты жәрдемақы 
және күтім жасағаны үшін бір реттік жәрдемақы беріледі. өткен жылға бір жасқа дейінгі балаға 
430 мың ана тағайындалған.

Г.СМАГУЛОВА,
Сарқан аудандық «ХҚК» бөлім маманы.

 Қазақстанда Жерге орналастырушы, гео-
дезия және картография мамандарының кәсіби 
мерекесі наурыздың екінші сенбісінде атап 
өтіледі. Осыған орай «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясының  Алматы  
облысы бойынша  филиал директорының орын-
басары Кулдашов Абдурасул Максудовичпен  
арнайы әңгімелесіп,  көңілде жүрген сауалдарға 
жауап алдық.

-  Жер - мемлекеттің ерекше қорғауындағы 
негізгі ұлттық байлық. Сондықтан бұл са-
лада еңбек ететін мамандарға жүктелетін 
жауапкершілік жоғары. Мемлекеттік корпо-
рацияда осы кәсіптің қыр-сырын меңгерген 
мамандардың атқаратын қызметі қандай?

-  Көпшілік мемлекеттік корпорацияның 
жұмысы тек түрлі анықтамалар мен құжаттарды 
рәсімдеу және дайын құжатты беру, яғни халыққа 
қызмет көрсету орталықтарында азаматтарға 
қызмет көрсетуден ғана тұрады деп ойлайды. 
Алайда бұл - қате пікір. Азаматтарға арналған 
үкімет қызметінің төрт негізгі бағыты бар: 
азаматтарға фронт-офисте қызмет көрсету, 
әлеуметтік, жылжымайтын мүлікті тіркеу және 
жер кадастр блоктары. 

Жер қадастр блогының мамандары жер 
кадастрлық жұмыстарымен айналысып, топырақ 
құрамын зерттеп, бонитетін анықтайды, сондай-
ақ геоботаникалық сараптама жүргізіп, топырақ 
картасын жасайды. 

Облыс бойынша бұл бағыттағы 20 аудандық 
және қалалық бөлімде 520-ға жуық адам жұмыс 
істейді. Жалпы, мемлекеттік корпорация жер ка-
дастры бойынша монополиялық қызметтердің 
13-ін және жерге орналастыру жұмыстарының 11 
түрін көрсетеді. 

Қазіргі уақытта екі немесе одан да көп 
қызметті бір өтінішпен алуға болатын композиттік 
қызметтерді қалыптастыру бойынша ауқымды 
жұмыстар жүргізілуде.

-  ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 
өз жолдауында бизнес-процестерді 
мүмкіндігінше цифрландыруды тапсырған бо-
латын. Бүгінде корпорация жер қатынастары 
саласындағы мемлекеттік  қызметтерді 
электрондық форматқа көшіруде. Осы жайтқа 
тоқталсаңыз.

- Бүгінгі таңда  жер қатынастарына байла-
нысты «Мемлекеттік жер кадастрынан ақпарат 
беру», «Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) 
құнын анықтау», «МЖК ААЖ графикалық 
дерегімен жобаланып отырған жер учаскесін 
келісу», «Жер учаскесіне актілер дайындау 
және беру», «Жер учаскесінің сапалық жағдайы 
туралы ақпарат беру» сияқты мемлекеттік 
қызметтерін egov.kz электронды үкімет порталы  
арқылы онлайн алуға болады.  Басты талап – 

Алматы облысында  былтыр жер 
саласы бойынша  65 мыңға жуық 

қызмет көрсетілді
электрондық цифрлық қолтаңбаның болуы.

-  Жер қатынастары саласындағы 
қызметтердің көрсетілу мерзімі қаншалықты 
қысқарды?

-  Цифрлық технологиялар дәуірінде 
тұрғылықты жерге байланып, қызметтің 
нәтижесін бірнеше күн, тіпті бірнеше апта күту, 
әрине, орынсыз. Сондықтан  жер қатынастары 
саласында ең көп сұранысқа ие қызметтердің 
көрсетілу мерзімін қайта қарастырып, барынша 
азайтылды.

Мәселен, егер бұрын "Мемлекеттік жер 
кадастрының автоматтандырылған ақпараттық 
жүйесінің графикалық мәліметтерімен жо-
баланатын жер учаскесін келісу» мерзімі 15 
күнтізбелік күн болса, қазір ол 7 жұмыс күніне 
дейін, ал жеке сәйкестендіру құжатын дайындау 
уақыты 6 жұмыс күнінен 4 күнге дейін қысқарды. 
Мемлекеттік жер кадастрынан ақпарат беру 
мерзімі 3 жұмыс күнінен 15 минутқа дейін 
қысқарды.

-  «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасына 
сәйкес елімізде 2021 жылы   «Жылжымайтын 
мүліктің бірыңғай мемлекеттік  кадастры» 
жаңа ақпараттық  жүйесі пайда болуы тиіс, 
осы жүйе туралы толығырақ айтып берсеңіз?

-  Қазіргі уақытта Қазақстанда жер және 
жылжымайтын мүлік саласында екі база 
бар. Олар «Мемлекеттік жер кадастры» 
автоматтандырылған ақпараттық жүйесі мен 
«Жылжымайтын мүлік тіркелімі» мемлекеттік 
деректер қоры. Екі бөлек база болғанымен, 
ондағы ақпараттар бір бірін жиі қайталайды. 
Сондықтан, жер, құқықтық және табтғи ресур-
старды қоса алғанда, барлық салалық дерек-
тер базалары мен кадастрларды қамтитын 
«Жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік  
кадастры» жүйесін  құру, бірінші кезекте, 
ақпараттардың қайталануын және оның қарама-
қайшылығын  болдырмауға мүмкіндік береді. 
Екіншіден, жаңа ақпараттық жүйе қолданыстағы 
үдерістердің ашықтығын қамтамасыз етеді. 
Үшіншіден, ЖМБМК жылжымайтын мүлікті 
және жер учаскелерін рәсімдеумен байланы-
сты бизнес –үдерісті оңтайландырады. Жал-
пы, жобаның көптеген артықшылықтары бар. 
Оны іске қосқан соң жылжымайтын мүлікке 
құқықтарды тіркеу және есепке алу саласындағы 

мәліметтерді автоматты түрде іріктеуден, 
өндеуден, өзектілендіруден, сақтаудан және 
талдаудан, базалық және өңірлік  деңгейдегі жер 
кадастрынан  жылжымайтын мүлік объектілеріне 
құқықтарды бірыңғай автоматтандырылған 
есепке алуды жүргізгенге дейін жұмыстары 
жеңілдемек.

-  «Азаматтарға арналған үкімет» өзін 
мемлекеттік қызметтерді оңтайландыруда 
жаңашылдықтың жаршысы ретінде  таныт-
ты. Алдағы уақытта қандай жаңалықтармен 
қуантпақшысыздар?

-  Өткен жылдың қараша айынан бастап 
жылжымайтын мүліктің техникалық паспор-
тын ХҚО-ға бармай-ақ,  онлайн алуға мүмкіндік 
жасалды.  Құжатты дайындау мерзімі жыл-
жымайтын мүлік түріне байланысты, яғни 
техникалық тексеру қорытындысы бойынша 
пәтердің, жатақханалардағы бөлменің техпа-
спорты үш жұмыс күні, жеке гараждар мен сая-
жай құрылыстарына бес жұмыс күні өткен соң 
беріледі. 

Сынақ ретінде іске қосылған жоба аясын-
да электронды үкімет порталы мен бірыңғай 
мемлекеттік жылжымайтын мүлік кадастры, 
жергілікті атқарушы органның геопорталы және 
электронды сауда алаңының ақпараттық базала-
ры өзара ықпалдастырылған болатын.

Жер қатынастары және сәулет саласындағы 
жүргізілетін жұмыстарды цифрландыру аясында 
аталған пилоттық жоба әзірге Нұр-Сұлтан, Алма-
ты, Атырау қалаларында да жүргізілуде.

Осы ретте айта кету керек, кәсіби мереке 
қарсаңында филиал бойынша  35  қызметкер 
«Құрметті жерге орналастырушы» төс 
белгілерімен, «Кәсіподақ қызметінің дамуына 
қосқан үлесі үшін» медалімен, Кәсіподақтың 
құрмет грамотасымен, сондай-ақ мемлекеттік 
корпорация төрағасының алғыс хаттарымен ма-
рапатталды.

-  Сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен 
шын жүректен құттықтаймын. Кәсіби 
шеберліктеріңіз бен адал  еңбектеріңіз 
мемлекеттік қызмет көрсету саласының 
бұдан әрі дамуы мен өркендеуінің мызғымас 
кепілі болатынына сенімдіміз. Сұхбатыңызға 
рахмет! 

Өз тілшіміз.

Алматы облысының тұрғындары медициналық қызметтердің тұтынушысы болып табылады 
және 1406 нөмірі бойынша "Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" КЕАҚ колл-орталығына 
хабарласу арқылы шағымдар мен ұсыныстар қалдыруға, медициналық қызметтердің сапасы бой-
ынша хабарлауға құқылы.

Желіге келіп түскен барлық өтініштер белгіленген тәртіппен тіркеледі және қаралады.
- Медициналық сақтандыру қоры қызметтерді медициналық ұйымдардан сатып алады және 

халыққа сапалы қызмет көрсетуге мүдделі, медициналық қызмет көрсетуге қанағаттанбаған әрбір 
пациент 1406 нөмірі бойынша медициналық ұйымның атауын көрсете отырып, өтініш немесе 
шағым қалдыруға құқылы екенін еске салады. Медициналық ұйымдар тарапынан медициналық 
қызметтерді сатып алу шартының бұзылуы мен шарттары расталған жағдайда, оларға "Әлеуметтік 
медициналық сақтандыру қоры" КЕАҚ – мен шарттық міндеттемелерді төлеу қағидаларына сәйкес 
айыппұл санкциялары салынады", - деп түсіндірді Қордың Алматы облысы бойынша филиалы 
директорының орынбасары  Қ. Құрманалиева.

Сондай-ақ, әрбір тұрғын өзінің сақтандыру мәртебесін біліп, әлеуметтік медициналық 
сақтандыруға жүргізілген  жарналар мен аударымдар бойынша мәлімет қол жеткізген  алады және 
МӘМС-ке қатысты кез-келген сұраққа жауап алады.

Қазақстан бойынша кез келген телефоннан қоңырау шалу тегін.
«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» 

   КЕАҚ Алматы облысы бойынша филиалы.

Конкурс өткізу туралы хабарландыру
      
Конкурсты ұйымдастырушы: «Алматы облысының кәсіпкерлік және индустриялық-

инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі
 Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 040000, Алматы облысы, Талдықорғанқаласы, 

Қабанбай Батыр көшесі, 26;
Пошталық мекен жайы: Қазақстан Республикасы, 040000, Алматы облысы, Талдықорған 

қаласы, Қабанбай Батыр көшесі, 26;
 Электрондық поштасы: kense@almreg.kz; байланыс телефоны 8 (7282) 329558;
Конкурстың нысанасы: "Бизнестің жол қартасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде шағын кәсіпкерлік субъектілеріне, оның ішінде ісін 
жаңа бастаған кәсіпкерлерге, жаскәсіпкерлерге, әйелдерге, мүгедектерге және 50 жастан 
асқан адамдарға (өз бизнесін құруға) мемлекеттік гранттар беру.

Байқау түрі: ашық конкурс.
Конкурсқа қатысу үшін өтінім беру орны: Қазақстан Республикасы, 040000, Алматы облы-

сы, Талдықорған қаласы, Қабанбай Батыр көшесі, 26;
Конкурстық құжаттаманы ұсыну тәртібі: конкурсқа қатысу үшін үміткерлер көрсетілген ме-

кен жай бойынша жеке өзі, пошта арқылы, электрондық нысанда "электрондық үкімет" веб-
порталы арқылы немесе өзінің өкілетті өкілі арқылы бекітілген нысан бойынша өтінімді және 
конкурстық құжаттаманың толық пакетін ұсынады.

Конкурстық құжаттаманы ұсыну мерзімі: 2021 ж. "29" наурызынан бастап 2021 ж. "09" 
сәуіріне дейін жұмыс күндері сағат 10.00-ден 17.00-ге дейін (жергілікті уақыт).

Өтінімдерді берудің басталу күні мен уақыты: 2021 ж. "29" наурыз сағат 10.00-ден бастап 
(жергілікті уақыт).

Өтінімдерді берудің аяқталу күні мен уақыты: 2021 ж. "09" сәуір сағат 13.00-ге дейін 
(жергілікті уақыт).

Көрсетілген мерзім өткеннен кейін келіп түскен  өтінімдер қабылданбайды.

«Құқықтық тәртіп» жедел алдын 
алу іс шарасы

 Аудан көлемінде жедел жағдайды сауықтыру, көшелер мен қоғамдық орындарда құқық 
бұзушылықтың алдын алу, ескерту және жолын кесу, сонымен қатар заңсыз айналымдағы атыс 
қаруы мен оның оқ-дәрілерін анықтап алу, көші-қон заңнамасын бұзушылықтың алдын алу 
мақсатында 2021 жылдың наурыз айының 12-18 күндері аралығында «Құқықтық тәртіп» жедел 
сауықтыру іс-шарасы өткізілді. Сол сияқты қоғамдық орындар мен көшелерде қылмыстар мен 
құқықбұзушылықтардың алдын алу және жолын кесу жөнінде, көңіл көтеру орындарында және 
басқа да азаматтардың көпшілік жиналатын орындарында патрульдеу ұйымдастыру, базарлар-
да, сауда орындарында, вокзалдарда бопсалаумен, қалта ұрлығымен айналысатын адамдардың 
қылмыстық әрекетінің жолын кесу, қылмыстық жауапкершілікке тарту және есепке алу мақсатында 
оларды анықтау және жолын кесу, құрылыс, оның ішінде тоқтатылған және тасталған объектілерді, 
шатырларды, жертөлелерді, канализация шұңқырларын тексеруді ұйымдастыру, қару-жарақтың, 
оқ-дәрілердің заңсыз айналымы фактілерін анықтау, сатып алу көздерін және аудан аумағына 
келу арналарын анықтау жөнінде шұғыл шаралар қабылдау жұмыстары жүргізілді.

А. САУРЫҚОВ,
Сарқан АПБ ЖПҚБ-нің инспекторы, полиция капитаны. 

Не шутите с электричеством
Невозможно представить современный быт без электричества. Мы настолько привыкли к 

нему, что порой не замечаем опасности, которую представляет собой электрический ток. А ведь 
именно из-за нарушения правил эксплуатации нагревательных и других электроприборов, не-
правильной прокладки и монтажа электропроводки в большинстве случаев и случаются пожары 
в жилых домах. Также большую опасность представляют собой хозяйственные постройки, где 
провода проложены по сгораемому основанию, используются переноски. Данные нарушения 
ппредставляют собой большую опасность. Чтобы избежать пожара, следует выполнять неслож-
ные правила, а именно: уходя, не забывайте выключать электрические приборы, телевизор, не 
оставляйте без присмотра детей дома, не сушите вблизи нагревательных бельё и обувь, не ис-
пользуйте самодельные электронагревательные приборы и некалиброванные плавкие вставки 
– «жучки».

Г.КАНАПИЯНОВА,
старший инженер ОЧС Сарканского района, старший лейтенант гражданской защиты. 

Үкіметтік емес үйымдардың 
назарына!

«Коммерциялық емес ұйымдар туралы» 2001 жылы 16 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 41-бабының 5-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік 
әлеуметтік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар және сыйлықақылар 
туралы» 2005 жылғы 12 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 4-1-бабының 6-1) 
тармақшасына сәйкес үкіметтік емес ұйымдар өз қызметі жөнінде мәліметтерін Қазақстан 
Республикасының ҮЕҰ Дерекқорына ұсынады.

Үкіметтік емес ұйымдар өз қызметтері жөніндегі мәліметтерді үкіметтік емес ұйымдармен 
өзара іс-қимыл саласындағы уәкілетті органға (бұдан әрі – уәкілетті орган)осы Қағидаларға 
1-қосымшаға сәйкес қазақ және орыс тілдерінде жыл сайын 31 наурызға дейін қағаз және 
электрондық тасығыштарда (DOC, DOCX форматында CD-дисктерде немесе USB-флэш-
жинақтаушыларда) пошта арқылы немесе қолма-қол немесе электрондық түрде www.infonpo.
gov.kz веб-портал арқылы ұсынады.

Сақтандыру мәртебесін білу маңызды

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл – әрбір 

азаматтың міндеті

Қазақстанда да, әлеуметтік құбылыс 
ретінде өмірін жалғастырып келеді, ол тек 
ауқымдылығымен ғана ерекшеленеді. Сыбай-
лас жемқорлық әлеуметтік-экономикалық даму 
үдерісін, нарықтық экономиканың құрылуын, 
инвестициялар тарту процесін тежейді. 
Демократиялық мемлекеттің саяси және 
қоғамдық институттарына кері әсерін тигізеді, 
елдің болашақ дамуына елеулі қауіп төндіреді. 
Қазақстанның мемлекеттік саясатының негізгі 
басымдықтарының бірі сыбайлас жемқорлықпен 
күрес болып табылады..

Сыбайлас жемқорлық неге өте қауіпті?
Сыбайлас жемқорлық қылмыстың 

субъектілері әдетте жоғары қоғамдық жағдайда 
болады

● Сыбайлас жемқорлықпен күрес  қоғамның 
көмегінсіз жемқорлықты жеңу мүмкін емес. 
Жастардың жалпы күрделі мәселелерді шешу-
ге, оның ішінде сыбайлас жемқорлықты жеңуге 
де қажет білімдерің жетерлік Көбіне қоғамда 
сыбайлас жемқорлыққа екі негізгі кейіпкер 
қатысады: үкімет және жеке меншік секторы. 
Қағида бойынша азаматтар жемқорлықтың бас 
құрбанына айналады. 

Қоғамның қабілеттілігі, оның ішінде біздің 
жастарды бақылау, мемлекеттік шенеуніктердің 
жемқорлық әрекеттерін анықтау және болдыр-
мау жергілікті мәселелерді зерттеудің арқасында 
артады. Сыбайлас жемқорлықпен күресу үшін 
қоғамның барлық жігінің жүйелі түрдегі күш-
жігері қажет.

К. КАРИПОВА,
«Азаматтарға арналған үкімет» 

мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ Ал-
маты облысы  бойынша Сарқан аудандық 
«Халыққа қызмет көрсету» бөлімінің мама-
ны.  
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жадында жаңғыртып жүргендер сана-
тында қандастырымыз жиі ойға ора-
лады. Кезінде батыстық мәдениетпен 
әуейіленіп кеткендер ата жұртына 
оралған ағайындарымыздың өнеріне 

Ұлы Абай «Құдай Тағала дүниені 
кәмалатті шеберлікпен жаратқан һәм 
адам баласын өсіп-өнсін деп жаратқан. 
Сол өсіп-өну жолындағы адамның талап 
қылып ізденер қарызды ісінің алды-әуелі 
дос көбейтпек. Ол досын көбейтпектің 
табылмағы өзінің өзгелерге қолынан кел-
генше достық мақамында болмақ. Кімге 
достығы болса, достық шақырады,-деп 
жазған 38-қарасөзінде.

Біздің кейіпкеріміз Салтанат 
Әлімханқызы Кесикбаева да айналасына 
шуақ шашып келеді, қолынан келгенінше 
қалың елге қызмет көрсетіп келеді. 
Сондықтан да оның жанашыр досы көп, 
тілеулес құрбылары жетіп артылады. Ем-
домын алып, жылы сөзімен қуаттанғандар 
оны өзімсінеді, «менің дәрігерім» деп 
атайды. 

Ол тәуелсіздікпен құрдас 1991 жылы 
Талдықорғанда дүние есігін ашқан. Әкесі 
Әлімхан Кесикбаев қуатты КамАЗ-ды 
меңгеріп, алыс сапарларға шығып от-
басымен сағына қауышатын. Анасы 
Дария  кітапханашы еді, өкінішке орай 
өмірі 2012 жылы қызы Салатанат меду-
ниверситетте оқып жүргенде ерте үзілді. 
Талдықорған қаласындағы Мұхтар Арын 
атындағы  мектеп-лицейді үздік бітіріп, 
жаны қалаған мамандығын игеру үшін 
грантқа ие болған Салтанат 2008 жылы  
С.Асфандияров атындағы мемлекеттік 
медицина университетінен отбасылық 
дәрігер мамандығын алды. Алғашқы 
еңбек жолын жас дәрігер ретінде 
Талдықорған қаласындағы   №1 емхана-
сынан бастаған Салтанат Әлімханқызы 
2018 жылы Алмалы ауылдық амбулато-
риясына бас дәрігер болып қабылданды. 
Кезінде әкесінің жарқын ізі қалған Қойлық 
ауылында балалық шағы өткен Салтанат 
бұл өңірді туған жерім деп санайды. Ал-
малы тұрғындары бүгінгі күнге дейін оны 
«біздің дәрігеріміз» деп құрмет тұтады. 

Оның табиғаты тынымсыз ағатын өзен 
секілді. Бірде баяу, бірде арқырап ағады. 
Қалай болғанда да бөгеліп қалғанды, 
тоқтап қалғанды жаны қаламайды. Ты-

ҚолөнерҰлттық өнердің 
ұлағаты мол

Табиғаты тұнған мейірім
Еңбек ләззаты, дүниетаным дегдарлығы адамның 

адамдығын сипаттайды. Өзі қалап алған мамандығынан 
ләззат алғандар бақыттылар сапында. Содан кейін, әрине, 
ләзаттана, ғибратлана атқарған қызметі,  адамдарға ке-
рек болу сезімі жас маманды алға бастап, дүниетанымын 
кеңейтеді.

нымсыз ізденістегі дәрігер пандемия 
кезінде аудандық ауруханаға керекті 
мамандардың бірінен саналды. 

-2020 жылы аудандық орталық 
ауруханаға шақыру алдым, жұқпалы ау-
рулар бөлімшесінің меңгерушісі болып 
қабылдандым.  Менің ойымша, дүние 
тіршілігіндегі ең қиын, ең тауқыметті, 
ең жауапты кәсіп-дәрігерлік мамандық. 
Тәж-вирус жұқтырған адамдардың хал-
ахуалын көріп жаның ауырады. Ентігіп, 
бір жұтым ауа жетпей дағдарған, бір жам-
бастап жатқан адамдардың көзіне тура 
қарай алмайсың. Құтқара аласың ба, 
жоқ па?! Өткен жылғы наурыз-шілдеде 
қаншама қимас адамдарымен қоштасқан 

қалың жұрттың өкпе-наласын тарқата ала-
мыз ба?-дейді Салтанат Әлімханқызы.

Арпалыспен жыл өтті. Алғашқыдай 
емес, аурудың алдын алуға қам жасал-
ды. Дерт жұқтырғандар уақыт оздырмай 
келсе апта аралатып сақайып шығады. 
Бір жұтым ауаға мұқтаж болғандар үшін 
аппараттар жеткілікті. Ауа балондарын 
жүйелі толтыру мақсатында ауруха-
на аумағында арнайы станция жұмыс 
істейді. Сөздің қысқасы бағзы кездегідей 
асығып-аптығудың қажеті шамалы. Де-
генмен де бір-біріне ұқсамайтын адам 
ағзасы тұтынатын дәрі-дәрмекті, ем-
шипаны саралау үшін, әлбетте, білімің 
ғана көмекке келеді. Осы тұрғыда біздің 
кейіпкеріміз әріптестері Алуа Мәлікқызын, 
Мұрат Бөлегеновты, Олжас Байжановты,   

мейірбикелер Самал Сымажанованы, 
Бақытжан Мамырбаеваны,  денсаулық 
саласында жүргендердің  атын атап, түсін 
түстеп ізгі лебізбен әңгімеге арқау етеді. 

-Коронавирусты жеңіп,
Түбіне жетіңдер.
Ол үшін алдымен,
Бір-біріңе «терпеть» етіңдер,- деп 

жазыпты сықақашы бір бауырымыз. 
Шындығында да Алла барша адамзат-
ты үй қамаққа алды. Мұндайда, әрине, 
жүйкесі мықтылар, өзінің де өзгелердің де 
денсаулығына алаң болған адамдар ғана 
жеңіп шығады. «Күннің жаманы кетеді» 
дегендей аурудың жаманын да аластай-
тын уақыт алыс емес.

Әйел-табиғатынан ержүрек, батыл 
қадам жасай алатын жаратылыс. Ел басы-
на күн туса-етегін байлап, қару-жарағын 
сайлап жорықтан да қалмайды бірақ ол 
көбінесе ер-азаматына жанашыр. Ерінің 
бағыт-бағдарына икемделіп, бағынып та 
отырады. Салтанат ері  Алмас Маратұлы      
екеуі үріп ауызға салғандай           үш  бала  
тәрбиелеп, жұмысының жауапкершілігіне 
қарамастан отбасы мүшелерінің бабын 
жасап, алға қадам басып келеді.

Ата-анасының, қайын жұртының 
өнегесін алып, бүгінгінің шуағымен 
ертеңін жылытып жүрген қалың жұрттың 
қалаулысы Салтанат Әлімханқызы осын-
дай жан.

Жомарт ИГІМАН.

іздеп бардым да. 
Ата-бабасынан бойына шеберлік 

дарыған Нұргелді бастапқыда басқа 
кәсіптердің жалынан ұстапты. Өзін алуан 
мамандықта сынап көрген ол ата-анасы 
шұғылданған атакәсіпке оралыпты. 
Компьютерді терең меңгерген жігіт ежелгі 
дәстүрлі кәсіпке заманауи сипат беруге 
ұмтылып, ағаштан әртүрлі кәдесыйлар 
жасапты. Оған өкінбейді, туындылары 
сұранысқа ие. Қазақ дастарханының 
байлығы-еттабақтары да өз иелерін тау-
ып жатыр.

«Тақыр жерге гүл шықпайтыны» ай-
дан анық. Нұргелдінің әкесі Қуаныш 
осы кәсіпке бейім. Ол да әкесінің 
шеберлік мектебінен өткен. Нағашылары 
қолөнерден құр алақан емес. Оның 
айғағы анасы Айгүлдің шеберлігі. 
Айгүлдің қолынан шыққан түскиіз, алаша, 
төсеніштер мен таза киізден жасалған 

қыз-келіншектердің  көйлегі мен қамзолы 
көз тартады.

Ұлттық өнердің ұлағатын бүгінгі 
буынға жеткізіп жүрген Нұргелді мен ана-
сы Айгүлдің ұсынықты қолынан шыққан 
кәдесыйлар көпшілігіміздің төрімізге көрік 
берері сөзсіз.

Ж.ЖОМАРТҰЛЫ.

қызығып, өшкені жанғандай қуаныш сама-
лын жұтып жүргені жалған емес.

Біздің Ұлыстың ұлы күніндегі 
әңгімемізге арқау болып отырған Нұргелді 

Қуаныш 26 жаста. Ағаштан ою ойып, түйін 
түйетін шебер жайында көршілерімнен 
естідім. «Қолынан шыққан дүниелері 
көздің жауын алады» деген соң арнайы 

ТАРИХҚА ТАҒЗЫМ
Тарих деген-өткеннен тағылым алу, 

болашаққа сабақ.Кезінде жерімізде 
сақ,үйсін,қаңлы,сармат тайпалары өмір сүрді. 
Олардың ұрпақтары бастарынан талай тарихи 
оқиғаларды өткізді.

Ғасырлар,жылдар  жылжып халқымыз 
түрік кезеңін бастарынан кешірді.  Жерімізде 
Түрік,Түркеш,Қарлұқ,Оғыз,Қимақ сияқты 
қағандықтар өмір сүрген. Бұлардың әр-
қайсысының өз кезінде қоғам дамуына қосқан 
үлесі бар. Осы кезеңде қалалық мәдениет да-
мып, ел экономикасы өркендеді.Отырар,Сау
ран,Сайран,Сығанақ,Түркістан,Тараз сиақты 
қалалар гүлденді.Көрші мемлекеттермен 
саяси,сауда қатынастары өркендеп,нығая түсті. 
Бұл кезеңде аттары әлемге әйгілі болған Әбу 
Насыр Әл Фараби,Қожа Ахмет Яссауи,Махмұт 
Қашқари сияқты жарық жұлдыздар  дүниеге 
келген.Олардың ғылыми еңбектері,ғылыми 
пікірлері дүние жүзілік ғылымға  өз үлестерін 
қосты.Олар бүкіл әлемге елімізді танымал 
етті.Түркі тілдес ру-тайпалардың тілдері 
дамып,ұлттық бір арнаға тоғысты . Ежелгі 
дәуірдің жалғасы ретінде 15-ғасырдың орта-
сында Қазақ хандығы құрылды.

Қазақ мемлекеті тарих сахнасына 
көтерілді.Қазақ хандығы нығайып,қазіргі ше-
карасын қалыптастырды.Қазақ хандары мен 
билері,батырлары елін, жерін жауға бер-
мей қорғай білді. Жерімізді,елімізді,тілімізді 
бүгінгі ұрапаққа мұра етіп қалдырды. Ресей 
18-ғасыр басынан бастап 150 жыл бойы Қазақ 
жерлерінің айналсына бекіністер салып,  отар-
лай бастады.Империяның отарлау саясатына 
қарсы елімізде ұлт-азаттық қозғалыстар өршіді.
Бостандық жолындағы күрестің барысында Сы
рым,Исатай,Махамбет,Кенесары,Амангелді 
сиақты көрнекті тұлғалар,қолбасшылар тарих 
сахнасына көтерілді.Бостандық жолындағы 
күрестер 1917 жылғы төңкерістерге ұласты. 
Төңкерістер нәтижесінде патша өкіметі құлап, 
Кеңес өкіметі билікті өз қолына алды. Пат-
ша бұғауынан босаған Қазақ елі де тәуелсіз 
Түркістан автономиясын және Алаш Орда 
өкіметін құруға талпынды.Бірақ Кеңес өкіметі 
оған жол бермеді.

1922-1991 ж.ж. Кеңес елінің құрамында 
болдық. Бұл кезең орны толмас апаттар мен 
жетістіктер,сәтсіздіктер мен табыстар ,қайғы 
мен қуаныштар қатар келген жылдар бола-
тын. «Коммунизм» орнатамыз деп Коммунистік 
партияның басшылығымен, оң-солымызды 
танымай,казармалық жағдайда күн кештік. 
Білімді зиялылардың көбі идеалогиялық 
қысымға ұшырады.Солай бола тұрса да 
Кеңес адамдары Отанына  адал қызмет етті.
Өз елін шексіз сүйді.Соның бір айғағы Кеңес 
адамдарының каһармандықпен Отан үшін 
өздерін құрбан етіп, бүкіл әлемді Гитлерлік фа-
шизмнен құтқарғандығы.

Енді міне, осыдан тура 30 жыл  бұрын,1991 
жылы өз тәуелсіздігімізді бүкіл әлемге паш 
еттік.Конституциялық Заңды қабылдап,онда 
ҚР тәуелсіз, демократиялық территория-
сы бөлінбейтін, біртұтас унитарлы мемле-
кет деп жарияладық.Тәуелсідік алған қысқа 
мерзім ішінде елімізде нарықтық қатынастар 
орнады. Рухани жаңғыру,әлеуметтік, 
демократиялық өзгерістер жүзеге асыры-
лып жатыр. Ата Заңымызды қабылдап,төл 
теңгемізді шығардық. Саяси жүйемізді құрып 
,ішкі-сыртқы саясатымызды дербес жүргізіп 
отырмыз. Халықаралық   ұйымдармен бай-
ланыс орнаттық.Мемлекеттік шекарамызды 
шегендеп,айқындап алдық.   

Тәуелсіздік оңайлықпен келген жоқ. 
Айналамыздағы болып жатқан оқиғаларды 
зерделеп, сын елегіен өткізуіміз керек. 
Жақсысы мен жаманын айырып, тарихи 
фактілерге объективті түрде қарауымыз ке-
рек. Айналмыздағы болып жатқан оқиғаларға 
шынайы баға беруді  үйренейік. Сонда ғана 
тарихтан тағылым алып, сабақ алып, өзіміз 
өмір сүріп отырған ортамызды тереңірек түсіне 
алатын боламыз.  Көк аспанымызда тәуелсіз 
елдің көк туы желбірей берсін! Тәуелсіздігіміз 
тұғырлы болсын! 

Есбала СҮДІРБАЕВА,
Амангелді ауылдық округі аналар 

кеңесінің төрайымы.                             

ARQANS
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Сарқан ауданындағы «Алматы облысының 

«Тіл» оқу-әдістемелік орталығы» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі 2007 жылдың 1-қаңтарда 
ашылған болатын. Орталықтың директоры 
Жанар Серікбайқызы Мусабаева  Алматы об-
лысы әкімдігінің 2015 жылғы 28 қазанындағы 
№475 қаулысына сәйкес «Сарқан аудандық 
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің «Мемлекеттік тілді 
оқыту орталығы» МКҚК біріктіру жолымен қайта 
құрылды. Алматы облысы әкімдігінің 2015 
жылғы 9 желтоқсанындағы №539 қаулысына 
сәйкес «Алматы облысының «Тіл» оқу-
әдістемелік орталығы» КММ болып қайта құру 
жолымен қайта құрылды. Құрылымның атауы 
сан рет өзгерсе де мақсаты ортақ.  Мемлекеттік 
органдар, ұйымдар мен кәсіпорындардың 
қызметшілері мен жеке тұлғалар үшін 
мемлекеттік және басқа тілдерді оқыту кур-
старын ұйымдастыру және оқыту үдерісін 
әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ету жолын-
да атқарылатын жұмыстардың шет-шегі жоқ.  
Тілдерді оқыту орталығы өңірдегі мемлекеттік 
қызметкерлерге, бюджет саласының және 
акционерлік қоғамдар мен ұлттық компаниялар 
бөлімшелерінің, жекеменшік құрылымдардың 
қызметкерлеріне мемлекеттік тілді оқытып-
үйрететін бірден бір кәсіпорын болып табыла-
ды.

Қазақстандық қоғамның қазіргі кезеңдегі 
әлеуметтік-мәдени, әлеуметтік-саяси өзіндік 
сипаттамасын ескере отырып, қазақ тілін 
екінші тіл немесе шетел тілі ретінде оқытып-
үйретудің төрт деңгейлік жүйесі топтасты-
рылды: қарапайым деңгей – А1, базалық 
деңгей – А2, орта деңгей – В1, ортадан жоғары 
деңгей – В2. Орталықта жоғары білімді, 
білікті оқытушылар қызмет етеді. Барлық 
әдіскерлер мен оқытушылар жыл сайын 
өздерінің білімдерін жетілдіру үшін тілдерді 
оқытып-үйретудің интерактивті әдіс-тәсілдері, 

Тілін білмеген - түбін білмейді
Мемлекеттік тілге деген көзқарас қалыптасты, Мемлекет басшысының осы 

тұрғыдағы тапсырмасы жүзеге астаын да күн жақын. Сонау 1989 жылы қазақ тіліне 
мемлекеттік мәртебе берілгенде тілімізді тірілтіп, жан бітіретін болдық деп төбеміз 
көкке жеткендей қуанып едік. Ұзақ жылдар бойы қолданыстан шығып қала жаздаған 
қазақ тілінің лайықты орын тауып, мәртебесіне ие болу үшін жан-жақты жағдай керек 
екендігі, ең бастысы басшылардың дұрыс көзқарасы қажет екендігі баршамызға белгілі.  
Бұл бағытта барлық өңірлердегі тіл орталықтарының атқаратын жұмыстары жеңіл 
емес. 

сонымен қатар қазақ тілін шетел тілі немесе 
екінші тіл ретінде оқыту әдістемесі бойынша 
арнайы курстардан өтіп отырады. Бүгінгі таңда 
мемлекеттік тілді оқыту курстары онлайн түрде 
ұйымдастырылып отыр. Өткізілген сабақтар  
Facebook әлеуметтік желісінде «Тіл орталығы 
Сарқан»  парақшасында жарияланып отыра-
ды.

Орталықтың мультимедиялық оқу кабинеті 
әртүрлі салаға арналған арнайы сөздіктермен, 
оқу-әдістемелік және электрондық ке-
шендермен жабдықталған. Заманауи 

талаптарға сай жабдықталған кабинеттерде 
мемлекеттік тілді меңгертудің мультимедиялық 
бағдарламалары, оқу – әдістемелік кешен-
дер, электронды оқулықтар мен терминдер 
сөздіктер оқу үдерісінде тиімді қолданылады. 
Тілдерді оқыту курстары аяқталғаннан кейін 
тіл үйренушілердің алған білімдері КАЗТЕСТ 
жүйесінің сынағы үлгісінде қабылданып,  СЕР-
ТИФИКАТ  табыс етіледі.

Соңғы 2020 жыл бойынша орталыққа 
135 тыңдаушы қабылданған. Оның ішінде 
қазақтар-37, ал өзге ұлт өкілдеріне келетін 

болсақ-98 азамат курстан өтті. Оның - 
61-і  сертификат алып, 74-і куәлік алды. 
Облыстық «Тіл» оқу-әдістемелік орталығының 
ұйымдастыруымен ұйымдастырылған 
«Өлмейтұғын артында із қалдырған» 
тақырыбында эссе жазу байқауына қатысқаны 
үшін В1 орта деңгей тыңдаушылары  Косто-
марова Надежда, Давлетгильдеева Елена 
облыстық Тіл орталығының  Алғыс хатта-
рына ие болды. Ал тыңдаушылар арасынан 
белсенділік танытқаны үшін А2 базалық деңгей 
тыңдаушысы В. Лейбутина Алматы облысының 
«Үздік тыңдаушы» Алғыс хатымен марапаттал-
ды. 2020 жыл бойынша Алматы облыстық «Тіл» 
оқу-әдістемелік орталық филиалдарының 
оқытушыларының атқарған жұмыстарының 
нәтижесінің қорытындысы бойынша Назым 
Тультекенова «Үздік оқытушы» мәртебесіне 
ие болды.  «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағдарламалық мақаласындағы алға 
қойған міндеттерді жүзеге асыру мақсатында 
«Туған жерге туыңды тік» тақырыбында 18-
35 жас аралығындағы мемлекеттік тілді 
жетік меңгерген азаматтар арасында өткен 
облыстық байқауда ауданымыздың тұрғыны, 
Ушинский атындағы орта мектеп оқытушысы 
Кабышев Темирлан облыстың Алғыс хатымен 
марапатталды.

Әрбір халықтың , әрбір ұлттың  өзінің жа-
ратылысына орай өмір сүруге -  жаратушының 
қалауы дүние жүзінде бесмынан астам 
ұлт болса, соның баршасы өзінің ұлттық 
ділін, болмысын, келбетін сақтауға тыры-
сады. Тілді сақтайтын, дамытатын қызметті 
мемлекеттік тілдер ғана толық атқара ала-
ды. Осы мүмкіндікті пайдаланып мемлекеттің 
іргесін қалауға, қабырғасын тұрғызуға күнбезін 
көтеруге жол ашатын мемлекеттік тіліміздің 
мәртебесін көтерудегі орталық жұмысы жанда-
на түседі деп сенеміз. 

Ж.МАҚАТҰЛЫ.

Қоныс аудару 
бағдарламасы

Оңтүстік тұрғындарын Солтүстікке қоныстандыру 
мәселесі  кейінгі  3-4 жылдан бері  көтеріліп келеді. Жайлы 
қоныс тауып, өрісін кеңейтіп отырған отбасылар да аз емес. 
Жуырда аудандық жұмыспен қамту орталығына Павлодар 
облысының Ақтоғай ауданынан делегация келді. 

- Біздің мақсатымыз 2017-2021 жылдарға арналған 
республикалық қоныс аудару бағдарламасына сәйкес 
өңіріміздің әлеуметтік-экономикалық ахуалын көтеруге 
үлес қосатын жұмыс күшін тарту. Осы мақсатпен бірқатар 
аудандарды аралап Сарқанға да арнайы келдік,-дейді 
Ақтоғай аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі басшысының орынбасары Лаззат Би-
лялова. - Біздің ауданға медицина, білім, мәдениет, қаржы-
есеп, ауыл шаруашылығы салаларының мамандары аса 
қажет. Қанатын кеңге жайып келе жатқан ауданымыздың 
көсегесін көгертетін қадрға деген қажеттілік осы бағдарлама 
аясында орындалады деп сенеміз. Атап айтқанда көлік 
жүргізушілерге,  оның ішінде "Д" категориялы автобус 
жүргізушілеріне, тракторшыларға, шаруа қожалықтары 
үшін малшы мамандарына ділгірміз. Жоғарыда аталған 
мамандықты еншілегендер үшін үй тегін, көмір тегін. Қоныс 
аударушыларға әлеуметтік көмек көрсетіледі. Жол шығыны 
өтеледі. Тұрғын үйге әр бір адамға шаққанда субсидия 
төленеді. 

Алдын-ала хабарланған жас отбасылар делегация 
мүшелерімен жолығып, болашақ қоныстанатын мекен-
жайлары туралы толық мағлұмат алып, телефон алмасып 
жатты. Тәуекел деп қоныс ауыстыратындарға сәт сапар 
тілейміз. 

Өз тілшіміз. 

Біз Абай атындағы орта мектепті 1981 жылы 
бітірдік. Мектептегі ұстазымыз Күлай Күмісбекқызы 
Қазанатова тәлім-тәрбие беріп, көкейімізге білім 
нәрін сіңірді. Кейіннен өмір мектебінде де біз 
осы кісіні ұстаз тұттық. Қашан да қуанышымызға 
сүйінеді, біздің ортамыздан табылады. 

Жуырда көктем мерекесінде ұстазымыздың 
үйінде болып, Наурыз мерекесімен - Ұлыстың 
Ұлы күнімен құттықтадық. Алғысымызды 
ақтардық. Өмір бойы үлгі тұтатын, мақтан тұтатын 
ұстазымызға, зейнет демалысында болса да 
қоғамдық жұмыстан шет қалмайтын ардагер 
апайымызға ризашылығымыз шексіз. 

Ізгі тілекпен: Бәзила Ахметқалиева, Күлнар 
Асықбаева, Нұрман Толыбаева, Бақтыбала 
Жанасбекова, Нұржан Бөлегенова. 

ҰЛЫС ОҢ БОЛСЫН! 

Жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік гранттарды 
алуға үміткер кәсіпкерлер Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне жүгінеді және 
мынадай құжаттарды ұсынады:

1) өтініш берушінің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
2) осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларына 2-қосымшаға сәйкес ны-

сан бойынша мемлекеттік гранттар беру бойынша конкурстық іріктеуге қатысуға 
арналған өтінім, ол Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінің 

веб-порталына орналастырылады;
3) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі/жеке 

кәсіпкерді тіркеу туралы хабарлама;
4) жүгінген күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей берілген 

бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша берешегінің жоқ екені туралы 
анықтама;

5) өтінім берілген кездегі жалдамалы жұмыскерлердің орташа саны туралы 
басшының қолымен және өтініш берушінің мөрімен (болған кезде) расталған 
анықтама;

6) осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларына 3-қосымшаға сәйкес ны-
сан бойынша бизнес-жоспар түрінде дайындалған бизнес-жоба (3-қосымшамен 
31.12.2019 ж. №1060 ҚРҮҚ таныса аласыз);

7) ескіру мерзімі 2 (екі) жылдан аспайтын, Бағдарламаның және (немесе) 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 13 қараша № 746 қаулысымен 
бекітілген Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 
2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» бағдарламасының шеңберінде 
кәсіпкердің оқудан өткенін растайтын құжаттың көшірмесі;

8) кәсіпкердің атынан өтінім беру құқығына сенімхат, сенім білдірілген адам 
паспортының көшірмесі (заңды тұлғаның атынан – заңды тұлға куәландырған);

9) берілетін мемлекеттік грант көлемінің кемінде 10 %-ы мөлшерінде бизнес-
жобаны іске асыруға арналған шығыстарды бірлесіп қаржыландыруды (ақшалай 
қаражатпен, бизнес-жобаға қатыстырылған жылжымалы/жылжымайтын мүлікпен) 
растайтын құжаттар,кәсіпкердің ағымдағы шотында ақша қаражатының бар екені 
туралы банк шотынан үзінді көшірме немесе бизнес-жобаға қатысатын жылжы-
малы және/немесе жылжымайтын мүліктің бағалау құнын растайтын құжаттар 
(халықтың әлеуметтiк жағынан осал топтарын қоспағанда);

10) өтініш берушіде халықтың әлеуметтік осал топтарына жатқызу мәртебесінің 
болуын растайтын құжат.

Конкурс өткізу туралы хабарландыру
      
Конкурсты ұйымдастырушы: «Алматы облысының кәсіпкерлік және 

индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі
Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 040000, Алматы облысы, 

Талдықорған қаласы, Қабанбай Батыр көшесі, 26;
Пошталық мекен жайы: Қазақстан Республикасы, 040000, Алматы облысы, 

Талдықорған қаласы, Қабанбай Батыр көшесі, 26;
Электрондық поштасы: kense@almreg.kz; байланыс телефоны 8 (7282) 

329558;
Конкурстың нысанасы: "Бизнестің жол қартасы-2025" бизнесті қолдау 

мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде шағын кәсіпкерлік 
субъектілеріне, оның ішінде ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге, жаскәсіпкерлерге, 
әйелдерге, мүгедектерге және 50 жастан асқан адамдарға (өз бизнесін құруға) 
мемлекеттік гранттар беру.

Байқау түрі: ашық конкурс.
Конкурсқа қатысу үшін өтінім беру орны: Қазақстан Республикасы, 040000, 

Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Қабанбай Батыр көшесі, 26;
Конкурстық құжаттаманы ұсыну тәртібі: конкурсқа қатысу үшін үміткерлер 

көрсетілген мекен жай бойынша жеке өзі, пошта арқылы, электрондық нысанда 
"электрондық үкімет" веб-порталы арқылы немесе өзінің өкілетті өкілі арқылы 
бекітілген нысан бойынша өтінімді және конкурстық құжаттаманың толық пакетін 
ұсынады.

Конкурстық құжаттаманы ұсыну мерзімі: 2021 ж. "29" наурызынан бастап 2021 
ж. "09" сәуіріне дейін жұмыс күндері сағат 10.00-ден 17.00-ге дейін (жергілікті 
уақыт).

Өтінімдерді берудің басталу күні мен уақыты: 2021 ж. "29" наурыз сағат 10.00-
ден бастап (жергілікті уақыт).

Өтінімдерді берудің аяқталу күні мен уақыты: 2021 ж. "09" сәуір сағат 13.00-ге 
дейін (жергілікті уақыт).

Көрсетілген мерзім өткеннен кейін келіп түскен  өтінімдер қабылданбайды.«Еңбек жолы» байқауы
"Еңбек жолы" конкурсын өткізудің мақсаты: - Мемлекет Басшысының "Қазақстанды әлеуметтік жаңғырту: 

Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай жиырма қадам" бағдарламалық мақаласын тиімді іске асыруды қамтамасыз 
ету, ұрпақтар сабақтастығын сақтау; - еңбек адамдары туралы оң қоғамдық пікір қалыптастыру және кәсіпорындар 
мен ұйымдарда жаңа еңбек әулеттерін қалыптастыру үшін жағдай жасау; - Қазақстан Республикасының эконо-
микасын дамытуға елеулі еңбек сіңірген отандастардың жетістіктері үшін қазақстандықтардың мақтанышына 
тәрбиелеу.

Конкурсқа кәсіпорындардың барлық қызметкерлері қатыса алады (салаға қарамастан)
Байқау 3 номинациядан тұрады:
1) "Үздік еңбек әулеті " - ең ұзақ еңбек өтілі бар, ең көп марапаттары бар ең көп әулет таңдалады. Ескерт-

пе: Конкурсқа барлық меншік түріндегі ұйымдарда еңбек әулеттерінің өкілдері қатыса алады. Еңбек әулеті-қазіргі 
уақытта еңбек қызметін жүзеге асыратын және осы кәсіпорында кемінде 20 жыл жиынтық жұмыс өтілі бар бір 
ұйымның жақын туыстарының екі және одан да көп ұрпағын білдіретін (бір немесе екі жұбайы балалармен не-
месе немерелерімен бірге) қызметкерлер тобы. Бұрын еңбек қызметін бастаған еңбек әулетінің өкілі әулеттің 
басшысы деп танылады. Еңбек әулеті ауылдың, ауданның (қаланың, облыстың) қоғамдық өміріне белсене ара-
ласуы, жастардың кәсіби бағдарына жәрдемдесуі, өз мамандығын насихаттауы тиіс.

2)" Өндірістің үздік жас қызметкері " - еңбек өтілі 5 жылдан аспайтын өндірістің ең белсенді және еңбекқор 
қызметкері таңдалады;

3)" жұмыс істейтін жастардың үздік тәлімгері " - 20 жылдан кем емес жұмыс өтілі бар ең жоғары тиімді 
тәлімгер таңдалады.

Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар ұсынылады: 1) номинацияны көрсете отырып, конкурсқа қатысу 
туралы еркін нысандағы өтініш; 2) жеке куәліктің көшірмесі; 3) номинация тақырыбы бойынша 1-3 минуттан 
аспайтын бейнеролик (қалауы бойынша жұмыс орны және дағдылары көрсетілген); 

4) конкурсқа қатысушы туралы (жұмыс, отбасы, қызығатын ісі , әуестігі, хобби және т. б.) 1-3 минут 
компьютерлік презентация (Microsoft Power Point форматында);

5) еңбек әулетінің әр өкілінің немесе жұмыскердің жұмыс өтілін растайтын, жұмыс беруші куәландырған 
еңбек кітапшасының және өзге де құжаттардың көшірмелері/жұмыс орнынан анықтама;

6) жұмыс берушіден немесе кәсіподақтан ұсынымдық хат.
Бар болған жағдайда (мынадай құжаттардың көшірмелері): -мемлекеттік немесе ведомстволық 

наградалардың, грамоталар, мадақтау қағаздарының алғыс хаттардың көшірмелері; -біліктілікті арттыру туралы 
сертификаттар (бар болса)  көшірмелері.

Конкурсқа қатысам деген үміткерлердің өтініштері а.ж. 25 наурыздан бастап                21 маусымға дейін 
қыбылданады. Конкурсқа құжаттар мемлекеттік немесе орыс тілінде, сондай-ақ қағаз және электрондық 
тасығыштарда ұсынылады. Құжаттар толық жиынтығы болған, сондай-ақ оларды беру мерзімдері сақталған 
жағдайда қарауға қабылданады. Байқау жеңімпаздары диплом, грамоталар, ақшалай сертификат алады. 
Байқауға қатысушылар демеушілерден арнайы сыйлықтармен марапатталады. Қосымша ақпарат алу үшін 
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне жұмыс тел 2-22-16 хабарласуға болады.
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Сыныпта балалардың білім са-

пасы жоғары болса,қандай жақсы: 
олардың арасында қанағаттанған 
сезімде боласың, өз жұмысыңның 
нәтижесін көресің; үлгерімге байланы-
сты статистикалық есеп құжаттарын 
өткізгенде де көңілің жай болады.

Бірақ табиғаттың өзіндік бір заңы 
бойынша вундеркиндтермен қатар 
өзге балалар да – оқу үлгерімі на-
шарлар да қатар жүреді. Олардың 
бірқатарында қабілеті  төмен бол-
са, бірқатарында оқуға деген ынта-
ықылас жоқ. Мұндай балалар оқуы 
жақсы балалардан әлдеқайда көп 
болады екен. Олар да дарынды бала 
нені сезінсе, соны сезінгісі келеді: 
жұрттың назар аударғаны да, аздап 
атақ-абырой да, мақтаулар да , өзіне-
өзі сенімділік те керек... Бірақ өмірде, 
көбінесе, бәрі керісінше болады. 
Осыған байланысты мектеп бала-
ны сәтсіздіктер алаңынан шығаруға, 
тұлғалық даму барысындағы мұндай 
негативті көріністерді айтарлықтай 
дәрежеде жұмсартуға мүмкіндігі бар 
деп ойлаймыз. Тек оларды қолдана 
білу қажет.

Қазіргі таңда пандемияға қарсы 
тұру және оның алдын алу мақсатында 
дүниежүзілік күрес жүріп жатқанда 
білім ошақтары қашықтықтан оқуға 
көшіп,баланың біліміне кері әсер 
етті. Сондықтан баланың оқуға деген 
құштарын оятуға ата-ана да назар-
дан тыс қалмау керек. Ендеше,бірінші 
кезекте  психологиялық тұрғыда 
баланың темпераментіне қарай 
зерттеп,оңтайлы әдістерді пайдалану 
керек. Мұғалім болса,мектеп парта-
сында отырған оқушысымен қалай 
жұмыс жасау керек?         

Әр түрлі темпераменттегі 
оқушылармен қалай жұмыс жүргізу 
керек?

Тұлғаның темперамент секілді 
ерекшеліктерін қарастырып 
көрейік.Ол өмірде көп өзгеріске 
ұшырамайтын,адамның іс-
әрекетіне, өзара қарым-қатынасына, 
өзіндік сана-сезіміне айтарлықтай 
ықпал ететін дербестік сипаты.
Темперамент типтері:холерик, 
сангвиник,меланхолик,флегматик.

Жаңартылған білім мазмұны – 
сапалы білім беру заман талабы

Тәуелсіз елдің негізгі тірегі - білімді ұрпақ. Қазіргі таңда білімдінің алға 
түсіп, бәйгеден озып келетін заманы енді туды.

Мемлекет болашағының кепілі- жастарға білім мен тәрбие беру 
мәселесінен өткір мәселе жоқ екені белгілі. Қазақтың кемел талантты ұлы 
ұстазы Ахмет Байтұрсынов: «Елді түзетуді бала оқыту ісін түзетуден ба-
стау керек», -деген.

Қазақстан Республикасының білім беру реформаларының негізгі 
мақсаты- білім беру жүйесін жаңа экономикалық ортаға бейімдеу. Бұл 
тұрғыда ел Президенті Н.Ә.Назарбаев еліміздің әлемдегі бәсекеге 
қабілетті 50 елдің қатарына қосылуы туралы міндет қойғаны мәлім. 
Білім беру жүйесін жетілдіру осы мақсатқа қол жеткізуде маңызды рөл 
атқарады. Болашақта өркениетті, дамыған елдер қатарына ену үшін за-
ман талабына сай білім қажет.

Қазіргі ұстаздар алдындағы міндет: ғылым мен техниканың даму 
деңгейіне сәйкес оқушының білімі терең, іскер және ойлауға қабілетті, 
әлемдік стандарттар негізінде жұмыс істей алатын құзырлы тұлғаны 
қалыптастыру. Мұндай талапқа сай қызмет істеу үшін ұстаз үздіксіз 
ізденісте кәсіби білікті болуы тиіс.

Инновациялық оқыту нәтижелері оқушының өз бетінше әрекет етуі 
арқылы білімді меңгеруіне ықпал етуі тиіс. Оқушының ой-өрісін кеңейтіп, 
дүниетанымдық көзқарастары мен танымдық белсенлілігін арттыруда, 
зерттеушілігі арқылы шығармашылық икемділігін дамытуда, біліктілікке 
ұмтылуда, яғни тұлғаны жан-жақты дамытуды жүзеге асыруда оқу 
үдерісіне инновациялық технолгияларды енгізу шешуші рөл атқарады, оң 
нәтиже береді.

Иә, қазіргі таңда еліміздің түкпір-түкпірінде Қазақстан Республикасы 
орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде бірқатар пәндер бойынша 
педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру курстары жүргізілуде.

Бұл жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша менің көкейге 
түйгенім: алдымызға бір мақсат қоя отырып, сол мақсатқа жету жолын-
да шәкірттердің жүрегіне жол тауып, әрекеттендіре білу шеберлігіне 
жетсек, егемен елдің ұл-қыздары білімді де білікті болып шықпақ. Соның 
арқасында біз бәсекеге қабілетті, іргесі мықты ел боламыз. Ұстаздықтың 
ұлы жолында өзімнің бар күш жігерімді салып, еліме пайдамды тигізіп жат-
сам, бұл ғаламда одан артық бақыт жоқ деп ойлаймын.

А.ЕСКЕНДИРОВА,
Екіаша орта мектебінің мұғалімі. 

Ыбырай Алтынсарин – ғасырлар 
өтсе де заман мен адам өзгеріп 
кетсе де өз дәуірінде қазақ балала-
рына   «Кел,балалар,оқылық» де-
ген ұранды алға қоя отырып, қазақ 
балаларының надандық сауытын 
киюге жол бермей аяғына дейін 
күрескен бірден-бір тұлға болып қала 
бермек.  Сондықтан, ұлы ағартушы 
ұстазымыздың ісін жалғастыратын, 
арманын орындап, ізін басатын 
біздерге осы қилы да қиын жолдан 
өту зор құрмет әрі үлкен міндет.

Мен Ы.Алтынсарин атындағы 
орта мектептің қазақ тілі және 
қазақ әдебиеті пәнінің мұғалімі бо-
лып қызмет атқарудамын. Білім 
ордасына 1996 жылы  Ыбырай 
Алтынсарин атағы берілді. Қазіргі 
таңда мектеп басшысы Мусина Ай-
шакуль Джанысбаевна бастаған 
ұлағатты ұстаздар біздің алтын-ұя 
мектебімізде жетерлік. Ұлы ағартушы 
ізбасарлары күні бүгінге дейін 
аудандық, облыстық, республикалық 
байқауларға қатысып, әмсе жүлделі 
орындарды бағындырған ұстаздар 
мен оқушылардың ерең еңбегі 
өлшеусіз. 

  Осы білім ордасында ұстаздық 
қызмет атқарғандықтан ұлы ұстаз, 
ұлы ағартушының ағартушылық 
қызметіне, шығармашылығына 
тереңінен үңілуді жөн көрдім. 

Ұлы ағартушы 1857 жылы 
мектепті үздік тәмамдап атасының 
хатшы қызметін атқарады. Ағарту 
жолындағы ең алғашқы жетістігі 1864 
жылы 8 қаңтарда 200-ден астам 
сыйлы қазақтардың қатысуымен 
салтанатты түрде Торғай қаласында 
ашылды. 1866-1868 жылдары 
Ы.Алтынсарин Торғай уезінде 

Жиде мен жыңғыл көмкерген шағыл-шағыл құмдар 
арасымен Серік аға әдеттегідей өзінің киелі шаңырағына 
бет алды. Ойы сан-саққа жүгірді.

Әрине,бойында қуаныш пен қорқыныштан гөрі 
қимастық басымырақ сияқты.Себебі,биылғы оқу жылы 
Серік ағаның еңбек жолындағы зейнетке шығатын соңғы 
жыл. Қолына дипломын алып, ойында арман-мақсаты, 
бойын қуаныш кернеп, алғаш мектепке келіп «Ұстаз» де-
ген атқа ие болғанына,міне, 40 жылдан асты.

Шіркін, уақыт деген жүйрік қдағы зейнетке шығатын 
соңғы жыл. Қолына дипломын алып, ойында арман-
мақсаты, бойын қуаныш кернеп, алғаш мектепке келіп 
«Ұстаз» деген атқа ие болғанына,міне, 40 жылдан асты.

Шіркін, уақыт деген жүйрік қой, тоқтаусыз аққан 
өзендей...

Иә, бүгінгі менің кейіпкерім М.Төлебаев орта 
мектебінде бар ғұмырын келешек жас ұрпаққа арнап, 
олардың дендері сау болуы үшін аянбай еңбек етіп келе 
жатқан ұлағатты Ұстаз Жумуров Серік Керімұлы.

Серік Керімұлы 1958 жылдың 24 наурызында 
Бөрлітөбе ауданы, «Үлгі» балық колхозында дүниеге кел-
ген.1970-1975 жылдары Алматы қаласындағы қазақтың 
дене шынықтыру және спорт институтында оқып диплом 
алды.Еңбек жолын Бөрлітөбе аудандық халыққа білім 
беру бөлімінде дене тәрбиесі және спорт әдіскері, 1982 

Мектептегі үлгермеушілік себептерді жою
Бұл бәрімізге белгілі.Бірақ сабақ ба-
рысында әр түрлі темпераменттегі 
оқушылармен қалай жұмыс жүрзіу 
керек екенін бәріміз бірдей біле 
бермейміз.

Мәселен , холериктерге мәселенің 
мәнін тез түсіну , қауіп қорқынышын 
елемеу, дұрыс шешімді жылдам таба 
білу қабілеті тән.Холериктер бір істен 
екіншісіне жылдам ауысып отырады.
Оларды бір сарынды , жаймен баяу 
атқарылатын жұмыстар ауыр тиеді.

Бұл типтегі оқушыларға 
творчестволық тәсілдерді және 
бастамашылдықты талап ететін стан-
дартсыз тапсырмалар берген дұрыс. 
Бұл бір емес бірнеше шешімдері бар 
тапсырмалар болғаны жөн.

Сангвиниктер сырттай байсал-
ды, бір тоға болып келеді. Олар 
зеректікті қажет ететін, бірақ пәлендей 
қиындығы жоқ тапсырмаларды 
жеңіл орындайды. Ұзақ еңбек етуді, 
шыдамдылықты керек ететін тап-
сырмалар оларды көп қызықтыра 
бермейді, ондай жағдайда қолға алған 
ісін аяқтамай тастап кететін кездері 
жиі кездеседі. Сангвиниктер шешім 
қабылдауға асығып тұрады, бірақ 
оның артын жөнді ойламайды.Оларға 
шаблондық формадағы үйреншікті 
әрекеттермен орындалатын сабақ та 
, тапсырма да қызық емес. Бұларды 
белсенді қызметке тартып, алдарына 
үнемі жаңа міндеттер қойып отыру 
керек. Бұған қоса жұмыстарының 
орындалу сапасын үнемі қадағалап 
отыру қажет. Әйтпесе олар қазір 
жасауға тиісті нәрселерін ұмытып 
кетуі мүмкін.Осымен қатар оларға 
бірнеше кезең бойынша атқарылатын 
тапсырмалар беруге болады.Мұнда 
оқушы өз жұмысының нәтижелерін 
өзі бақылайтындай, ал тапсырмалар 
қозғалысты көбірек талап ететіндей 
болуы шарт.  

Флегматиктер -сабырлы , 
бірқалыпты, селқостау адамдар. 
Олардың бір нәрседен 

екіншісіне ауысуы қиын,шешім 
қабылдар алдында жан-жақты көп 
ойланады, жұмыстың 

жүйелі болғанын қалайды.Оларды 
алған беттен қайтару қиын. Мұндай 
оқушылар ұзақ

еңбектенуді , тапжылмай отыру-
ды, шыдамдылықты қажет ететін 
жұмыстарды жеңіл 

атқарады.Бірақ ойланып-
толғануға,өзін бір қалыпқа келтіруге 
қосымша уақыт бөлуді қажет етеді.
Сондықтан мұндай темпераментегі 
оқуышлардың мұғалім сауалдарын 
ұғынуы да кейде қиынға түседі.Флег-
матиктерге ұзақ еңбектенуді ,сондай 
-ақ ұқыптылық пен дәлділікті та-
лап ететін көлемді теориялық және 
практикалық тапсырмалар берген 
жөн.

Меланхоликтер мазасыз,өзіне 
өзі сенімсіз болады.Олар тек 
үйреншікті жағдайларда ғана жақсы 
жұмыс істей алады.Тез шаршай-
ды, жазу жұмыстарына көп уақыт 
бөледі:әлденендей жазбалар 
түсіріп,оны тексеріп,түзетіп отырады.
Оларға арналған тапсырмалар тым 
көлемді болмау керек және өздігінен 
тексеруіне жеңіл келуі тиіс.

     Мұғалім баланың психологиялық 
танымдық процестерін басқаруды 
және оның толыққанды дамуы үшін 
жағдай жасай білуді үйренуі тиіс.
Білім сапасына тікелей әсер ететін 
мұндай процестер назар аудару,есте 
сақтау,елестету болып табылады.

Назар аудару ауыспалы және 
тұрақты сипаттарда болады.Назар ау-
дару ауыспалы сипаттағы оқушылар 
кез келген дыбысқа елеңдейді,пән 
мазмұнына енуге қабілетсіз,үстірт 
түсінеді.Оларға жұмыстың бір түрінен 
екіншісіне өтіп отыратын жинақтама 
түріндегі тапсырмалар қолайлы.

 Қабылдау типтері туралы
Қабылдау (түсіну,аңғару)-сезім 

органдарына тікелей әсер ететін 
нәрселер мен тұтас құбылыстардың 
адам  санасындағы көрінісі .Қадылдау 
типтері бойынша адамдар ауди-
алдар , визуалдар , кинестетиктер 
болып бөлінеді.Визуалдар көрген 
нәрселерін есте жақсы сақтайды. Ау-

диалдар естігенін тез қағып алады. 
Оқып үйрену әрекеттерінде есепті, 
жазуды,пікірталасты ұнатады. Кине-
стетиктер өз қолдарымен жұмыс істеу 
арқылы тезірек үйренеді.Бастауыш 
сыныптарда көпке дейін қолмен са-
нау дағдысынан арыла алмай жүреді. 
Білім сапасын арттыу үшін , жоғарыда 
айтылғандай , оқушылар естіп, көріп 
, қолмен ұстап атқаратындай тапсыр-
маларды ойластыру қажет. Әсіресе 
, кімнің ата-анасы жұмыстан мой-
ын бұра алмайтын болса , бала-
сына көңіл бөле алмайтын болса, 
ол оқушы автоматты түрде кине-
стетиктер қатарына жатады. Ал біз 
мұны сабақта қаншалықты ескеріп 
жүрміз. Егер сабақта балаға қолмен 
атқаратын тапсырма беруге мүмкіндік 
болмаған жағдайдаоған тым болма-
са сізді тыңдай отырып қолындағы 
қаламсабын батпырауық секілді ай-
налдырумен шұғылдануға рұқсат 
етіңіз немесе ондай баланың қасына 
келіп басынан сипаңыз.Сенсеңіз, оның 
материалды қабылдауы айтарлықтай 
дәрежеде артатын болады!

Сабақты осылайша 
ұйымдастырған кезде мұғалім 
оқушылардың барлық сенсорлық ка-
налдарын қамтиды және ақпаратты 
әркім өзіне қолайлы тәсіл арқылы 
қабылдайтын болады. Бұған қоса 
әр оқушы өз мүмкіндіктерін өзіне 
ыңғайлы сәтте көрсете алады. Іс 
– әрекет түрлерін ауыстырып оты-
ру шаршаудың алдын алып, ауру 
ықтималдығын төмендетеді.

Осылайша , оқушылармен жұмыс 
жүргізу кезінде олардың өзіндік  жеке 
психологиялық ерекшеліктерін ескеріп 
отыру педагогтың басқару шешімдерін 
дұрыс қабылдауына мүмкіндік береді. 
Бұл өз кезегінде оқу -тәрбие процесін 
жетілдіріп, білім беру сапасын 
арттыруға үлкен көмек болмақ.

С.ТАЙМЕНКЕНОВА,
Қарауылтөбе орта мектебі.

Ұстаз деген – жарық күні ғаламның...
жылы шілде айынан Қарашыған (қазіргі М.Төлебаев) орта 
мектебінде АӘД мұғалімі, спорт әдістері, 1999 жылдың 
қаңтар айынан бастап дене шынықтыру пәнінің мұғалімі 
болып қызмет жасауда.

Осы жылдар аралығында Серік Керімұлының 
шәкірттері аудан, облыс көлемінде түрлі жарыстарға 
қатысып, Ұстаз еңбегін ақтауда.

Соған орай, Серік Керімұлының еңбегі ақталып, 
аудандық,облыстық мақтау қағаз, Алғыс хаттарымен; ҚР 
Тәуелсіздігіне 25 жыл медалімен марапатталды.

Алдымен шыққан шәкірттері Ұстаз жолын қуып, түрлі 
салада жүрсе,Мукажанов Р.Л., Мауасов М.М. сынды 
шәкірттері бүгінгі күні өзімен әріптес болып қызмет жа-
сауда.

Серік Керімұлы бүгінгі таңда жан жары Клара 
тәтемізбен екі ұл, бір қыз тәрбиелеп өсірген өнегелі от-
басы.Алты немеренің атасы.  

Әр адамның өз дара жолы бар.
Серік Керімұлы өз дара жолын қызметте де,отбасында 

да абыроймен атқаруда.
Болашақта Серік Керімұлына ұзақ ғұмыр, мықты 

денсаулық, тек қуанышты күндер тілейміз. 
М.МАУАСОВ,

М.Төлебаев атындағы орта мектебінің 
дене шынықтыру пәнінің мұғалімі.

 ұлағатты ұлы ұстаз
Ыбырай Алтынсарин - 180 

уақытша судья болып істейді. 
1879 жылы қыркүйек айының 1–ші 
жұлдызында Торғай облысындағы 
мектептердің инспекторы болып 
тағайындалды. Ағартушылық дәуірі 
жылдан – жылға өте қарқынды 
жүрді. Ырғызда ең алғаш болып  
1887 жылы 15 қарашада қыздар 
училищесін ашады. Аталған жылдар 
тек  Ы.Алтынсарин үшін ғана емес 
барлық қазақ жұртына толағай табыс 
болды. 

Ыбырай Алтынсарин 
ағартушылық пен ұстаз ғана емес 
ақын, жазушы, этнограф. Көптеген 
өлеңдер жинағын шығарған. 
Шығармалардың басым көпшілігі 
халқын сүюге, оқып білім алуға 
шақырды. 

Кел, балалар, оқылық!
Бір Аллаға сиынып
Оқығанды көңілге,
Ықыласпен тоқылық.
Оқысаңыз балалар
Шамнан шырақ жағылар,    -   деп 
Ы.Алтынсарин  оқу – білімнің 

пайдасы мен қараңғылықтың зарда-
бын салыстыра отырып сипаттаған. 
Ғылым мен білімнің басты жауы – 
қараңғылық екенін анық айтқан. Оқу 
білім тек мектеп қабырғасынан емес 
үйдегі ата-ананың үкілеген үмітімен  
тікелей байланысты екенін жеткізген. 
Өлеңнің әр шумағында оқудың 
сан қырлы пайдасы  мол екендігін 
соңғы жолдарында дәлел ретінде 
қайталап жазды. Ұлы ұстаз әрі ақын 
қазіргі жастарға ілім – білім алудың 
аса маңыздылығын жеткізуден еш 
жалыққан емес. Маңыздылығын 
жеткізе отырып «Оқудың не керегі 
бар?!» деген ескі көзқарасқа 
дәлелмен нүктесін айқын қоя білді. 

Келешекке сенімі мол Ыбырай  
болашақтың иесі деп мына біздерге 
үлкен үміт артты.

«Өнер-жігіт көркі» деп,
Ескермедік  мақалды.
Біз болмасақ,сіз барсыз,
Үміт еткен достарым,
Сіздерге бердім батамды! – деп,
ақ батасы арқылы кейінгі ұрпаққа 

зор сеніммен қарады. 
Шіркін, ақынның ақ пен 

қараны, надандық пен біліктілікті 
салыстырудағы суреттеуі де 
ұғымды, мағыналы ғой?! Қазіргі 
таңда өлеңдерінің басым көпшілігі 
күнделікті қолданыстағы мақал-
мәтелмен ұштасуда.

Бүгінгі таңда Ыбырайдың 
ізбасарлары ретінде мектебімізде 
аянбай тер төгіп жүрген ұстаздар 
баршылық. Үлкен үмітін ақтау жо-
лында қазіргі білім алушыларға 
Ыбырайдың шығармашылығын 
ағарту жолындағы ерең 
еңбектерін насихаттауға көптеген 
жүйелі жұмыстар атқарылуда.  
Ы.Алтынсаринның атақ-даңқын 
асқақтатуға артқан үмітін ақтауға 
біздер әрқашан қызмет етуден 
жалықпаймыз. Ыбырайдың «Кел, 
балалар, оқылық!»  атты өлеңі ізін 
жалғастырушы біздерге мәңгілік 
ұран болып қала бермек.
Алтынсарин – ұлағатты ұлы ұстаз,
Алтынсарин –  кемеңгер ұлы тұлға.
Алтынсарин – қазақтың алтын бағы,
Алтынсарин – білімнің шуақ нұры!

М.СМАКОВ,
Ы.Алтынсарин атындағы орта 
мектептің   қазақ тілі мен қазақ 

әдебиеті пәнінің мұғалімі.

Білім негізі бастауышта қаланады
Биыл еліміз үшін ерекше шоқтығы биік мерейлі мереке бар. Ол әрине 

Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы. Егемен еліміз көк туын желбіреткен отыз жыл-
да көптеген жетістіктерге қол жеткізді. Экономикалық әлеуетіміз өз кезегінде 
өзге салаларға батыл бет бұруға, мықты ден қоюымызға мүмкіндік берді. 
Бұл қатарда білім саласының да болуы заңды. Баянды болашаққа ұмтылған 
еліміздің осынау қадамы нақты нәтижелерін де берді. Жалпы тәрбие мен 
білімнің дәні-білім ошағында берілетіндігі сөзсіз. Ұрпақтың азаматтық тұлғасы 
мен отаншылдық асқақ сезімдері, туған ел, салт-дәстүр, моральдық- этикалық 
нормаларын қалыптастырудың қайнар көзі мектепке дейінгі кезеңнен ба-
стау алып, бастауыш сыныпта жалғасады. Білім негізі - бастауышта десек, 
сол бастауыш ең алдымен бүлдіршіндердің үлкен өмірге басатын алғашқы 
қадамы, бірінші баспалдағы десек болады. Өйткені бала балабақшадағы 
алаңсыз сәби шағымен қоштасып, жауапкершілік сезімін қалыптастыра ба-
стайды. Яғни, тұлғалық қасиеттері айқындала түседі. Балалардың негізгі іс-
әрекеті ойын болғандықтан, әсіресе ойын арқылы баланың интеллектуалдық 
және эмоционалдық жағын белсенді дамыту айрықша маңызды. Өйткені 
ойын балалардың қарапайым сипаттағы түсініктері мен іс-әрекет әдістерін 
дамытуға ықпал етеді. Балалар ойын кезінде бақылайды, байқап көреді 
және тәжірибе жасайды, тексереді, талдайды, заттардың ұқсастығы мен 
айырмашылығын, ерекшелігін салыстыра отырып, сұрақтар қояды және 
жағдайларға өзіндік қорытынды жасайды, танымдық іс-әрекеттерінің даму-
ына зор ықпал етеді. Себебі, ойын барысында баланың дене және рухани 
жан дүниесі, ақылы, қиялы дамиды, тұлғалық бейнесі қалыптасады. Ойын 
баланың қоғамдық тәжірибені меңгеру тәсілі, яғни, ол өзгелердің пікірімен 
санасуға, ортақ тіл табысуға, шешім қабылдауға т.б. көптеген әлеуметтік, 
өмірлік дағдыларға осы ойын арқылы қол жеткізеді. Ойын үстінде бала оқып-
біліп жатырмын деген ойда емес, ойнаудамын деген түсінікте болады. Міне, 
сондықтан бастауыш білім беру үрдісінде ойын элементтерін молынан пайда-
лану нақты нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Эльмира ЖАҚСЫБЕКОВА,
Абай атындағы мектеп-гимназияның бастауыш сынып мұғалімі.

 ЖШС-н тарату жол-
дары 

Еgov.kz арқылы: Порталға кіріңіз, 
порталдың «Бизнеске», «Бизнесті тіркеу 
және дамыту», «Бизнесті тіркеу және 
жою» тармақтарына өтіп, «Заңды тұлға 
қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік 
тіркеу, филиал мен өкілдікті есептік 
тіркеуден шығару» қызметіне он-
лайн тапсырыс беріңіз. Портал талап 
екен деректерді толтырып, қажетті 
құжаттарды тіркеп, ЭЦҚ арқылы 
өтінішке қол қойыңыз. Есіңізде болсын 
☝Порталға жүктелетін құжаттардың 
скан көшірмелерін алдын ала дайын-
дап алуды ұмытпаңыз. ☝ Бұл қызметті 
жүзеге асыру үшін порталға ЖШС 
басшысының ЭЦҚ-сымен кіру ке-
рек. ХҚО арқылы жүзеге асыру үшін: 
Ең алдымен ХҚО-ға кезекті онлайн 
брондаңыз. Бронды растау үшін ХҚО-ға 
20 минутқа ерте келіңіз. ХҚО операто-
ры арқылы заңды тұлғаның таратылу-
ын мемлекеттік тіркеуге өтініш беріңіз. 
Қажетті құжаттар тізімі (портал үшін 
де, ХҚО үшін де) меншік иесінің не-
месе құрылтайшылар жиналысының 
мөрімен бекітілген шешімі; ЖШС 
таратылатындығы туралы жарияланған 
хабарлама бар газет көшірмесі; 
ЖШС-ның мөрін жойған ұйымның 
анықтамасы; Акцияларды шығарудың 
күшін жою туралы Ұлттық Банктің 
хабарламасы (акционерлік қоғамдар 
үшін); Филиал және өкілдікті есеп-
тен шығарған жағдайда филиал тура-
лы өтініш және ереже; Қызмет құны 
төленгені жайлы түбіртек. Қызмет 
құны: ☝ Ірі бизнес субъектілері үшін 
- 18382 тг; ☝Шағын және орта биз-
нес субъектілері үшін – тегін. Қызмет 
көрсету уақыты портал арқылы да, ХҚО 
арқылы да 5 жұмыс күнін құрайды. 

Г. ТОМАРБАЕВА,
                  «Азаматтарға арналған 

үкімет»  Сарқан аудандық ХҚК 
маманы.                                                   
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Тіл білгірі
Ана тілін ұмытқан

Адам өз халқының өткенің де, 
болашағын да қол үзеді.

Ғ.Мүсірепов

Біздің қазақ халқының тілі өте бай, 
айтылуға орамды, көркем тіл.Тіл-адамның 
барлық саналы өмірінің құралы: өнер-білімді, 
мәдениеттілікті, қоғамның белсенді азаматы 
болуды тіл арқылы үйренеміз.

  Тіл апталығына орай «Тіл білгірі» атты 
сайысты, Қарауылтөбе орта мектебінің 6-сы-
нып оқушыларымен өткіздім.Тіл білгірі сайысы 
6-кезеңнен тұрды.1-кезең-Таңыстыру, 2-кезең-
«бәйге», 3-кезең-Мақал-сөз мәйегі, 4-кезең-кім 
жылдам?, 5 кезең «Поэзия минуты», 6-кезең 
Ән-көңілдің ажары атты бөлімдерден өтті.6-
сынып оқушылары екі топқа бөлінді. 1-топ 
«Алғыр» тобы, 2-топ «Тапқыр» тобы, екі топ-
та, өте білімді, өте ақылды. Әр топ тапсыр-
маны тиянақты орындады.Сайыста әділқазы 
алқасы тағайындалды.Сайыс соңында 
әділғазы алқасы, сайыс бойынша екі топқа өз 
бағасын әділ берді.Сайыс біткен соң 6-сынып 
оқушылары ортаға шығып, «Өз елім» әнін өте 
тамаша орындады.Сайыс өте қызықты, әрі 
жақсы өтті.

А.АХБАНБАЕВА,
Қарауылтөбе орта мектебі

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.

«Сарқан аудандық білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі бос мемлекеттік орта білім беру 
ұйымының басшысы лауазымы орнына конкурс 
жариялайды.

Бос орын:  «Сарқан аудандық білім бөлімінің 
Тасарық орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің директоры.

Мемлекеттік білім беру ұйымының орналасқан 
жері, толық атауы: Алматы облысы, Сарқан ауда-
ны, Абай ауылы, Абай көшесі, 38 үй; оқушыларға 
оқыту мен тәрбиелеуді жүзеге асыратын 
«Сарқан аудандық білім бөлімінің Тасарық орта 
мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі. 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
біліктілік талаптары:

Шағын жинақты мектептер үшін: 
1) тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу 

орнынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де 
кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даяр-
лауды растайтын құжат; 

2) педагогикалық жұмыс өтілі үш жылдан кем 
емес, оның ішінде білім беру ұйымдарындағы 
соңғы екі жылда педагогикалық жұмыс өтілі;

3) педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік 
санатының, педагог – сарапшының немесе педагог 
– зерттеушінің немесе педагог - шебердің біліктілік 
санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, 
педагогикалық өтілі кемінде бес жыл жоғары оқу 
орындары оқытушыларының қызметкерлерін, 
әдістемелік кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, 
біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

Мемлекеттік білім беру ұйымы басшысының 
лауазымдық міндеттері:

Білім беру ұйымының қызметін оның 
жарғысына және басқа да нормативтік құқықтық 
актілерге сәйкес басқарады.

 Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стан-
дартын педагогикалық және әдістемелік кеңеспен 
бірлесе отырып іске асыруды ұйымдастырады.

Педагогикалық кеңесті басқарады.
Мектептің жұмыс жоспарын, оқу-тәрбие 

жұмысы жоспарын, жұмыс оқу жоспарын, пән-
мұғалімдерінің қысқа мерзімді жоспарларын 
бекітеді.

Жұмыс жоспарын, бағдарламалар мен жұмыс 
жоспарларын бекітеді.

Бекітілген учаскедегі балаларды жалпыға 
міндетті оқытумен қамтамасыз ету заңына сәйкес 
жалпыға міндетті оқытумен қамтамасыз етеді.

Хабарландыру
Оқу-тәрбие процесінің ғылыми-әдістемелік 

және материалдық-техникалық базасын 
қалыптастырады және жетілдіреді.

Оқу-тәрбие процесін әдістемелік қамтамасыз 
етуді ұйымдастырады және жетілдіреді.

Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың 
дамуын қамтамасыз етеді.

Педагогикалық ұйымдар, әдістемелік 
бірлестіктер, балалар ұйымдары қызметіне ықпал 
етеді.

Білім беру құқығына берілген лицензия-
сына сәйкес оқушылар, тәрбиеленушілер 
контингентін қалыптастырады, оқушылар 
мен тәрбиеленушілерді әлеуметтік қорғауды 
қамтамасыз етеді.

Жетім балалар мен ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балалардың арасынан 
шыққан тәрбиеленушілердің заңды құқығы мен 
мүдделерін (жеке, мүліктік, тұрғын үй, еңбек және 
басқа да) қорғайды, олардың туысқандық байла-
нысын қолдау үшін оларға жағдай жасау бойынша 
шаралар қабылдайды.

Оқу-тәрбие процесі кезінде білім 
алушылардың (тәрбиеленушілердің) және білім 
беру ұйымы қызметкерлерінің өмір қауіпсіздігі мен 
денсаулығын сақтауға қажетті жағдай жасайды.

Белгіленген заңнама шегінде білім беру 
ұйымының мүлкі мен құралдарына иелік етеді, 
жыл сайын құрылтайшылардың қаржылық және 
материалдық қаражаттың түсуі және жұмсалуы 
туралы есебін береді.

Нормативтік талаптарға сәйкес есеп жүргізіп, 
оқу-материалдық базаның сақталуын және 
толықтырылуын қамтамасыз етеді, ішкі еңбек 
тәртібі ережесін, санитариялық-гигиеналық 
режимді, еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігін 
сақтау үшін жауап береді.

Педагог кадрларды және қосымша 
қызметшілерді іріктеуді және жұмысқа тар-
туды жүзеге асырады, басқару құрылымын, 
қызметкерлердің штаттық кестесін, лауазымдық 
нұсқаулығын бекітеді, олардың кәсіби шеберлігін 
арттыру үшін жағдай жасайды.

Педагогтердің біліктілік санатын беру (растау) 
рәсімін ұйымдастырады.

      Қызмет барысында айрықша көзге түскен 
оқытушылар мен білім беру ұйымдарының 

қызметкерлерін өзінің құзыретіне қарай 
марапаттауға және көтермелеуге ұсынады және 
өз құзыретінің шегінде жаза қолданады.

Педагогикалық этика бойынша кеңестің 
ұсынымдарын ескере отырып, өз құзыреті шегінде 
жаза қолданады.

Өз құзыреті шегінде мектептің басқа да 
барлық қызметкерлеріне жаза қолданады.

Қоғаммен байланысты жүзеге асырады, 
ата-аналармен (немесе оларды алмастырушы 
адамдармен), қорғаншылық кеңесімен жұмысты 
үйлестіреді.

Мемлекеттік және басқа да ұйымдарда 
білім беру ұйымдарына ұсынады, қажетті есеп 
құжаттарын дайындау мен ұсынуды қамтамасыз 
етеді.

Ақпараттық-коммуникациялық құзіреттілікті 
меңгерген.

      Өзіндік кәсіби дамуын қолға алады, 
оның ішінде менеджмент саласында. Білім беру 
ұйымдарында "Құндылықтарға негізделген білім 
беру" тұжырымдамасын білім беру процесінде 
барлық нысандар, оның ішінде балалар 
отбасыларының қатысуымен енгізеді.

      Білім алушылар, тәрбиеленушілер, педа-
гогтер және тағы басқа қызметкерлер арасында 
академиялық адалдық қағидаларын, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениеттің алдын алады.

      Білім беру қызметін ұсыну сапасына жауап 
береді.

Лауазымдық жалақының мөлшері: 
мемлекеттік білім беру ұйымы басшысы қызметтік 
айлықақысы еңбек сіңірген жылдарына қарай 145 
723 теңгеден 171 992 теңгеге дейін.

Құжаттарды төмендегі мекен жайда хабар-
лама жарияланған күннен бастап жеті жұмыс 
күні ішінде қабылданады. Құжаттар қабылданып 
болғаннан кейін аталған мекен жайда конкурс 
өткізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын 
құжаттардың тізбесі:

1) ұсынылатын нысан бойынша өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжат 

(сәйкестендіру үшін);
3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттың 

көшірмесі (ЖОО жеке үлгісіндегі құжат);
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың 

көшірмесі;
5) кадрларды есепке алу жеке парағы және 

фото;
6) қолданыстағы жазалаулары мен 

көтермелеулерін көрсете отырып, алдыңғы жұмыс 
орнынан өндірістік мінездеме;

7) қолданыстағы біліктілік санаты және 
ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі 
(болған жағдайда);

8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының алғашқы 
медициналық құжаттама нысандарын бекіту тура-
лы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 
23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 6697 болып тіркелген) бекітілген нысан бойын-
ша денсаулық жағдайы туралы анықтама;

9) соттылығының жоқ екендігі туралы 
анықтама;

10) сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс 
жасағаны туралы мәліметтің болуы не болмауы 
туралы анықтама;

11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған 
жағдайда);

12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау курста-
рынан өткені туралы құжат (болған жағдайда);

13) білім берудегі менеджмент бойынша 72 
сағаттан кем емес біліктілікті арттыру курстары-
нан өткенін растайтын құжат;

14) Білім беру ұйымын дамытудың 
перспективалық жоспары.

3), 4), 5), 6), 7) тармақшаларда көрсетілген 
құжаттарды жұмыс орнынан кадр қызметі немесе 
білім беру ұйымының жауапты қызметкері мөрмен 
расталуы тиіс.

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

Конкурсқа қатысу үшін кандидат білім беруді 
басқару органының қарауына кәсіби жетістіктері, 
біліктілігін арттыру, ғылыми зерттеулер, өзінің 
педагогикалық тәжірибесін жинақтау, наградалары 
туралы материалдарды, тиімділік көрсеткіштеріне 
қол жеткізу туралы ақпаратты ұсынуға құқылы.

Кокурс өткізетін ұйымның мекен жайы:  Алма-
ты облысы, Сарқан қаласы, М.Тынышбаев көшесі, 
8 а; «Сарқан аудандық білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі. Байланыс телефондар: 8 (72839) 2-27-
39, 2-12-51, 2-24-66; электронды адрес: sarkan_
metod_kab@mail.ru. 

Бөлім басшысы    П.Имангазиева

Жаратылыстану бағытындағы пәндерді 
ағылшын тілінде оқытудың маңыздылығы

Неге ағылшын тілін үйрену керек? Өйткені бұл бүкіл прогрессивті әлемді байланыстырады. 
Бұл ғылым мен технологияның яғни жаңашылдықтың тілі. Ағылшын тілін меңгеру адам үшін үлкен 
перспективалар ашады. Елімізде біліктілігі жоғары дәрежеде дамыған, білімі жағынан бәсекеге 
түсе алатын, болашақта өзін халықаралық еңбек нарығында еркін сезінетін мамандар дайындау 
мәселесі отандық жоғары оқу орындарының ең маңызды міндеттерінің бірі. Бұл жолға жету үшін 
балаға ерте жастан шет тілдерін жүйелі түрде үйрету керек. Осы орайда еліміздің бастауыш және 
орта білім беру мекемелерінде шет тілін үйретудің кешенді бағдарламалары жүргізілуде.

Осы бағытты шыңдау мақсатында 2019-2020, 2020-2021 оқу жылы аралығында Сарқан ауда-
нында «Ағылшын тілін жаратылыстану бағытындағы пәндерде кіріктіріп оқытудың ерекшеліктері» 
атты аудандық семинар-парктикум жүргізіліп, қазіргі таңда онлайн ашық сабақтар беріліп, 
қойылған мақсатқа қол жеткізілуде. Соңғы оқу жылдарында жүргізілген жұмыстардың жемісі ол 
– оқушылардың және ізденісте жүрген ұстаздардың түрлі деңгейде алып жатқан жеңістері деп 
білемін. Үнемі ізденісте жүретін оқушылардың сабақтан тыс қатысып жүрген конкурстардан алған 
жүлделі орындары, сол оқушыларды бағыттап отыратын ұстаздардың облыстық номинацияларға 
ие болуы, бұхаралық ақпарат көздеріне шығып жүрген мақалалары соған куә.

Тіл – қай ұлтқа да қай мемлекетте болмасын қастерлі де қымбат қазына. Бүгінгі заман баршаның 
бәсекеге қабілетті болуын талап етіп, ұстаздар қауымына жан-жақты тұлға тәрбиелеудің ауыр 
салмағын жүктеп отыр. Халықаралық қауымдастықтың құрамындағы өркениетті жұрттың алғашқы 
легіне орнығу үшін білімі мен білігі жағынан кәсіби сауатты мамандардың үздік шоғыры даралануы 
тиіс. Бұл бағыттағы қатаң қағида көп тілділік. Әсіресе ағылшын тіліндегі жүйріктердің шашасына 
шаң жұқпайды. Әрина ең алдымен мемлекеттік мәртебесі бар ана тіліміз – қазақ тілінде еркін 
сөйлеп, содан соң басқа ұлттың тілдерін үйрену арқылы біліктілігімізді жетілдірсек ғылымның кез-
келген саласы бойынша биік белестерді бағындыра алатындығымыз айдан анық.

Гаухар ТУЛЕГЕНОВА,
Абай атындағы мектеп-гимназияның биология пәні мұғалімі.

Исполнительная надпись
Согласно Закона  Республики Казахстан  «О нотариате» нотариусы наделены правом со-

вершать  нотариальное действие под названием «Исполнительная надпись». Исполнительная 
надпись – это распоряжение нотариуса о взыскании с должника причитающейся  взыскателю 
определенной денежной суммы или истребования движимого имущества и она совершается но-
тариусом в случаях:             1. Если представленные документы подтверждают бесспорность 
задолженности или иной ответственности должника перед взыскателем. Таким образом, обяза-
тельным условием для совершения исполнительной надписи является бесспорность права кре-
дитора (взыскателя, истца) взыскать с должника задолженности по его обязательствам.

2. Со дня возникновения права на иск прошло не более 3-х лет. 
В случаях, когда для требования, по которому совершается исполнительная надпись, зако-

нодательством Республики Казахстан установлен иной срок давности, исполнительная надпись 
выдается в пределах этого срока.

Перечень требований, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном по-
рядке на основании исполнительных надписей: 1.Об исполнении обязательства, основанного на 
нотариально удостоверенной сделке; 2.Об исполнении обязательства, основанного на письмен-
ной сделке, срок исполнения которой наступил и неисполнение обязательства признается долж-
ником, в том числе в ответе на претензию, направленную взыскателю в порядке досудебного 
урегулирования спора; 3.Об исполнении обязательства, основанного на протесте векселя в не-
платеже, неакцепте и недатировании акцепта, совершенном нотариусом. 4. Об истребовании 
предмета лизинга в соответствии с договором лизинга или Законами Республики Казахстан. 5. 
Об обращении взыскания на предмет залога по истечении срока возврата кредита, предъявлен-
ного ломбардомк должнику-залогодателю; 6. О взыскании задолженности с собственников по-
мещений (квартир), уклоняющихся от участия в обязательных расходах на содержание общего 
имущества объекта кондоминиума, утвержденных законом Республики Казахстан «О жилищных 
отношениях», за исключением требований о взыскании дополнительных расходов; 7. О взыска-
нии задолженности на основаниипубличных договоров за фактичеки потребленные услуги (элек-
торо, газо, тепло, водоснабжение и другие), а также иных договоров за услуги согласно установ-
ленным тарифам, срок оплаты по которым наступил; 8. О взыскании арендных платежей ввиду 
их неуплаты в сроки, установленные договором аренды; 9. О взыскании начисленных, но не вы-
плаченных работнику заработной платы и иных платежей. 

Для взыскания денежных сумм или истребования иного движимого имущества от должника 
взыскатель может обратится к любому нотариусу, независимо от  места нахождения взыскателя и 
должника и места исполнения по надписи, с заявлением о совершении исполнительной надписи, 
в котором должны быть  указаны: индивидуальный идентификационный номер, места житель-
ства, номера телефонов и адреса электронной почты (если таковые имеются). 

Если взыскатель и/или должник являются юридическим лицом, в заявлении указывается 
полное наименование юридического лица, его БИН, юридический адрес, банковские реквизиты, 
также подтверждается полномочие первого руководителя или его представителя на подписание 
и подачу заявления.

Исполнительная надпись совершается нотариусом при предъявлении взыскателем докумен-
тов, устанавливающих  задолженность должника, и не позднее следующего рабочего дня вручает 
или направляет ее копию должнику по адресу электронной почты или по последнему  известному 
месту жительства (проживания) или регистрации должника с использованием средств связи, обе-
спечивающих фиксирование доставки уведомлением о вручении. По истечении  десяти рабочих 
дней со дня  вручения копии исполнительной надписи согласно почтового уведомления либо 
фиксации доставки при использовании средств связи, и при отсутствии со стороны должника  
письменного заявления о возражениях на предъявленные требования, нотариус передает пере-
дает к исполнению судебному исполнителю.

Если в течение  десяти рабочих дней со дня вручения должнику копии исполнительной над-
писи от должника поступит письменное обоснованное возражение на предъвленное ему требо-
вание, нотариус выносит постановление об отмене исполнительной надписи. 

  А.ТУРУСБЕКОВА, 
      нотариус нотариального округа  Алматинской области.              

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:  тел. 8708 3678589, 
8777 4893989.

Продается дом в г. Саркан ул. Буашева № 
84. Имеется 4 комнаты, вода, интернет. Есть 
летняя кухня, гараж, баня, большой огород. 
Дом расположен в центре города, рядом с 
спорт.комплексом Саду. Обращаться сот. 
8701 5005440. 

«Алматы облысы білім басқармасының 
Сарқан ауданы бойынша білім бөлімі » 
мемлекеттік мекемесі «М.Төлебаев атындағы 
орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық  мемлекеттік 
мекемесінен 1993-1994 оқу жылы Ешмуханбе-
това  Шолпан Искаковнаның атына берілген 
№ 211445 негізгі орта білім туралы куәлік 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп таныл-
сын.

Утерянный гос.акт кад.№ 03-263-058-372 
зарегистрированный в с. Лепсы, ул. Сатпаева 
1 кв.2 на имя Сатыбаевой Галии Калиевны 
считать недействительным.

ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың халыққа жолдауында айтқандай: «Болашақта 
өркениетті дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Қазақстанды 
дамыған 50 елдің қатарына жеткізетін , терезесін тең ететін білім». Сондықтан, қазіргі даму 
кезеңі білім беру жүйесінің алдында оқыту үрдсінің технологияландыру мәселесін қойып отыр. 
Оқытудың әртүрлі технологиялар сарапталып, жаңашыл педагогтардың іс-тәжірибесі зерттеліп, 
мектеп өміріне енуде.        Жана оқыту технологияларының мәні шығармашылық қабілет, 
дербестік, ізденімпаздықтың дамуы үшін жағдай жасау. Оқу әрекетінің шығармашылық әрекеттен 
айырмашылығы: ол баланың өзін-өзі қалыптасуына , өз идеясын жүзеге асыруға бағытталған 
жаңа әдіс-тәсілдер іздейді. Оқу әрекетін, баланың жалпы қабілетін дамытса, шығармашылық 
әрекет нақты жағдайды шешу барысында нәтижеге жеткізетін қабілеттерін дамытады.

       Оқу бағдарламасындағы ең көп тараған, тәжірибеде жиі пайдаланылатын жазба 
жұмыстардың ішінде күрделісі де, маңыздысы да шығарма жұмыстары. «Шығарма» деген 
сөздің негізінде «шығару» деген ұғым жатады (Яғни, ойдан шығару, ойлап шығару). Бұдан 
шығатын қорытынды: шығармаға қойылатын талап аса күрделі, әрі маңызды болады. Бұл 
жұмысты мектептегі шығармашылық іздендіруге негізделген жұмыстардың күре тамыры де-
сек те, артық емес. Шығарманың күрделілігі сол – бұл оқу процесіндегі бірден-бір жеке дара 
орындалатын жұмыстардың түрі. Қарастырылатын мәселе, жазатын тақырып біреу болса да, әр 
оқушы оны өзінше жеткізеді, яғни тілі, пікірі, қорытыныдысы сол көркем туындыны не кейіпкерді 
қабылдау дәрежесіне байланысты. Дегенмен шығармаға қойылатын негізгі талаптарды мұғалім 
оқу кабинетіне «Жазба жұмыстарына байланысты нұсқаулар» деген атпен (басқа да тақырып 
алу әр мұғалімнің өз еркі) жазып қоюдың тиімділігі зор.

Шығарма жаздырудың ең басты мақсаттары мыналар: 1.Бала біліміне бақылау,білім деңгейін 
тексеру. 2.Жазбаша көркем тілін дамыту, теориялық білімдерін практикалық жұмыстарда пай-
далана білу. 3. Ойлау еңбегіне өз беттерімен іздену, өз пікірлерін салыстыру, қорытынды жасай 
білуге дағдыландыру. 4. Оқушылардың қабілеті дарынына ісер ету, шығармашылық жұмыстарға 
баулу.          Жазу мәдениетіне де ерекше ден қою керек. Оқушылар  дәптерге таза, ұқыпты 
жазып, әрі әрбір әрпің айқын, еркін оқуға жарайтындай  етіп көркем түрде жаза білуі керек.  
Оқушылар шығарма жазу барысында көрнекіліктерге сүйене отырып, өз ойларын анық дәптер 
бетіне жеткізе отырып жазса, ең көркем шығарма жазатыны сөзсіз. 

      Шығарма жазу бар да, оны түсіндіру, талдау, онымен жұмыс түрлері де бар. Екеуін де 
тиімді, дұрыс ұйымдастыра білген мұғалім көп нәрсені ұтпақ.   Шығармашылық жұмыс адам 
жанының психологиялық әрекеттеріне байланысты. Кездейсоқ тақырыптың өзі шәкірттің өзіне 
беймәлім болған сырларын да ашып береді. Қиялы ұщқыр, сезімтал ұстаз кез келген нәрседен 
жағдай туғызып бала сезіміне нәр береді.

Г. ЕСМҰРАТОВА 
Ы.Алтынсарин атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі.

Бастауыш сыныпта шығарма жазуға дағдыландыру 
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       Правление ТОО «Кредитное товарищество «Алтын Дала»,Сарканского района, 
Алматинской области извещает, о следующем: 
26 марта 2021 года в 10.30 час будет проводится  общее собрание участников ТОО 
«Кредитное товарищество «Алтын Дала». Место проведения общего собрания: Сар-
канский район, Алмалинский сельский округ, с. Алмалы, ул. Абая № 6.
 Повестка дня:
1.Отчет Председателя Правления о проделанной работе за 2020 год и его утвержде-
ние /Кунжуманова Б.К/
2.Утверждение годовой финансовой отчетности ТОО «Кредитное товарищество «Ал-
тын Дала за 2020 год. /Кунжуманова Б.К/ 
3.Утверждение Бюджета и штатного расписания ТОО «Кредитное товарищество 
«Алтын Дала» на 2021 год. /Байтугаев Р.К/
4Утверждение отчета ревизора ТОО «Кредитное товарищество «Алтын Дала» за 
2020 год./Ахмадиев Е.С/
5.Утверждение Плана работы Правления ТОО «Кредитное товарищество «Алтын 
Дала»» на 2021 год. /Нургазина Б.Н/
6.О просроченной задолженности ТОО «Кредитное Товарищество «Алтын Дала» 
перед АО «Аграрная кредитная корпорация». /Кунжуманова Б.К/

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Как отметить Наурыз без пищевых отравлений
С наступлением весеннего праздника Наурыз, большинство семей стараются накрыть 

стол с разнообразным ассортиментом блюд: национальные блюда, салаты и кремовые кон-
дитерские изделия, однако, если не придерживаться некоторых правил, то праздничное за-
столье может быть омрачено пищевым отравлением. 

Основными причинами пищевых отравлений в праздничные дни является несоблюдение 
правил личной гигиены. В частности, при приготовлении блюд к праздничному столу необхо-
димо соблюдать сроки их хранения и потребления, не допускать совместное хранение сырых 
и готовых блюд, а при малейшем подозрении на недоброкачественность - исключить из упо-
требления, особенно блюда оставшиеся после вчерашнего стола.

Наибольшую опасность представляют готовые блюда из мяса птицы, фарша, блюда с 
добавлением яиц, заправленные майонезом и сметаной салаты, кондитерские изделия с кре-
мом, консервированные продукты,  так как они являются благоприятной средой для развития 
патогенной флоры. На поверхности плохо промытых фруктов, овощей, зелени могут оста-
ваться возбудители инфекционных болезней, в том числе вирусных инфекций.

Ещё одной ошибкой считается приготовление еды сразу на 3−4 дня. Скоропортящиеся 
праздничные блюда необходимо употребить в течение 3-х часов после приготовления. Ре-
комендуется воздержаться от приготовления блюд и сервировки стола задолго до начала 
мероприятий и обеспечить их хранение с соблюдением необходимого температурного режи-
ма, если не соблюдать требования по охлаждению, хранению ,есть высокий риск обсемене-
ния блюд микроорганизмами и их токсинами, такими как кишечной палочкой, стафилококком, 
сальмонеллой и т. д.

Сарканское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля рекоменду-
ет соблюдать все правила гигиены для недопущения массового отравления в период празд-
нования Наурыз.  

Е.СТЕПАНОВА,
 ведущий специалист Сарканского районного управления санитарно-

эпидемиологического контроля.

Рухану адамгершілік құндылықтар
Рухани - адамгершілік тәрбие - белгілі бір мақсатқа қол жеткізе білетін мақсатты, жүйелі, 

ұлттық көзқарасты, сенімді, парасатты, мінез- құлықтағы адами тәртіп пен рухани дағдыны 
қалыптастыратын жалпы азамзаттық тәрбиенің құрамдас бөлігі. Адамгершілік тәрбиенің бүкіл 
жүйесі, рухани негізде жеке адамның жан- жақты дамып жетілуіне бағытталған. Адамгершілікке 
бағытталған идеалдар құндылықтар тәрбие мен оқыту арқылы қарастырылады. Оларға: шындық, 
қайырымдылық, тұлға, бостандық, махаббат, шығармашылық және т.б. жатады. Бұл сезім мен 
ақыл- ойдың ұштасуын және сол арқылы адамның іс-әрекетін белгілейді. Құндылықтар сезім 
арқылы қабылданады, сана арқылы түсінуге болады. Соның нәтижесінде тұлға құндылықты 
игереді де, іс-әрекет етеді. Осы аталмыш құндылықтардың бастау көзі халықтың мол мұрасында. 
Біздің халқымыз үшін жан-жақты жетілген тұлға, ең алдымен ұлттық тәрбиенің нәрін сусындап, 
бала жастан бойында ұлттық тәрбиені қалыптастырған жан. Халықта «Ағаш түзу өсу үшін оған 
көшет кезінде көмектесуге болады, ал үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың» деп бекер 
айтылмаған. Қорыта айтқанда, рухани –адамгершілік тәрбие-екі жақты үрдіс. Бір жағынан ол 
үлкендердің, ата-аналардың, педагогтардың балаларға белсенді ықпалын, екінші жағынан-
тәрбиеленушілердің белсенділігін қамтитын қылықтарынан, сезімдері мен қарым-қатынастарынан 
көрінеді. Бүгінгі таңда жас ұрпақты рухани –адамгершілік білімнің нәрімен сусындатып, әр 
баланың, әр адамның жүрегіне ізгілік нұрын құйып, рухани адмгершілік арқылы тұлға болып 
қалыптасып, өмір жолына бастау алады.  Ұлы ғұлама ойшы B. Сухомлинский айтқандай «Егер 
балаға куаныш пен бақыт бере білсек, ол бала солай бола алады». Демек, шәкіртке жан-жақты 
терең білім беріп, оның жүрегіне адамгершіліктің асыл қасиеттерін үздіксіз ұялата білсек, ертеңгі 
азамат жеке тұлғаның өзіндік көзқарасының қалыптасуына, айналасымен санасуына ықпал етері 
сөзсіз. 

А. СЫДЫКОВА,
Екіаша орта мектебі өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі.

Мен  өмірлік жолымды ұстаздық 
мамандығын таңдадым . Балаларға білім нәрін 
беріп, болашақтағы жастарымыздың алға 
қойған мақсатына жетелеуеді.

    Елбасымыздың жолдамасында кіргізілген 
үш тілді меңгеру жобасын қолға алып ағылшын 
тілі пәнінен сабақ берем . Балаларға  өзге 
тілді үйрету оның қиындығы мен қызығы мол 
оcы мaмaндықты бaлa күнiмнен aрмaндaдым. 
Aдaм бaлacынa көмектеcу – игiлiктi icтердiң 
бacтaмacы.

Мектептегі бірінші күнімді Қарауылтөбе 
мектебінің директоры Касымова Кенжегул 
Сейткановаға кіріп алғашқы оқу жылының 
бастамасын ізгі тілектерімен бастау ал-
дым.        «Ұcтaздық еткен жaлықпac, үйретуден 
бaлaғa» — деп Aбaй aтaмыз aйтқaндaй, ұcтaз 
еңбегiнiң қыр – cыры мол, қиын дa жaуaпты, 
шығaрмaшылық еңбек екендiгiн бaршaмыз 
мойындaймыз. Адам жанын нұрландырар 
ұғымының ұлысы – ұстаз.

Ұcтaз — Жер деген әлемнiң бетiн 
көркейткен, шәкiрттерiне шуaқ төккен Күн-Aнa. 
Ұcтaз – aқылдың тозбaйтұғын acылы. Қacиеттi 
мaмaндық иелерiнiң iшiндегi жaуһaры.

Ұстаз! Оcынaу cөзде қaншaмa мән – мaғынa 
жaтыр деcеңiзшi! Ұлaғaтты ой иелерi де, aрмaн 
оты жүрегiнде aлaулaғaн жеткiншектер де, 
пaрacaтты қоғaм қaйрaткерлерi де бiр aдaмғa 
қaрыздaр. Ол – Ұcтaз!

Ұстаздық ұлы қасиет. Ұстаз – білім 
нәрімен сусындаған жан.  Өcкелең ұрпaқтың, 

Төтенше жағдайда өзіңді және басқаларды 
қалай қорғау керек

Жылдағы дәстүр бойынша мектептерде 1- наурыз  Халықаралық азаматтық қорғаныс 
күнін атап өтеміз.Төтенше жағдайда өзіңді және басқаларды қалай қорғау керектігі жайлы 
сабақ өтіліп,дабыл ережесі бойынша сақтық шараларын ұйымдастыру сынағын өткіземіз.
Табиғи апат айтып келмейтін жағдай. Қазіргі таңда экологияның да өзгеріске ұшырап,табиғат 
өсі ауытқып,қоршаған ортаны саналы түрде өз қолымызбен өзгертіп жатқанда ,табиғаттың да 
қаһары аяқ асты болмақ.

Жер сілкінісі,су тасқыны,өрт, опырылып құлау,зауыттар мен фабрикалардағы авариялар. 
Табиғат апаты аяқ асты және оны алдын ала болжау қиын.

Жердегі апат- жер сілкінісі.
- Жер сілкінісі дегеніміз не ?
Жер сілкінісі – жер бетінің қысқа мерзімдік тербелісі.Өзінің қиратушылық әрекеті жөнінен 

басқа табиғи ішінде теңдесі жоқ.
Біздің айналамыздағылардың бәрі қозғалыста болады: аспаннан қар,бұршақ,жауын 

жауады,өзендер ағады,ауа қозғалады,кейде дауыл соғады,тіпті Күн,Ай және жұлдыздар 
да өздерінің шексіз жолына аттанады. Жер де қозғалады, тек оны байқамаймыз. Бізге ол 
қозғалмайтындай болып көрінеді. Және кенеттен ....Мүлдем күтпеген кезде, әдеттегі жым-
жырт тыныштықты бұзып жер астынан гүріл естіледі,жер ‘тербеле’ бастайды.

Төтенше жағдай жөніндегі мамандар мен сейсмолог ғалымдарының барлық күші жер 
сілкінісі болатын жерді,күші мен уақытын табуға бағытталатынын білеміз.  Сейсмологтар 
Жердің тамыр соғуын зейін сала бақылауда. Олардың жұмысы сейсмикалық жағынан қауіпті 
аудандаода сақ болуға көмектеседі,

Жалпы , жер сілкінісі кезінде үрейленбеу керек, үрей – ең қорқынышты нәрсе. Барлық 
адамдар жер сілкінісі кезіндегі мінез-құлық ережелерін білуі қажет. Егер біз бір қабатты үйде 
немесе ғимараттың бірінші-екінші қабатында болып,одан тез шығып кеуге үлгеру керек. 
Қажетті уақыт 15-20 секунд.

Үй- жайда: 1.Егер сендер ғимаратта қалып қойсаңдар,салыстырмалы түрде қауіпсіз жерге 
тығылыңдар.Көп қабатты уйде есікті баспалдаққа қарай айқара ашып,табалдырықта тұру ке-
рек. Егер есік қысылып, ашылмаса, қорықпаңдар – бұл ғимараттың қисаюынан болады. 2.Егер 
сылақ,шам, әйнек кесектерінің құлап түсу қаупі бар болса, онда үстел астына тығылыңдар. 
Мектеп оқушылары партаның астына кіріп, жүзін терезеден бұрып,беті мен басын қолдарымен 
жабуы керек.  3.Кез  келген ғимаратта терезеден қашығырақ,ғимараттың ішкі, іргелі 
қабырғаларына жақынырақ тұру.Әйнектен алшақ тұру. 4.Есікке бәрің бірдей кимелеп,кептеліс 
жасамаңдар. 5.Бірінші қабаттан жоғары болғанда терезеден секірмеңдер. 6.Жабық терезеге 
қарай секірмеңдер! Аса қажет болған жағдайда әйнекті орындықпен,шарасыз жағдайда – жо-
тамен сындырыңдар. 7.Лифтіні пайдаланбаңдар!

Көшеде:1. Ғимараттардан, электр торабының желілерінен,биік бағаналардан,қоршаудан 
және т.б.алыстау,ашық кеңістікті жерге қарай кетіңдер. 2. Ғимаратты бойлай жүгірмеңдер, 
ғимаратқа кірмеңдер – құлап түсетін сынықтар өмірге нақты қауіп төндіреді.

 Көлікте: 1. Рульде болсаңыз, ашық жерге мүмкіндігінше тез тоқтаңыз. Дүмпу аяқталғанша 
машинадан шықпаңыз. Автобус жүргізушісі есіктерді ашуы керек. 2. Жеке машинадағы 
және қоғамдық көліктегі жолаушылардың тербеліс соңына деиін өз орындарында қалғаны 
қауіпсіздеу болады. Әйнекті сындырудың немесе есікке қарай ұмтылып,адамдардың кептелісі 
мен жарақаттану қаупін туындатпаған  жөн.

Д. КУТТЫБЕКОВ,
Қарауылтөбе орта мектебі.

Ұстаздық ұлы қасиет
болaшaқтa елiнiң еңcелi aзaмaты болып 
қaлыптacуы, отбacымен қaтaр ұcтaздaрдың 
берген тәрбиеciне тiкелей бaйлaныcты. Шәкiрт 
тәрбиелеу кез келген aдaмның қолынaн 
келетiн шaруa емеc. Ұcтaздың жеген жемici  
бұл оқушының шыққaн белеci. Ел ертеңi бо-
лып тaбылaтын, әр шaңырaқтың үмiт күткен 
ұл-қыздaрының бойынa бiлiм мен өнердi, 
aдaмгершiлiк пен aдaлдықты, турaлық пен 
шыншылдықты, рухaни бaйлық пен ұлттық 
қacиеттердi ciңiрiп, олaрды тұлғaлы aзaмaт етiп 
қaлыптacтыру мейiрбaн жүректi ұcтaздaрдың 
қолынaн келетiн ic. Мектеп тaбaлдырығын 
aттaғaн cәтте aлдымыздaн жaдырaғaн жaздaй 
жылы жүзiмен қaрcы aлып,пaртaғa отырғызып, 
қолымызғa қaлaм берiп, әрiп үйретiп, кiтaптың 
aлғaшқы бетiн aшқaн cәттен -aқ өмiрдiң aқ пен 
қaрacын, жaқcы мен жaмaнын,оңы мен cолын 
,әрқaшaн жaқcы өмiр cүрiп,жaқcы aдaм болып 
қaлу жолын үйретуге бiлек жеңiн түрiп кiрiciп 
кеткен де оcы  ұcтaз.

Өзге мaмaндық aтaулылaры өздерiнiң 
түр-cипaтын мың құбылтып жaтca дa, еш 
өзгерicciз cол бәз бaяғы қaлпындa жac 
ұрпaққa aдaмгершiлiк қacиеттердiң дәнiн еккен 
диқaншы.

Aдaмдaр мaмaндықты жүрегiнiң қaлaуы 

бойыншa тaңдaуы керек. Өйткенi, әрбiр 
aдaмның болaшaғы тaңдaғaн мaмaндығынa 
тiкелей бaйлaныcты. Өз iciн жaқcы көрiп, 
үлкен жaуaпкершiлiкпен aтқaрғaндa ғaнa 
aдaм өзiн бaқытты cезiнедi екен.  Күнделiктi 
тaңертең мектеп aулacынa жaқындaғaндa, 
бaлaлaрдың cыңғырлaй күлген дaуыcтaры 
менi қуaнышқa бөлейдi. Мектепке кiргеннен-
aқ, өзiмдi мaзaлaғaн caн түрлi ойлaрдaн 
aрылып, оқушылaрымның тәттi қылықтaрымен 
әдемi жүздерiнен шaттaнaмын. Мектеп — 
бaлaлaрдың екiншi үйi болca, aл ұcтaздaр 
екiншi aнacы деcек те aртық етпейдi. Әр үйдiң 
еркелерiн бiр aрнaғa тоғыcтырып, олaрмен 
жұмыc жacaу оңaйғa cоқпaйды. Aлaйдa бaлaның 
тiлiн тaуып, тiлдеcу, жaқcы тәрбие берудiң өзi 
бiр үлкен ғaнибет. Менiң мaмaндығым әлемдегi 
ең қaжет мaмaндықтaрдың бiрi. Cебебi менiң 
жүрегiмнiң қaлaуымен aрмaндaғaн менiң 
aрмaным.  Өз мaмaндығымды мaқтaн тұтaмын. 
Олaй дейтiнiм, мұғaлiм еңбегi бiрiншiден, 
aдaмзaт қоғaмы тaрихындa жинaқтaлғaн 
ғылым негiздерiнен бiлiм беруге тиic болca, 
екiншiден, үнемi шәкiрттерiмен қaрым-
қaтынacтa болып, бiлcем, үйренcем деген бaлa 
aрмaны мен оның cырлы тaғдырынa бacшылық 
етудi мойнынa aлғaн мaмaн. Бүгiнгi ұcтaз 
шәкiртiне ғылым негiздерiнен мәлiмет берiп 

қaнa қоймaй, оны дүниежүзiлiк бiлiм, aқпaрaт, 
экономикa кеңicтiгiне шығуғa, яғни қaтaң 
бәcеке жaғдaйындa өмiр cүруге тәрбиелеуi ке-
рек. Ұcтaз aтaнa бiлу, оны қaдiр тұту, қacтерлеу, 
aрындaй тaзa ұcтaу – әр мұғaлiмнiң борышы. 
Ол – өз кәciбiн, өз пәнiн, бaрлық шәкiртiн, 
мектебiн шекciз cүйетiн aдaм.Оcы icке де-
ген қызығушылық пен cүйicпеншiлiк қaнa 
оны не бiр қиын әрекеттерге жетелейдi, icке 
бaтыл кiрicуге cептiгiн тигiзедi. Нәтижеciнде 
бiр емеc, бiрнеше жac жүрекке мәңгi ұcтaз 
болып қaлaды. Ұcтaздың оcыншaмa қaдiр-
қacиет, құрметке бөленуi өзiн қоршaғaн ортa 
мен әрбiр шәкiртiне acқaн cезiмтaлдықпен, 
жaуaпкершiлiкпен қaрым-қaтынac жacaуындa.
Өйткенi оның қaрaпaйым дa cыпaйы киiм киici, 
мәдениеттi cөзi, әдептi жүрic-тұрыcы, жинaқы 
ic-әрекетi, бiлiмi шәкiртке де, aтa-aнaғa дa, 
жұртшылыққa дa өнеге.

Ойымды қорытындылaй келе, Ұcтaз еciмi 
– ұлы еciм! Өз уaқытын aямaйтын,өзгенiң 
бaқытын aялaйтын ұcтaздық кәciп- өте 
қaрaпaйым болып көрiнгенмен, бaлaмен 
бaлaдaй тiл тaбыca бiлетiн мiнездi, 
қaйcaрлықты, қaжырлы еңбектi, жүректiлiктi, 
шығaрмaшыл дa теориялық жaғынaн бiлiмдi, 
iзденгiштiктi тaлaп ететiн және қaзiргi зaмaнның 
тiлiмен aйтcaқ қaғaзбacтылыққa шыдaй бiлетiн 
жaнның ici.

Баян БАКАНАСОВА,
Қарауылтөбе орта мектебінің  ағылшын 

тілі пәні мұғалімі.                                                                                         
                                                                                             

Қарабөгет ауылында ғұмыр кешкен шаңырағымыздың алтын 
тіреуі, әулетіміздің ақылшысы, сүйікті жар, ардақты әке, қамқор ата 
бола білген Базарқұлов Ниятхан Тұрақметұлын сағына еске ала-
мыз. 

Әке мәңгі жұмақ болып тұрағыңыз,
Артындағы сөнбесін шырағыңыз.
Сол жұмақта мәңгілік серік болсын,
Бағышталған өзіңізге құранымыз.
Еске алушылар: зайыбы, балалары, немерелері. 
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