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Жылдағы дәстүр бойынша 
Сарқан ауданының әкімі Талғат 
Қайнарбековтың елдегі санитарлық-
эпидемиологиялық жағдайға байла-
нысты ауыл тұрғындары алдындағы 
есебі  аудан орталығынан шалғайда 
орналасқан Лепсі өңірінен ба-
стау алып, ауданның барлық 
ауылдық округтерінде  жалғасын 
тапты. Қаңтардың 26-сында 
Талғат Қанатұлы Көктерек, Лепсі, 
Қарашыған ауылдық округтерінің 
тұрғындарымен кездесіп, аудан-
ның 2020 жылғы әлеуметтік-
экономикалық даму қорытындысы 
бойынша есепті баяндамасын ортаға 
салып, 2021 жылы атқарылатын 
нақты жоспарларымен бөлісті. 

Жуырда "Nur Otan" партиясының Сарқан аудандық филиалында 2021 
жылғы 10 қаңтарда өткен ҚР Парламент Мәжілісі мен мәслихаттары 
депутаттарын сайлаудың нәтижесі қорытындыланып, сайлау-
алды үгіт-насихат жұмысына қатысқан штаб мүшелері мен пар-
тия белсенділеріне "Nur Otan" партиясының көшбасшысы, Елбасы, 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Алғыс хаттарын салтанатты 
түрде тапсыру рәсімі өтті.

Салтанатты шарада сөз сөйлеген аудандық сайлауалды штаб 
төрағасының орынбасары Жантасов Бауржан Алдабергенұлы партияла-
старды сайлаудағы жеңіспен құттықтап, науқан кезінде озық қызмет атқарып, 
белсенділік көрсеткен озаттарға Елбасының Алғыс хатын табыстады. Сай-
лауалды науқан кезінде ауқымды үйлестіру және ұйымдастыру жұмыстары 
жүргізіле отырып, 247 ден астам іс-шара өткізілген болатын.

Марапатталғандардың арасында әр түрлі мамандықтар мен қызмет 
салалары бойынша партия мүшелері, аграрлық сектор, мәдениет, білім 
беру, бұқаралық ақпарат құралдары және т.б. өкілдері бар. Бұл біздің 
мемлекетіміздің, партияның бағытын қолдауға бағытталған, өз елінің патрио-
ты және оның өркендеуіне жұмыс жасайтын азаматтар!

Марапатталғандардың арасынан сөз алған Атанов Алмас Алдабергенұлы 
"Nur Otan" партиясының жеңісі болып табылатын жемісті жұмысы үшін 
барлығына алғысын білдіріп, партияның саясатын жүргізе беретінін жеткізді.

Ж. ЖОМАРТҰЛЫ.

Қазақстанда вакцинация 
міндетті әрі мәжбүрлі ме?

ЖАУАП: Қазақстанда вакци-
нация ерікті болып табылады. ҚР 
«Халық денсаулығы және денсаулық 
сақтау жүйесі туралы» Кодексінің 
77-бабына сәйкес кез келген 
медициналық ем-шара, оның ішінде, 
вакцинация егілетін адамның тек 
ақпараттандырылған келісімімен 
ғана жүргізіледі. Қазақстанда вак-
цинациядан бас тартқаны үшін 
әкімшілік немесе қылмыстық 
жауапкершілік көзделмеген, кез кел-
ген қысым көрсету заңсыз болып та-
былады.

Қазақстан Республикасында 
қандай вакцина қолданылады?

ЖАУАП: 2021 жылғы 1 ақпаннан 
бастап ҚР-да Ресейде шығарылған 
Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») вак-
цинасын пайдалана отырып, КВИ-
ға қарсы вакцинация басталады. 

ОНЛАЙН ФОРМАТТА ӨТТІ
Аудан әкімінің есебі

Үш округтің тұрғындары аудан 
басшысының жұмысына оң баға 
берді.

Аудан басшысының кезекті 
есебі Бақалы, Қойлық, Қарабөгет, 
Черкасск, Шатырбай, Аманбөктер, 
Екіаша, Амангелді, Алмалы 
ауылдық округтерінде, Сарқан 
қаласында жалғасты. Былтырғы 
жылы Сарқан өңірінің әлеуетін арт-
тыру бағытында бірқатар жұмыстар 
жүзеге асырылған. Мұны аграрлы 
аймақтың тыныс-тіршілігін нақты 
сандармен сөйлетіп, өңір басшысы 
өз баяндамасында жан-жақты ашып 
көрсетті. Алайда  мерейлі межеге 
жету үшін алдыда алатын асулары-
мыз, бағындыратын белестеріміз 

бар екендігін баяндамасына арқау 
еткен Талғат Қанатұлы жұмысты 
жүйелеуді, шаруаны ширатуды та-
лап етті. 

Тұрғындар есепті кездесуден 
кейін аудан әкімінің қабылдауында 
болды. Ауыл тұрғындары ау-
дан басшысына көпшілікті 
мазалаған түйткілді мәселелер 
бойынша ұсыныстарын жеткізіп, 
қанағаттанарлықтай жауап алды. 
Жаз уақытында бақша дақылдарына 
судың тапшылығы, түнгі көше 
жарықтары, жол, таза ауыз суы, 
балаларға арналған ойнау алаңдары, 
жедел-жәрдем көлігінің керектігі, кең 
жолақты интернет желісі, тұрғын 
үй мәселесі және жер телімдерінің 
қажеттігі сияқты өзекті әлеуметтік 
маңыздағы сауалдар көтерілді.  
Азаматтардың арыз-тілектері мен 
шағымдарын назарға алған аудан 
әкімі көтерілген мәселелер бойын-
ша жауаптыларға нақты тапсырма 
беріп, заң аясында шешу жолдарын 
қарастыруды міндеттеді.

- Кейбір мәселелерді шешу 
үшін уақыт, қосымша қаражаттар 
керек болады. Барлық мүмкіндікті 
қарастырып, заң аясында көтерген 
мәселелеріңізді шешетін боламыз, - 
деді Талғат Қанатұлы.

Елді мекендердегі мектеп, 
аурухана және басқа да ұжым 
мүшелері ZOOM қосымшасы арқылы 
жиналысқа қатысып, ой-пікірлерін 
жеткізді.

Өз тілшіміз.

КОРОНАВИРУСҚА 
ҚАРСЫ ВАКЦИНА: 

Одан әрі 15 ақпаннан бастап вак-
цинациялау процесіне Қарағанды 
фармацевтикалық кешенінің база-
сында өндірілген Гам-КОВИД-Вак 
вакцинасы қосылатын болады. 2021 
жылдың 2 тоқсанынан бастап вакци-
нациялау процесіне отандық өндіріс 
- QazCovid-In препаратын қосу жо-
спарланып отыр, бұл вакцина қазіргі 
уақытта клиникалық сынақтардың 
үшінші кезеңінен өтуде.

Коронавирусқа қарсы вакци-
наны кім ала алады?

ЖАУАП: Вакцинациялау 
вакцинаның келіп түсуіне бай-
ланысты кезең-кезеңімен жүзеге 
асырылады. Бұл ретте, бірінші ке-
зекте, коронавирустық инфекция-
ны жұқтыру және тарату тәуекелі 
жоғары халықтың осал топтары 
коронавиустық инфекцияға қарсы 
вакцинациялауға жатады, одан әрі 
иммундауға жататын халықтың осал 

топтары қамтылады.
Бірінші кезеңде инфекциялық 

аурулар ауруханаларының, жедел 
медициналық көмек, реанимация, 
МСАК, қабылдау бөлмелерінің меди-
цина қызметкерлері, санэпидқызмет 
қызметкерлері вакцинациямен 
қамтылады. Екінші кезеңде жалпы 
білім беретін мектептердің, жоғары 
оқу орындарының педагогтарын, 
бірінші кезеңге кірмеген медициналық 
қызмет қызметкерлері вакцинация-
лаумен қамтылады. Үшінші кезең 
мектеп-интернаттардың, мектепке 
дейінгі мекемелердің педагогтары, 
студенттер мен созылмалы аурула-
ры бар адамдар қамтылады.

Бұдан басқа, халықтың қосымша 
осал топтары: ТЖМ, ІІМ, Қорғаныс 
министрлігі, ҰҚК, Мемлекеттік 
күзет қызметінің қызметкерлерін 
және басқаларды қоса отырып, 
контингентті кеңейту жоспарлануда.

Вакцинация ақылы бола ма? 
Бір вакцинацияның құны қанша?

ЖАУАП: халықтың осал топта-
ры (мұқтаж отбасылар, мүмкіндігі 
шектеулі жандар және басқа) үшін 
коронавирустық инфекцияға қарсы 
вакцинация тегін ұсынылады.

Коронавирусқа қарсы вакцина 
қауіпті ме? Вакцинаның жанама 
әсерлері бар ма?

ЖАУАП: Қарсы көрсеткіштерді 
анықтау үшін вакцинаның 
көрсетілімдері, қарсы көрсетілімдері, 
иммунизациядан кейінгі ықтимал 
көріністері, вакцинаны енгізу және 
сақтау және тасымалдау шартта-
ры туралы толық мәліметтері бар 
вакцинаның нұсқаулығы талап 
етіледі. Осыған байланысты, қарсы 
көрсеткіштерді қазіргі уақытта тізіп 
шығу мүмкін емес. Адамның организмі 
кез-келген вакцинаны енгізуде 
иммунитетті қалыптастыратынын, 
сондай-ақ, иммундаудан кейін дене 
температурасының қысқа мерзімді 
жоғарылауы, вакцина орнында 
қызару мен ісіну сияқты жағымсыз 
көріністердің пайда болатынын атап 
айту маңызды.

Адамда коронавирустық 
вакцинаға аллергиялық 
реакцияның болуы мүмкін бе?

ЖАУАП: Медицина қызметкерлері 
кез-келген вакцинаны салмас бұрын 
адамның аллергиясы бар-жоғын 
анықтайды. Егер ауыр аллергиялық 
ауру болса, адамға вакцина салу 
медициналық тұрғыдан бас тарты-
лады. Бұл ретте аллергиялық реак-
цияны болжау мүмкін емес, себебі, 
әрбір адамның организмі әртүрлі. 
Уақытылы ден қою үшін адам вак-
цинация алғаннан кейін алғашқы 
30 минут ішінде (медициналық 
мекеменің қабырғасында) дәрігердің 

бақылауында болуы керек: дәл осы 
аралықта вакцинаға аллергиялық 
реакция болуы мүмкін.

Ресейде вакцина алған 
адамдарға күнделікті телефон 
арқылы хабарласып, зерттеп, 
қадағалау жүргізіледі. Бізде де 
осындай техникалық сәттер 
қарастырылған ба?

ЖАУАП: Вакцина алған 
барлық адам алғашқы 30 минут 
бойы медициналық мекеменің 
қабырғасында, дәрігердің 
бақылауында болады. Одан әрі 3 
күн бойы, тіркелген жерлері бой-
ынша учаскелік дәрігерлердің 
бақылауында болады. Бұдан басқа, 
вакцина алған әрбір адамның 
қолына вакцинаның ықтимал кері 
әсерлері көрсетілген және мұндай 
әсерлер орын алған жағдайда хабар-
ласа алатын емханалардың теле-
фон нөмірлері көрсетілген арнайы 
жадынама беріледі.

Балаларға коронавирусқа 
қарсы вакцина егіле ме?

ЖАУАП: «Спутник V» вакцинасын 
18 жасқа дейінгі балаларға қолдануға 
болмайды. Екпені тек ҚР 60 жасқа 
дейін кәмелетке толған азаматта-
ры ғана ала алады. Қазақстанда 
өндірілген вакцина қазіргі уақытта 
клиникалық сынақтың 3-ші кезеңінен 
өтуде. Бүгінгі күні отандық вакцина 
жөніндегі бекітілген нұсқаулық жоқ, 
сондықтан, осы вакцина бойынша 
контингент анықталуда.

Қарағанды зауытында 
шығарылатын вакцина қайда 
қолданылады?

ЖАУАП: Қарағанды фарма-
цевтикалық кешенінің базасында 
өндірілген "Гам-КОВИД-Вак" вакци-
насы тек Қазақстан Республикасын-
да қолдану үшін пайдаланылатын 
болады.

(Жалғасы 2- бетте).

ЕҢ МАҢЫЗДЫ СҰРАҚТАРҒА
 ЖАУАП

Ақпан айынан бастап Қазақстанда коронавирусқа қарсы екпе салу жұмысы бастала-
ды. Жаңа вакцина коронавирустың жаппай таралуына тосқауыл қойып, адамдардың 
қалыпты өмірге қайта көшуіне мүмкіндік береді. Вакцина бірнеше сатылы сынақтан 
сәтті өткен. Халық арасында жаңа екпені қолдаушылармен бірге күдік-күмәнға беріліп, 
алып-қашпа әңгіме айтатындар да жетерлік. Осыған байланысты "Сарқан" газеті ковид-
ке қарсы вакцина төңірегінде туындаған сауалдар мен оларға берілген ресми жауаптар-
ды назарларыңызға ұсынады.

ЕЛБАСЫНЫҢ АЛҒЫС ХАТЫ 
ТАПСЫРЫЛДЫ
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2021 жылдың қаңтар айында медициналық 
сақтандыру қорына түскен жарналар 

905,1 млн. теңгені құрады
2021 жылдың қаңтар айында Алматы облысы бойынша міндетті әлеуметтік медициналық 

сақтандыру үшін жұмыс берушілер мен жеке кәсіпкерлердің аударымдары мен жарналарының 
жалпы сомасы 905,1  млн.теңгені құрады.

Республика бойынша қаңтар айында 
түскен жарналар сомасы (2021 жылғы 01-
31 қаңтар аралығында) 19,8  млрд.теңгені 
құрады.

"Міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры" КЕАҚ Алматы облы-
сы бойынша филиалының директоры 
Нұрлан Отарғалиев атап өткендей, қаңтар 
айында Алматы облысы бойынша 451,0 
млн.теңге жұмыс берушілердің аударым-
дары және 454,1 млн. теңге азаматтық-
құқықтық сипаттағы шарттар бойынша 
жұмыс істейтін жеке кәсіпкерлер мен 
тұлғалардың жарнасы болып саналады. 

МӘМС-ке келіп түскен барлық қаражат, сенімгерлік басқару шарты бойынша Ұлттық банкте 
сақталады және кейіннен МӘМС шеңберінде көрсетілетін қызметтерді төлеуге жіберіледі.

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» 
КЕАҚ Алматы облысы бойынша филиалы

СОТ ӘДІЛДІГІ – ЕЛ ДАМУЫНЫҢ 
ТҰҒЫРЫ

Біз Мәңгілік ел боламыз деп, кемел келешегі бар мемлекет құруды 
көздеген халықпыз. Сот төрелігінің әділдігі мен жедел әрі толық орын-
далуы – кез-келген елдің кемел болмысының көрінісі. Сот жүйесінің дамуы 
тоқтап қалатын құбылыс немесе құрылыс емес, оны үздіксіз жетілдіріп 
отыру керек. 

Сот билігінің  негізгі міндеті - қоғам және мемлекет өмірінде туындайтын жанжалдар мен  
дауларды шешу, бұзылған құқықтарды қайтару, құқықтық тәртіпті және заңды бұзғандарды  
жазалау. Қазақстан Республикасында сот төрелiгiн тек сот қана жүзеге асырады. Ешқандай 
өзге органдар мен тұлғалардың судья өкiлеттiгiн немесе сот билiгi функцияларын иеленуге 
құқығы жоқ.

Сот төрелігі алдында тұрған жоғары әрі жауапты міндеттер судьялардың өзінің кәсіби 
қызметін халыққа ерен еңбегімен жеткізе отырып, Конституция мен заңдарды мүлтіксіз 
орындау арқылы, адалдықты, сатылмаушылықты, әділдікті, халық арасындағы шүбәсіз 
беделділікті көрсете келе, қызметте және тұрмыста адамгершілік пен мораль нормаларын, 
мінез-құлықтың әдеп қағидаларын сақтау негізінде атқаруын көздейді.

Судьяның қызметі үнемі халықтың назарында болғандықтан, судьялардың жүріп – тұруы, 
жоғары моральдық әдеп талаптарына сай іс-әрекеттері олардың ел және қоғам алдындағы 
ерекше жауапкершілікті толық түрде түсінетіндігі сот саласының халық алдында беделінің 
жоғары екендігін дәлелдейді.

Е.БАЙБОЛОВ,
 Сарқан аудандық сотының төрағасы.         

Ауыл шаруашылық 
тауар өндірушілердің 

назарына! 
Қазақстан Республикасының «Өсімдік қорғау туралы» 

Заңының (бұдан әрі-Заң) 14-1 бабына 1-ші тармағына сәйкес 
тыйым салынған, жарамсыз болып қалған пестицидтер мен 
пестицидтердің ыдыстары зиянсыздандырылуға жатады. 
Қолданылған пестицидтердің босаған ыдыстарды олардың 
басқа мақсатта қайтадан пайдаланылу мүмкіндігіне байла-
нысты тұрғындардың денсалығына үлкен қауіп тудырады.
Сол себептен, барлық шаруашылық құрылымдары қолданған 
пестицидтердің қалған бос ыдыстары болса ыдыстарды залал-
сыздандырулары міндетті.

Алматы облысы бойынша Іле ауданы Ақши ауылында 
орналасқан «Ақши агросервис» ЖШС-гіне пестицидтердің ыды-
старын заласыздандырылуға лицензиялық рұқсат берілген. 
Осыған байланысты, барлық шаруа құрылымдары жарамсыз 
пестицидтерді немесе пестицидтердің қолданған бос ыдыстар-
ды зиянсыздандыру (жою) үшін «Ақши агросервис» ЖШС- мен 
келісім-шартқа отыру қажет. (Мекен жайы: Алматы облысы, Іле 
ауданы, Күрті ауылдық округі, Ақши ауылы, тел 8(727557)24104, 
сот 87051382989 Идрисова Мақпал). 

Залалсыздандырылуға жататын жарамсыз пестицидтерді 
немесе пестицидтердің қолданған бос ыдыстардың көлемі 
туралы ақпаратты өздеріңіздің тұрғылықты жердің әкімдігіне 
ұсынуыңыз қажет.

Ғ. БАТЫРБЕКОВА,
 «Сарқан аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі» 

мемлекеттік мекемесінің бас маманы, тұқым инспекторы.

Неліктен вакцинаны екі кезеңде алу ке-
рек?

ЖАУАП: Коронавирусқа қарсы вакцинаны 
21 күндік аралықпен екі кезеңмен енгізу ке-
рек. Бірінші доза антиденелердің аз мөлшерін 
өндіруге байланысты қысқа қорғаныс әсерін 
береді. Екінші доза біріншісінің әсерін күшейтеді 
және нығайтады, адам организміндегі антиде-
нелер саны артады.

Ресейлік «Спутник V»вакцинасының 
сапасы жеткілікті деңгейде тексеруден 
өтті ме?

ЖАУАП: Аталған вакцина Ресей Федера-
циясында мемлекеттік тіркеуден өтті және 
бірнеше ай бойы халықтың осал топтарын 
иммундау үшін қолданылып келеді. Ресей 
Федерациясының Тікелей инвестициялар 
қорының мәліметтері бойынша, бұл вакцина-
ны сатып алуға 50-ге жуық мемлекет өтініш 
берген, ал кейбір елдер (Беларуссия, Ар-
гентина, Сербия) қазірдің өзінде оны сәтті 
қолдануда.

Қолданыстағы заңнамаларға сәйкес, 
Қазақстан Республикасының аумағына 
тіркелмеген дәрілік заттарды әкелу кезінде 
дәрілік заттың сапасын растайтын өндірушінің 
қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар 
құжатының электрондық көшірмесі болуы 
қажет (талдау сертификаттары немесе сынақ 
есебі немесе сапаны бағалау көрсеткіштері 
бар сапа паспорты). Қазіргі уақытта Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 15 
желтоқсандағы №850 қаулысымен Қазақстан 
Республикасында өндірілген COVID-19 коро-
навирусына қарсы вакциналарды уақытша 
мемлекеттік тіркеу ережелері бекітілді.

Ресейден басқа тағы қандай вакцина 
өндіретін елдермен ынтымақтастық 
туралы келіссөздер жүргізілуде?

ЖАУАП: Қазіргі уақытта ҚР Денсаулық 
сақтау министрлігі «Sinovac», «Sinopharm» 

КОРОНАВИРУСҚА ҚАРСЫ ВАКЦИНА: ЕҢ МАҢЫЗДЫ СҰРАҚТАРҒА ЖАУАП
(Қытай), «Phizer» (АҚШ) қоса алғанда, 
коронавирустық инфекцияға қарсы вакцина 
өндіруші бірқатар мемлекеттермен келіссөз 
жүргізуде.

Біздің елімізде қандай вакциналар 
әзірленуде?

ЖАУАП: Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымы тіркеген коронавирустық инфекцияға 
қарсы вакциналар арасында Қазақстан 
өндірісінің 5 үміткер вакцинасы бар. 

Біріншісі – клиникалық зерттеулер 
кезеңінде тұрған Қазақстан Республика-
сы Білім және ғылым министрлігі Ғылым 
комитетінің Биологиялық қауіпсіздік пробле-
малары ғылыми-зерттеу институты (бұдан әрі 
- БҚП ҒЗИ) әзірлеген инактивті вакцина. Қалған 
төртеуі:

1) Қазақ ұлттық аграрлық университеті 
Огайо штатының университетімен бірлескен 
(АҚШ);

2) Қазақ ұлттық аграрлық университеті 
дайындаған;

3) М.Айқымбаев атындағы аса қауіпті ин-
фекциялар ұлттық орталығы жасаған;

4) БҚП Ғылыми зерттеу институты әзірлеп 
жатқан және клиникаға дейінгі зерттеулер 
сатысындағы суббірлік вакцинасы.

Вакцинацияның электрондық паспор-
ты дегеніміз не?

ЖАУАП: Вакцинацияның электрондық 
паспорты дегеніміз – бұл вакцинаның 
медициналық тарихы. Бұл вакцина 
қабылдайтын халықты бақылау және мо-
ниторинг жүргізу жәнеүздіксіз жүргізуүшін 
денсаулық сақтау саласындағы негізгі мо-
дуль (функционалдылық). Қазіргі уақытта 
Вакцинацияның электрондық паспортын 
әзірлеу аяқталып келеді. Паспорттың жұмыс 
қабілеттілігі медицина қызметкерлері үшін 
Денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттық 
ресурстары арқылы, ал пациенттер үшін - 
eGov Mobile мобильдік қосымшасын пайдала-

ну арқылы іске асырылатын болады.
Вакцинацияның электрондық паспорты 

вакцинация ем-шарасынан өткеннен кейін 
тікелей eGov Mobile мобильдік қосымшасында 
қолжетімді болады. Вакцинацияның 
электрондық паспорты азамат туралы, ол алған 
вакцинаның түрі, вакцинацияем-шарасының 
кезеңділігі, сондай-ақ, вакцинациядан кейінгі 
кезеңдегі бақылау туралы ақпарат қамтылады.

Интернетте халықты вакцинация 
арқылы жаппай чиптеу туралы айтылып 
жүр. Бұл қаншалықты ақылға қонымды?

ЖАУАП: Қазақстан Республикасында 
бірде-бір вакцинация адамды чиптеумен бай-
ланысты емес. Вакцинация жасамас бұрын, 
әрбір адам вакцина құрамы туралы ақпарат 
беретін нұсқаулықпен танысуға құқылы.

Неліктен коронавирустық инфекцияға 
қарсы вакцина тез әзірленді?

ЖАУАП: Пандемия кезеңінде осы вакцинаға 
аса қажеттілік туындады. COVID-19 вакци-
насын әзірлеу бүкіл әлемде коронавирустық 
инфекцияны жаппай жұқтыру және адамдың 
жаппай өлімі орын алғандықтан, аса шұғыл 
жағдайда өтті. Бұдан басқа, фармацевтикалық 
компаниялар проблеманың ғаламдық деңгейде 
болуына байланысты вакцинаны тез әзірлеуге 
айтарлықтай ресурстар жұмсады. Бірақ оның 
жылдам әзірленуі компаниялардың қауіпсіздік 
хаттамаларын айналып өтті деген сөз емес.

Н.Гамалея атындағы ЭжМҒЗО-ның 
«Спутник V» вакцинасына келетін болсақ, ол 
алдыңғы әзірлемелерге сүйене отырып жасал-
ды. Орталық пандемияға дейін SARS-CoV-2 ко-
ронавирусы да жатқызылған РНҚ бар қабықты 
вирустарға қарсы вакциналар мен препарат-
тар жасаудың технологиялық платформасын 
ашқан болатын.

Бүгінгі таңда әлемде көшбасшылар 
мен танымал тұлғалардың қайсысы 
коронавирусқа қарсы екпе алды?

ЖАУАП: АҚШ-та вакцинаны жаңадан 

сайланған Президент Джо Байден алды. Ол 78 
жаста және тәуекел тобына жатады. Байденге 
"Pfizer" және "BioNTech" вакцинасы егілді.

Гвинея Президенті - Альфа Конде «Спут-
ник V» вакцинасымен егілген елдің алғашқы 
көшбасшысы. Сондай-ақ, елімізде  жоғары 
лауазымды 19тұлға, оның ішінде Қорғаныс 
министрі егілді.

Аргентина Президенті Альберто Фернандес 
Ресейде өндірілген «Спутник V» вакцинасымен 
коронавирустық инфекцияға қарсы вакцинация 
жасады. Президентке дейін Буэнос-Айрестің 
Денсаулық сақтау министрі Даниэль Голлан 
вакцинацияланды.

Венесуэла Президентінің ұлы Николас Ма-
дуро Герра Ресейде өндірілген «Спутник V» 
вакцинасымен коронавирусқа қарсы егілді.

Түркия Президенті Режеп Ердоған 
"СoronaVac" Қытай препаратымен 
коронавирустық инфекцияға қарсы егілді. 
Алғашқы егуді Түркия Денсаулық сақтау 
министрлігінің басшысы Фахреттин кожа жа-
сатты.

Ватиканда 84 жастағы Рим Папасы Фран-
циск пен 93 жастағы Рим Папасы Бенедикт XVI 
"Pfizer" вакцинасымен егілді.

Актер және Калифорнияның бұрынғы гу-
бернаторы Арнольд Шварценеггер Pfizer және 
BioNTech вакцинасымен коронавирусқа қарсы 
егілді. Американдық деректі кинорежиссер 
Оливер Стоун Ресейде өндірілген «Спутник V» 
коронавирустық инфекциясына қарсы вакцина 
жасатты.

Қазақстанда коронавирусқа қарсы отандық 
вакцинаны алғашқылардың бірі болып ҚР Білім 
және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов 
алды. Сондай-ақ, еріктілердің қатарында ҚР 
Президентінің көмекшісі Ерлан Қарин, Жамбыл 
облысының әкімі Бердібек Сапарбаев вакцина 
алды.

САРҚАН -АҚПАРАТ.

(Басы  1- бетте).

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ

В быту повсеместно используются газовые приборы, 
которые просты и удобны в обращении. Однако прене-
брежение правилами пользования газом приводит к не-
поправимым последствиям.

При установке газового баллона необходимо прове-
рить наличие резинового кольца и его целостность. На 
редукторе проверьте наличие трех металлических шари-
ков. После установки категорически запрещается прове-
рять места соединения на утечку газа зажженной спич-
кой, для этого нужно использовать мыльный раствор.

При пользовании газовыми приборами не забудьте 
открыть форточку. Не оставляйте газовые приборы без 
присмотра. Не допускайте к использованию газовыми 
приборами детей дошкольного возраста, а также лиц, не 
знающих правил обращения с этими приборами.      

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- загромождать газовые приборы, какими-либо по-

сторонними предметами.
-  оставлять горелки зажженными, уходя из дома.
- пользоваться духовыми шкафами для обогрева 

кухни.
-  самовольно заниматься ремонтом плит и переста-

новкой газового оборудования.
 ПОМНИТЕ, что при утечке газа необходимо немед-

ленно проветрить помещение, прекратить пользование 
газовым прибором и вызвать аварийную службу.  

Г.КАНАПИЯНОВА,
старший инженер ОЧС  района, 

старший лейтенант гражданской защиты.

ГЛОБАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВА

В подразделении Отдела по чрезвычайным 
ситуациям Сарканского района на системной 
основе проведен мероприятие, направленное на 
предупреждение коррупционных преступлений и 
правонарушений среди сотрудников.

В последних числах января текущего года в расположении пожар-
ный части № 22 г. Саркан состоялся круглый стол на тему: «Противо-
действие коррупции в органах гражданской защиты». 

В своих выступлениях обратилось внимание на значимость во-
проса о борьбе с коррупцией, соблюдении требований антикорруп-
ционного законодательства среди государственных служащих. От-
мечалось, что в последнее время участились случаи коррупционных 
правонарушений среди государственных служащих, в особенности 
среди сотрудников правоохранительных органов.

В свою очередь, главный специалист ОЧС Сарканского района 
Е.Турсунов отметил, что в рамках реализации Антикоррупционной 
стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы работа по уси-
лению борьбы с коррупциейв подразделениях ведется непрерывно 
и постоянно. Ее цель – формирование высокого уровня антикорруп-
ционной культуры, создание атмосферы «нулевой» терпимости к 
любым проявлениямкоррупции. Также он довел до сведения личного 
состава информацию о последних фактах коррупционных правона-
рушений и наступивших последствиях среди сотрудников органов 
гражданской защиты, а также указал на необходимость строгого со-
блюдения требований антикоррупционногозаконодательства Респу-
блики Казахстана службе и во внеслужебное время.

ОЧС Сарканского района и ПЧ-22 города Саркан.
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Талдықорған қаласының ХҚО-на тек 
алдын ала бронмен баруға болады

Азаматтардың көптеп жиналуын және вирусты жұқтыру қаупін болдырмау мақсатында кейбір 
өңірлердегі ХҚО-лар азаматтарды қатаң түрде тек алдын ала жасалған брон негізінде қабылдайды. 
Эпидемиологиялық жағдайдың нашарлауына байланысты өңірдің бас санитарлық дәрігері ХҚО-ның 
жұмысы бойынша арнайы шешім шығарды. Енді келушілерді қабылдау тек алдын ала жазылу арқылы 
жүзеге асырылады. Айта кетейік, бұл өзгерістер ауылды жерлер мен аудан орталықтарының ХҚО-
ларының жұмысына еш әсер етпейді. ХҚО ғимаратында қатаң түрде бетперде тағу тәртібін сақтау 
қажет. Қашықтықты сақтау үшін арасы 1,5-2 метр болатын белгілер сызылған. Әрбір ХҚО-да сани-
тайзерлер бар. Брондауға өтінім қалдыру үшін азаматтар egov.kz электрондық үкімет порталын, 
eGovKzBot2.0. телеграм-ботын пайдалана алады немесе 1414 қысқа нөміріне қоңырау шала ала-
ды. Брондау рәсімінен кейін азаматқа ХҚО-ға бару уақыты туралы тиісті смс-хабарлама жолданады. 
Біздің әріптестеріміз фронт-офистерде қызмет алушылармен тікелей байланыста. Біз келушілер мен 
қызметкерлердің қауіпсіздігін барынша қамтамасыз етуге тырысамыз. Сондықтан қызмет алушыларға 
қандайда ауру белгілері байқалса, ХҚО-ға барудан бас тартуға кеңес береміз. 

Жуырда Қазақстан Республикасының 
Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігінің 
төрағасы Алик Шпекбаев қоғамдық дертке 
қатысты 24 қағидадан тұратын ұстанымын 
ортаға салды. 

Басшы болуға ұмтылатындардың кез-
келгені қарамағындағы қызметкері үшін 
жауапкершілік алуға дайын емес.  2020 
жылы қарамағындағы қызметкерлердің сы-
байлас жемқорлық әрекеттері үшін 6 сая-
си қызметші отставкаға жіберіліп, 9 саяси 
қызметкер, сондай-ақ әкімшілік мемлекеттік 
қызмет лауазымындағы 39 басшы және 
квазимемлекеттік сектордың 5 топ-менеджері 
тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Осы 
тұрғыдан алғанда сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылыққа жол берсе оның тікелей басшы-
сын атқаратын лауазымынан бірден босату 
туралы шешім қабылдадық. Тек басшылар 
сыбайлас жемқорлық фактісін өз бетінше 
анықтап, жолын кескен жағдайларда ғана 
қолданылмайды.

Жаңа форматта сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы сараптамадан 3,5 мыңнан астам НҚА жо-
басы өтті. Бұл ретте тәуелсіз сарапшылардың 
күшімен 7,5 мыңнан астам сыбайлас 
жемқорлық олқылықтары анықталды.

Пандемия кезінде халық билікке үміт артып, 
қамқорлық пен көмек күтіп отырғанда кейбір 
арсыз шенеуніктер мен топ-менеджерлер 
заңнан да,  Құдайдан да қорықпай, лауазымын 
«қалтасын толтыруға» пайдаланып, жүйелі 
түрде пара алып, бюджет қаржысын жымқырды. 
Пандемиямен байланысты 100 қылмыстық іс 
тіркелді, оның жартысына жуығы – дағдарысқа 
қарсы бөлінген қаражатты жымқыру.

Президент тапсырмасына сәйкес барлық 
өңірде волонтерлер мен қоғам белсенділерінің 
арнайы топтары мың жарым мониторинг жа-
сап, 10 мың дәріхана, медициналық мекеме-
лер мен қоймаларды қамтыды, гуманитарлық 
көмекті соңғы алушыға дейін жеткізді. 

«Адалдық алаңы» жалпыұлттық 
қозғалысының арқасында 317 әкімдік сервистік 
форматқа көшті. Бұған аудандар мен облыстық 
маңызы бар қалалар жүз пайыз қамтылды. 
2300-ден астам кедергісіз фронт-офис пен 
оупэнспейстің ашылуы мемлекеттік меке-
мелерде қызмет алу процесін неғұрлым 
ыңғайлы етті. Жоба мемлекеттік қызметтерді 
цифрландыруға айтарлықтай серпін берді.  
Халықаралық стандарт бойынша ол кемінде 
90%-ға жетуі қажет болса, Қазақстанда 
цифрландыру 93%-ға жетіп, осы саладағы 
тұрмыстық жемқорлық деңгейін төмендетті. 

Агенттік 14 трлн теңгеге 18 мыңға жуық 
қаржылық мәліметтер орналасқан «Ашық 
бюджеттердің интерактивті картасын» дамы-
ту үшін Азаматтарды бюджет қаражатын иге-
ру мониторингіне кеңінен жұмылдыру және 
халықтың қаржылық сауаттылығын арттыруға 
арналған «Ашық бюджет» жаңа жобасын іске 
қосты. Әкімдердің күш-жігері мен олардың 
ашықтық, айқындық қағидаларын қолдауының 
арқасында елдің 11 өңірінің бюджеті толық 
ашылды.  

«Protecting business and investments» 
жобасының белсенділігі артып келеді. Жоба 
іскерлік ахуалды жақсартуға үлес қосты. 
Transparency Kazakhstan зерттеуіне сәйкес, 
сауалнамаға қатысқан 5 кәсіпкердің 4-і пара 
бермей, бизнес жүргізеді. Әрбір парасатты 
кәсіпкер сыбайлас жемқорлық пен шенеунік 
қысымынан толыққанды әрі сенімді қорғанысқа 
сенім арта алады.

Халықаралық ұйымдардың сарапшыла-
рымен тұрақты скайп-коллдармен қатар, Гон-
конг, Италия, Сербия, Иордания, Моңғолия, 
Өзбекстан және т.б. сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы ведомстволармен екіжақты қатынастар 
жақсартылды. Қазақстанның сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу жөніндегі органдар 
желісіне кіруі маңызды қадам болды, оның 
жұмысына қатысудың артықшылығы ақпарат 
алмасуды жеңілдету болып табылады.

- Жалпы, біз былтыр былтыр Дүниежүзілік 
банктің Жемқорлықты бақылау индикато-
ры бойынша пайыздық көрсеткішті екі есеге 
арттырдық және Transparency International-дің 
Жемқорлықты қабылдау индексінде 38 балл 
иеленіп, халықаралық сахнада тарихи нәтижеге 

қол жеткіздік. Салыстырғанда, егер 2012 жыл-
дан бастап 2018 жылға дейінгі аралықта, яғни 
7 жылда СЖҚИ-де 124 орында болып, небәрі 
3 баллға (28-ден 31-ге дейін) көтерілсек, тек 
соңғы екі жылда 7 балл жинап, рейтингте 
30 пунктке жоғары – 124-ші орыннан 94-ші 
орынға көтерілді. Осылайша, біз жемқорлықты 
қабылдаудың қалыпты дегңгейіне сенімді 
түрде тұрақтадық,-дейді Агенттік басшысы. 

 Бүкіл әлемде технологиялық революция 
болып жатқанда, ескі тәсілмен жұмыс істеуге 
болмайды. Осыған орай «Цифрлық Антикор» 
жобасына айтарлықтай серпін берілді, соның 
аясында big data және жасанды интеллект тех-
нологиялары енгізілді. 

Жүйелі алдын алу жұмыстарының 
арқасында 2020 жылы тіркелген сыбайлас 
жемқорлық қылмыстарының саны 5%-ға (1 
717-ден 1 632-ге дейін) азайды. 2017 жылдан 
бастап 2020 жылға дейінгі кезеңде тіркеу тіпті 
11%-ға қысқарғанын атап өткен жөн. 

Есептік кезеңде 25 аса ауыр және 1368 
ауыр қылмыстың, сондай-ақ жүйелі сы-
байлас жемқорлықтың 112 фактісінің жолы 
кесілді. Сотта ҰҚТ құру фактілері бойынша 
4 іс қаралуда. Түрлі дәрежедегі 210 басшы 
қылмыстық жауапкершілікке тартылды. 722 
адам сотталды, оның ішінде бір облыс әкімі, 
4 облыс әкімінің орынбасары, 2 жауапты хат-
шы, 2 комитет төрағасы, 1 елші, 5 судья, 
10 аудан әкімі және олардың орынбасарла-
ры. 5 вице-министр мен 5 комитет төрағасы 
мен олардың орынбасарларына, сонымен 
қоса квазимемлекеттік сектордың 5 топ-
менеджеріне қатысты қылмыстық істер терге-
луде.

 «Астана LRT» құрылысы кезінде бюд-
жет қаражатын жымқыру фактісі бойынша 
бірқатар лауазымды тұлғалар мен мердігер 
ұйымдардың басшылары сотқа жолданды. 
«СК-Фармация» басқармасының бұрынғы 
төрағасына қатысты тергеу аяқталды. БТА-
Банктің ісі бойынша 12 млрд теңгеден астам 
залал өтелді. Тағы 6,4 млрд теңге «Азық-түлік 
корпорациясы» АҚ басқармасының бұрынғы 
төрағасына қатысты қылмыстық іс аясында 
өтелді.

Қылмыстық істер бойынша өтелген залал 
сомасы 50,7 млрд теңгені құрады, бұл 2019 
жылдың көрсеткішінен (22,7 млрд теңге) екі есе 
жоғары. Пара алу және ұрлау фактілері бойын-
ша бірнеше айыппұл көлемі 2,8 млрд теңгені, 
тыйым салынған мүлік – 1,2 млрд теңгені 
құрады.

Мемлекеттік сатып алуларды 
мониторингілеу, сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдерін сыртқы талдау және жобалық 
қызмет бойынша жүйелі жұмыс бюджет 
қаражатын тағы 40,9 млрд теңгеге ұтымсыз 
пайдаланудың алдын алуға мүмкіндік берді. 
Осылайша, Агенттік жұмысының 2020 жылғы 
экономикалық жиынтық тиімділігі 95,6 млрд 
теңгені құрады. Біз қол жеткізген жетістіктермен 

тоқтап қалмауымыз керек, біздің әр қызметкер 
барынша тиімді жұмыс істеуі тиіс. 

Мемлекет басшысының тапсырмасымен 
жемқорлықтың алдын алу бойынша басшы-
лары белсенді шаралар қабылдамайтын 
мемлекеттік органдар анықталды. 2020 
жылдың қорытындысы бойынша – бұл Ішкі 
істер (бұдан әрі - ІІМ) және Ауыл шаруашылығы 
министрліктері (бұдан әрі - АШМ), сондай-
ақ Мемлекеттік кірістер комитеті, мұны 
Transparency Kazakhstan әлеуметтік зерттеуінің 
және қылмыстық-тергеу практикасының 
нәтижелері растайды. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы алғашқы 
үш пакеттің жалғасы ретінде жақын арада 
төртіншісі әзірленетін болады, оның ішінде 
заңсыз баю үшін жауапкершілікті енгізу, сы-
байлас жемқорлық фактілері туралы ха-
барлайтын адамдарды қорғаудың кешенді 
жүйесін қалыптастыру, integrity check кәсіби 
сатылмаушылығына тестілеуді енгізу, пара-
ны уәде еткені/ұсынғаны үшін қылмыстық 
жауапкершілікті енгізу және аса ауыр сыбайлас 
жемқорлық қылмыстары үшін бірнеше еселен-
ген айыппұлдарды жою. 

Сыбайлас жемқорлықтың негізгі 
драйверлерінің бірі көлеңкелі экономика бо-
лып табылады. Осы бағытта мемлекет жүзеге 
асырып жатқан шаралар қазірдің өзінде жақсы 
нәтиже беруде. Мысалы, ақша қаражатын 
шешуге шектеу енгізу, сондай-ақ цифрлық 
төлемдерді ауқымды ілгерілету қолма-қол 
ақшаны екі есе – 2,7 трлн теңгеден 1,3 трлн 
теңгеге дейін қысқартуға мүмкіндік берді. 
Көлеңкелі схемаларға қарсы пәрменді ша-
ралар қолданбай, сыбайлас жемқорлыққа 
тиімді қарсы тұру мүмкін емес, сондықтан біз 
стратегиялық серіктестеріміз – Қаржылық мо-
ниторинг агенттігімен және «Атамекен» ҰКП-
мен бірлесіп, көлеңкелі айналымның ең көп 
үлесі – ауыл шаруашылығы, сауда, құрылыс, 
көлік сияқты экономика салалары бойынша 
мақсатты жұмысты бастауға ниеттіміз. 

Тәжірибе көрсеткендей, сатып алу са-
ласы көлеңкелі экономиканы жандан-
дыратын және жемқорлық тудыратын 
салалардың бірі. Сондықтан Ұлттық пала-
тамен бірлескен жұмыстың тағы бір бағыты 
бюджетті қалыптастыру кезінде де, оны иге-
ру кезінде де баға комплексін енгізу. Жа-
сыратыны жоқ, көбінесе бюджетке салы-
натын бағалар жемқорлық мүдделері үшін 
әдейі қымбаттатылады. Осыған орай біз 
нақты бағалар мен іске асырылған шарттар 
негізінде қандай да бір сатып алудың бюджетін 
қалыптастыруды ұсынамыз. Бұл сатып алына-
тын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің 
бюджетін «ұлғайтуға» мүмкіндік бермейді. 
Осылайша, үлестес компаниялардың баға 
ұсыныстары негізінде бюджеттік жоспарлау 
артта қалады. Орындалған жұмыстардың 
жалған актілеріне қол қою проблемасын 
шешу үшін оларды егжей-тегжейлі жариялау, 

сондай-ақ тапсырыс берушілердің оны мыса-
лы 3 күннен аспайтын мерзімде қарауын енгізу 
ұсынылады. Бұл бір ғана мақсатты көздейтін 
актілерге қол қоюды қасақана кейінге қалдыру 
мүмкіндігін едәуір қысқартады.    Цифрлық 
теңгені тез арада енгізу – сатып алудағы 
жемқорлық проблемасының іргелі шешімі, бұл 
бюджет қаражатын игерудің бүкіл процесін 
қадағалауға мүмкіндік береді, «қолма-қол 
ақша» схемаларын және жалған кәсіпорындар 
құруды тоқтатады.

Квазимемлекеттік секторда сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы комплаенс институтын 
одан әрі дамыту мақсатында Президент 
жанындағы Мемлекеттік басқару Академия-
сы мен «Самұрық-Қазына» Корпоративтік 
университеті базасында білім беру және 
әдіснамалық сүйемелдеу басталады. 
Комплаенс-офицерлер ұлттық компаниялар-
да сыбайлас жемқорлыққа қарсы алдын алу 
жұмысының сапасын арттыруға мүмкіндік 
беретін кешенді семинарларға қатысады. 

Түрме адамды сирек тәрбиелейді. ЭЫДҰ 
(ОЭСР) елдерінде жемқорларды негізгі не-
месе қосымша жаза ретінде қоғамдық 
жұмыстарға тартуы кездейсоқ емес. Мысалы, 
Ұлыбританияда сотталғандарға «қоғамның 
қарызын қайтару» деген жазуы бар кеудеше 
кигізіп, оларға көше жұмыстарын жасатады. 
Писхологиялық тұрғыдан бұл тәсіл біршама 
тиімді әрі қоғам зиянкес  қылмыскерлерді та-
нитын болады. 

Біз тек шектеу шараларымен 
шенеуніктердің сән-салтанатқа толы өмірге 
құмарлығын жоя алмайтынымызды түсінуіміз 
қажет. Қымбат шипажайларда отбасылық су-
ретке түсу, бренд дүкендерден шоппинг жа-
сау, қымбат көлік міну – бір сәтте әлеуметтік 
желілерде таралып, халықтың заңды сынына 
ұшырайды. Дана халқымыз «Ұлық болсаң, 
кішік бол» деп бекер айтпаған. 

Қарапайымдылық пен кішіпейілділік – 
мемлекеттік қызметшілердің мінез-құлқының 
қалтқысыз қағидасына айналуы тиіс. Бұл ең 
алдымен, басшы лауазымдағы шенеуніктер 
мен оның отбасы мүшелеріне қатысты. 

Азаматтарды мемлекеттік органдардың 
қызметіне тарту институттары мен тетіктерін 
нығайту маңызды міндет. Агенттікте қоғам 
өкілдері барлық аппараттық кеңестерге, 
кадрлық және мемлекеттік сатып алу бой-
ынша комиссияларға қатысады, бұл біздің 
қызметіміздің ашықтығы мен айқындығының 
жоғары деңгейін көрсетеді. Бұл барлық 
мемлекеттік аппаратқа тән болуы керек. Мем-
лекет басшысы айтқандай, азаматтар – біздің 
басты тұтынушыларымыз, сондықтан біз 
қызметімізді қоғамнан жасырмауымыз керек. 
Сонымен қатар, мемлекеттік мекемелердің 
тәжірибесіне әлеуметтік желілерді пайдалана 
отырып, конкурстық кадр комиссияларының 
онлайн-трансляциясын енгізу ұсынылады.  

Парасаттылық идеологиясын насихаттау-
да үздіксіз кешенді білім беру маңызды. Біз 
қазіргі таңда Білім министрлігімен негізгі мек-
теп пәндерінің бағдарламасына парасаттылық 
идеологиясын енгізуді пысықтадық. Осы ретте 
«Егемен Қазақстан» республикалық газетінің 
басқарма төрағасы, Агенттіктің Қоғамдық 
кеңесінің мүшесі Дархан Қыдырәлінің 
«Адалдық әліппесін» әзірлеу туралы бастама-
сы назар аударуға тұрарлық. 

«Тәрбие тал бесіктен басталады» деген-
дей, бұл қадам балаларды ерте жастан адал 
өмір сүруге баулуға ықпал етеді. 

«Жедел-тергеу жұмысына қатысты 
басымдықтар өзгеріссіз қалады. Біз өзінің 
ашкөздігімен барлық мемлекеттік аппараттың 
беделін түсіретін жоғары лауазымды 
басшылардың жүйелі жемқорлығының жо-
лын кесуге жұмылуымыз керек, келтірілген 
залалдың барынша өтелуіне қол жеткізуге 
және жазаның мүлтіксіз бұлтартпастығын 
қамтамасыз етуге тиіспіз. 

Осының барлығы біздің тиімділігіміздің екі 
басты индикаторына –азаматтардың іске асы-
рылып жатқан жемқорлыққа қарсы саясатқа 
сеніміне және жемқорлықты қабылдауға 
тікелей әсер етеді»,-деді Алик Шпекбаев.

Жемқорлыққа - тосқауыл

QOǴAM

"Мигрант" жедел іс-шарасы
Қызмет көрсетілетін аумақта жүрген шетелдіктерге тиісті бақылауды,  

криминогендік жағдайды оңтайландыру және ҚР ІІМ полиция генерал-лейтенанты 
Е. Тұрғымбаевтың нұсқауын орындау мақсатында әкімшілік, криминалдық по-
лиция, жергілікті полиция және көші-қон қызметі бөліністерін тарта отырып 
ағымдағы жылғы 1-5 ақпан аралығында Сарқан ауданы аумағында "Мигрант" 
жедел алдын алу іс-шарасы өткізілуде.

Сарқан аудандық көші- қон бөлімі. 
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МEREI
● Мерей Арман жолы

Абайдың ортасында кішкене жол.
Ол -куə сан ғажайып іске де мол.
Басып өткен пендені санай берсең, 
Болар еді сан жетпес əскери қол.

Одан өтті қанша ма балдырғандар.
Ойыншықпен құмарын қандырғандар.
Қайта басса сол кезді ойлай ма екен...
Самайларын қырауға  шалдырғандар.

Оны басты қаншама бойжеткендер,
Махаббатпен жүрегін тербеткендер.
Қазір əже болды олар ақ жаулықты, 
Беттерінде əжімнен өрнектер бар.

Өтті талай қанша ма бозбалалар.
Арман шоғы жүректе маздағандар.
Сол армандар бір кезде алаулаған,
Жазғанда бар маңдайға жазбаған бар.

Келін болып желекпен мен де өттім. 
Ана болдым, бақытты күй де кештім.
Бөбегімді жетелеп серуендеткен ,
Куəсісің тамаша жазғы кештің.

Қанша тағдыр сол жолда тоғысады.
Кəрілікпен жастық шақ ауысады.
Арман қуып алысқа аттанғандар,
Азамат боп жұртымен табысады.

Маған дағы сан талай бердің бағыт,
Қайта оралдым үйіме қанаттанып.
Жастығымның дегенмен əр минутын, 
Басқан сайын қалыпсың іліп алып.

Басқан сайын жүріңдер есеп беріп.
Кете бермей тірлікке жетектеліп.  
Ізің бар ма , артыңда, қарашы деп,
Тағдыр қойды ол жолды төсеп беріп.

Таусылса жол , өмірдің таусылғаны. 
Кеңейіп ол ұзарсын тағы-тағы.
Кішкене жол Абайда таусылмашы ,
Сені басып талайдың жансын бағы.

Қоңырқаз
Қоңырқаз көкірегімде жырым менің, 
Өмірге егіз келген сырым едің.
Төріңде жүрегімнің құндақталып,
Жетелер армандарға сенің лебің.

Кейде сен шаңқылдайсың екіленіп,
Ұмытсам мазалайсың түсіме еніп,
Жанымның бөлшегі боп кеттің бе əлде.
Келемін тастай алмай үзіп , бөліп.

Зер сөзден кетпесем де өрнек өріп, 
Екеуміз қилы күнде болдық серік.
Өлеңсіз бір күн өтсе , өмір маған ,
Сезілер жаңбырсыз жаз секілденіп. 

Шаңырақ 
шаттығы

Кеудемде бұлқынады өлең-жорға,
Тізгін бермей тебініп арман-жолда.
Етектен тартқылайды күйбің тірлік, 
Туған соң əйел болып амал бар ма.

Болса да қайыспайтын жез қанатың 
Қашан да төмен етек сенің затың. 
Бір сəтке жылытқанға от басыңды, 
Шыққандай шың басына мəз баласың. 

Келсе де шарықтағың  аспан астын,
Есігін арман-күмбез айқара аштың.
Табиғат еншілеген міндетің бар,
Бəрібір,  бір табасың оттың басын. 

Асса да қиял-ойың шыңдардан шың,
Бəрінен биік сенің шаңырағың .
От жағып, сүлгі ұстап , су құюға ,
Арналып бұл  өмірде жаралғансың. 

Бақыттың ең үлкені тек осында, 
Береке,  мереке де от басында,
Шаңырақ   ұстап тұру бақ екенін ,
Түсінсін бойжеткендер бұл ғасырда.

Абзалхан АЛДАҚАЕВА, 
Қазақстан Республикасының 

білім беру ісінің үздігі.
Абай ауылы.

Мына қайнаған тіршілікте кімдермен 
аралас-құралас, қызметтес, сапарлас 
болмайсың?! Алайда солардың барлығымен 
тіл табысып, түсінісіп кете бермейсің ғой. 
Біреулермен жұмыс, өмір ағымы қаншама уақыт 
тоғыстырса да бөтенсіп, ресми «сіз-бізден» аса 
алмай жатасың. Ал енді біреулермен ə деген-
ше шүйіркелесіп, ежелгі достай қауқылдасып 
жүре бересің. Бүгінгі əңгімеміздің арқауы Ар-
най Нұғұмарұлымен бұрыннан таныстығымыз, 
білістігіміз болса да ауданда оның эколо-
гия инспекторы кезінен бастап жиі жүздесіп, 
пікірлесіп, достық рəуіште араласып келеміз. 

 -1951 жылы 12 ақпанда дүниеге келіппін. 
1969 жылы Новопокровка орта мектебін 
бітірдім. Еңбекке ерте араластым,- дейді ол 
өткенін оймен шолғанда. 

   Расында да Арнай еңбекпен етене болған 
аға буынның санатында. Бүгінгі ата-аналардың 
бəрі дерлік балаларын еркелетіп өсіреді ғой. 
Тежеу көрмеген тентек мектепте де сол əдетін 
қайталайды. Оны шектеген мұғалімді баланың 
ата-анасы жек көріп, жоғарыға шағымданып 
жатады. Баяғыда біздің ата-анамыз еңбекқор, 
алғыр болғың келсе ұстазыңның əрбір дəрісін 
қалт жібермеуің керек деп құлағымызға құйып 
жататын. Жастайымыздан еңбекке баулитын. 
Арнай Төкеев те он үш жасынан еңбекпен 
тапқан нанның қадірін білді. Үш айлық кани-
кулда қазіргінің балаларындай ел көріп, жер 
танитын уақыт емес, қырманда апайына ілесіп 
жұмыс жасады. Он төрт жасында Алексей 
Моцко деген комбайншының сабан жинай-
тын тіркемесіне отырды. Таң бозынан кешке 
дейін сабан түсіріп, түнемелікте тырп етпей 
ұйықтайтын да көзін тырнап ашқаннан қамытқа 
қайтадан жегілетін. Бұл отбасының тұрмысын 
жеңілдетсем деген оймен үлкендерден қалыс 
қалмайтын замандастарының екінің бірі көрген 
бейнеттің бір парасы ғана. Келесі жылы Ни-
колай Черкашин атты озат комбайншының 
«К-3» маркалы техникасында көмекші болып, 
дəрежесі өсті. Коля ағасы да осынау шарғы 

Өткен күнде белгі бар
Шапқан аттай, атқан оқтай ұшқыр уақыт. Күні кеше бала 

едің. Балдәурен балалығың отты кезең- жастығыңа 
ұласады. Ойлы отыз қылыштай қырыққа, ердің жасы елуге, 
ақылман алпысқа жалғасып, күш-қуатың сарқылмаса жетелі 
жетпіске жеткізеді. Алмалы ауылының азаматы Арнай Төкеев 
те, міне, жетпіс жасқа ат шалдырып, ұрпағына ұлағат айта-
тын жеті белеске көтерілді.

бойлы шымыр жасөспірімнің талабы мен 
табандылығына дəн риза болып, орта мектепті 
бітіргенше Арнайды жазғы демалыста қасынан 
қалдырмады. Сондықтан да мектеп бітірген 
соң екі жыл бойы «Энергия» колхозының ме-
ханизаторы атанып, тракторды да, комбайнды 
да өзі тізгіндеді.

Ол жылдары еңбек ескерусіз қалмайтын. 
Талапты жасты үлкендер қолдайтын, 
қорғайтын. Келешекте біздің ізбасарымыз 
болады деп тəлім беріп, тəрбиелейтін. Кол-
хоз басқармасының өз ісіне тиянақты жастың 
болашағын ойлап Алматы мал дəрігерлік 
институтына жолдама беруі де осындай 
сабақтастықтың айғағы. 

Жоғарғы оқу орнын 1978 жылы бітірген 
жас маман Арнай Төкеев туған колхозында 
зоотохник болып бір жыл қызмет атқарған соң 
аудандық партия комитетінің ұйғарымымен 
Ленин атындағы колхозға жіберілді. Ауданда, 
облыс аумағында іскерлілігімен, өр мінезімен, 
бітім-болмысымен ерекшеленген Болат Маке-
тов басқаратын ірі шаруашылықта бастапқыда 
зоотехник, араға уақыт салып бас зоотех-
ник болған ол алты жыл бойы төрт түлікті 
өсіруден ілгеріден көрініп жүрген маңдайалды 
шаруашылықтың экономикалық жағынан 
дамуына өзіндік үлесін қоса білді. Үйреніп 
қалған жерінен басшылардың қолқалап 
«Бақалы» совхозына ауыстыруы, əлбетте, 
бас маманның біліктілігіне, білімділігіне бай-
ланысты екендігі сөзсіз. Бақалыда өткен 
бес-алты жыл аралығында Арнай бұл елді 
мекеннің туған перзенттерінің біріне айналып, 
совхоз директоры, кейіннен республиканың 
Жоғарғы Кеңесіне депутат боп сайланған 
Мейрамғали Қалиасқаров сынды тəжірибелі 
басшының өнегесін көрді. Жас та болса осы 
шаруашылықты шашау шығармай басқарған 
Азамат Сəрсенбаевтың кезінде совхоздың бас 
маманы ретінде іскерлігімен танылды.

Тəуелсіздік таңы атты. Өтпелі кезеңде жо-
спарлы экономиканың тұралап қалғандығы 

баршаға белгілі. Осы күрделі кезеңде 1991-
1994 жылдары өзі туып-өскен «Энергия» кол-
хозына бас зоотехник болып келген Арнай 
Төкеев қолда барды ұқсатудың нəтижесінде 
қоғамдық мал басынан шығын бермеуді 
мақсат тұтты да меже биігінен көріне білді. 
Жекешелендіру тұсындағы асығыстыққа куə 
болды. Ел игілігінің ұстағанның қолында, 
тістегеннің аузында кетуі жанын ауыртты да. 
Жастайынан еңбекпен шыңдалған азамат 
қол қусырып отыра алмай «Айбын» атты ша-
руа қожалығын құрды. Жылдан-жылға егістік 
алқабын кеңейте отырып, құнарландыра біліп, 
көштен қалмай, санатқа іліге жүріп, қара жердің 
қайтарымын еселеп келеді. 2010-2015 жылда-
ры Алматы облыстық экология департаментінің 
Сарқан, Ақсу аудандары бойынша инспекторы 
болған жылдары осы саланың құзіретіне сай 
міндеттерін абыроймен атқара білді.

Жетпіс жас желкенін керіп қарсы алып 
тұр. Бұл жеті белеске Арнай Нұғұмарұлы 
жары Сағатай екеуі үш баласын жетілдіріп, 
немерелерінің бал қылықтарына тоймай 
жетіп отыр. Ырыс-құт қонған шаңырағы бар, 
амандығын тілейтін ағайын-туыстары бар. 
Алда күтіп тұрған берекелі белестері бар. 
Мерейгер ат тізгінін тартпай алдағы асуларға 
қадам баса берсін дейміз біз.

Ж. МАҚАТҰЛЫ.

Шындық деген 
шыңырауға шым 

батты
Көп иттердің ортасында таланып,
Көк ит шындық арпалысты қаны ағып.
Үні қайтіп шығар дерсің «байғұстың».
Жалғандықтың жанып тұрса бағы анық.

Шындық деген шыңырауға шым батты,
Шындық жақтас көкейінде мұң жатты.
Байшікештер белсенділер алдында,
Құрақ ұшып жағымпаздар зыр қақты.

Жыл артынан жылжып айлар сырғып күн,
Сана сезім болашаққа күңгірт тым.
Өтірікті қара судай сапырса,
Жетер дейсің кім түбіне шындықтың.

Болашақты болжау 
қиын заман бұл

Заман мынау қалтасызға сүреңсіз,
Қолда жоққа көктем-жазың тым өңсіз.
Талтаң басқан қалталыға шектеу жоқ,
Белшесінен заңды басқан «жүгенсіз».

Болса дағы киім бүтін қарын тоқ,
Бұл өмірге айтатындай зарың көп.
Тамыр-таныс жайылған соң «көз қысты»,
Бара жатыр қара халық жанын жеп.

Айта алмайсың іште жатқан қыжылды,
Аяқ асты адам қалай бұзылды.
Исі қазақ адалдықтан жұрдай боп,
Көрмей жүрміз əдеп көрген қыз-ұлды.

Жатса тұрса есіл-дерті ақшада,
Оңай ақша жақындарын сатса да.
Қайда қазақ жұлып берген жүрегін,
Туыс тұрмақ жүзі таныс басқаға.

Болашақты болжау қиын заман бұл,
Тойымдықтан қанағаттан адам тұл.
Қайда кетіп бара жатыр бұл қазақ,
Сақта Құдай екі қолда жағаң тұр!

Қазақтың бұлбұл 
көмей алтын ұлы
Танытқан жер жүзіне қазағымды,
Димаштай əнші бар ма ғажап үнді.
Қарамай нəсіліне ұлтына да,
Арнадың адамзатқа саз əніңді.

Ән сүйер бүкіл əлем халқың бүгін,
Тербеді жүректерін жарқын үнің.
Димашты қайда барса қолпаштайды,
Қазақтың бұлбұл көмей Алтын ұлын.

Туса да Ақтөбенің қаласында,
Айналды жер жүзінің баласына.
Ұл туды Әміредей ғасыр асып,
Қазақтың кең жазира даласында.

Қай əнші бүкіл əлем таң қалдырды,
Кетпестей құлақтарда əн қалдырды.
Ұраны Димаш болып жар салады,
Жұлдызы маңдайында жанған ұлды.

Мақтансаң мақтан қазақ Димашыңа!
Мақтасаң мақтау сияр бір басына.
Тіл көзден аулақ дейді табынғандар,
Ән сүйер айналғанда сырласына.

Терек пен алма 
ағаш

(мысал)
Мен терекпін көк аспанмен таласқан,
Қандай ағаш менен биік бар асқан.
Жазда жасыл жапырағым сыбдырлап,
Қыста қырау күміс шапан жарасқан.
Ақ күмістей көз тартатын сымбатты,
Самал желпіп бұтақтарын ырғапты.
Жерге тастап көз қиығын көк терек,
Аласалау алма ағашқа тіл қатты.
Ей алма ағаш мен тұрғанда бұтасың!
Көтерілген жердің шаңын жұтасың.
Иір-қиыр бұтақтарың сиықсыз,
Сиқын мендей сұлу терек құртасың.
Мен терекпін тереңге кеткен «тамырым»,
Ең алғашқы мен көремін таң нұрын.
Айналаға тым биіктен көз тастап,
Салтанатпен өтіп жатыр əр күнім.
Терек солай есі кетіп мақтанып,
Дауыл соқты құлауға да шақ қалып.
Үнсіз-түнсіз алма ағашқа тіл бітті,
Ішіндегі ашу-ыза ақтарып.
Биіктігің кімге керек мансабың!
Ауып тұрар мақтануға аңсарың.
Қарапайым болу бізге бұйырды,
Көңілінен шығып жүрген баршаның.
Бал татиды күз айында жемісім,
Таптырмайтын дəруменмін ел үшін.
Пайдам менің сенен гөрі көл-көсір,
Ұғар едің көңіл бөлсең мені шын.
Түсінбейсің, түсінбессің əй қайдам!
Отын болу қурап қалсаң бəр пайдаң.
Жан-жағыңа байыппенен қарашы,
Бойға сенген көк терексің марқайған.

Нүсіпхан АҚЖОЛОВ,
Сарқан қаласы.

Бұл өмірге айтатындай зарың көп
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Жаратылыс заңдылықтарын зерттеу-

ге келгенде қамшы салдырмайтын физик-
ғалымдардың өзі квант теориясының арғы 
шегіне барып, енді «өлім», «тағдыр», «тәннен 
шығып, мәңгі ғұмыр кешетін жан», «о дүниеге 
өтіп, өзге эфирге ауысу үрдісі» дегенге келген-
де тығырыққа тіреліп қалады. Бірақ, онысын 
мойындап жатқан жаратылыстанушылар жоқ. 
Бар айтатын сылтаулары «ары қарай мұны фи-
лософтар, жазушылар, көркем өнер өкілдері 
қарастыруы тиіс» деп оп-оңай құтыла салу ғана. 
Ақыры, не болды? «Осылай шығар, бұлай бо-
луы ықтимал» деген аңғал ұғым, соқыр сенім, 
қала берді есек дәменің арбауымен сырт-
тан таңылған жат діннің жетегіне еріп, соқыр 
сенімге негізделген жалған идеологияның 
құрбаны болуға кәдікпіз. Оны тура жолдағы 
ақиқат деп қабылдап адасушылықтың салда-
рынан қоғамда жанкештілердің бой көрсете 
бастауы бүгінгі күннің қасіретіне айналып отыр. 
Кейбір жастарымыз Сирияға барып соғысқа 
қатысатындай бастарына не күн туды?  Ең 
үлкен адасушылық та бүгінгі таңда дәл осы бо-
лып тұрғаны белгілі.

Адамзат тарихының буырыл тартқан 
беттерін парақтап, оған мұқият  көз 
жүгірітсек, шет жұрттың жат пиғылмен әдейі 
жүргізіп отырған әрекеттерінің астарына 
үңілместен тікелей қабылдай салып, еш бас 
қатырмастан ішкі идеологияға айналдырған, 
оны стратегиялық бағыты еткен, кейін сол 
надандықтарының кесірін тартып, оңбай 
ұтылған жұрт қаншама.

Өткен қоғамдық формация бізге «дін – 
апиын» деп насихат айтты. Бірақ, оның орнын 
«марксизм-ленинизм» атты идеологиялары-
мен алмастырғылары келгенімен, ешбір қазақ 
шын атейст болып кеткен жоқ. Дәл бүгінгі күні 
діннің өзі болмаса да оның түрлі ағымдарының, 
сан алуан секталарының  апиын екендігіне 
көз жеткізе бастаған секілдіміз. Діни догма 
ұстаным мен шектен шыққан фанатизмнің 
рухани соқырлыққа жетелейтіндігін қазірден 
бастап жастардың санасына сіңірмесек, кеш 
қалатын түріміз бар.

Имандай шынымызды айтсақ, кеңес 
дәуіріндегі жетпістен аса жылда қазақ қоғамы 
түрлі діни ағымдар, сансыратқан секталар-
дан аулақ болғандығының арқасында қазіргі 
заман ғылымы мен техника-технологиясын 
танып, өркениетке бейімделген шығармыз.  
Әрине, коммунизм идеологиясында утопиялық 
бағыттар көп болды. Кеңестік империя да бізді 
тонау, қыру жағынан келгенде аянып қалған 
жоқ. Дегенмен, қанша жерден тоқыраушылыққа 
ұшырадық, қарыштап дамып кете алмадық де-
сек те белгілі дәрежеде дамудың, ілгерілеудің 
болғанын жоққа шығара алмаспыз.

Социализммен ауырмаған, коммунистік 
идеологиямен уланбаған   Африка, Шығыс 
Азия, Латын Америкасының кейбір  елдерімен 

АЙТАРЫМ БАР

Күмәнді ағымдар 
жарға жығады

ШЫН МӘНІНДЕ, ПАЙДА БОЛҒАН КЕЗІНЕН БАСТАП БҮГІНГЕ ДЕЙІН ӨЗІНІҢ 
ТЫЛСЫМ СЫРЫН ЖАН БАЛАСЫНА АШПАҒАН, ҒЫЛЫМИ ТҮРДЕ ТЕРЕҢДЕП 
ТАНЫП, ТҮБІНЕ ЖЕТУГЕ МҮМКІНДІК БЕРМЕГЕН ЖАЛҒЫЗ НЫСАН БОЛСА, ОЛ 
– ДІН САЛАСЫ ШЫҒАР. ҚАЗІРГІДЕЙ АРАБ ТІЛІН ШАЛА-ШАРПЫ БІЛЕТІНДЕР 
ДІНТАНУШЫҒА АЙНАЛҒАН ЗАМАНДА МЕН ДЕ ОҒАН КӨЗДІ ЖҰМЫП ҚОЙЫП 
КЕТУДЕН АУЛАҚПЫН. ДЕСЕК ТЕ, ҮНСІЗ ҚАЛУҒА БОЛМАЙТЫН АХУАЛ 
ҚОҒАМДА ТУЫНДАП ОТЫРҒАНДЫҚТАН ПУБЛИЦИСТ РЕТІНДЕ ЕРІКСІЗ АУЫЗ 
АШУҒА МӘЖБҮРСІҢ. МЕЙЛІ, ОЛ ҚАТЕ БОЛСА ДА, «ӨЗ СӨЗІМ ӨЗІМДІКІ» (АБАЙ).

салыстырып көрсек, өзіміздің иман тараздау 
екендігімізді аңғарамыз. Соған қарағанда өткен 
жетпіс жылымызға өлердей қарғыс айтып, жеті 
атасын желдей көшіре сыбаудың да қажеті ша-
малы секілді көрінеді, кейде.  Әсіресе, өткен 
ғасырдың тоқсаныншы жылдары Ақмола об-
лысында тарамай сақталып қалған жалғыз 
совхоз «Родина» ауылын көргенде «егер 
елдегі барлық кеңшарлар мен ұжымшарларды 
осылай сақтап қалғанда ғой» деп бармақты 
тістей жаздайсың. «Гүлденсе ауыл, гүлденеміз 
бәріміз» деп олар кезінде құр босқа әндетпеген 
секілді.

Соңғы жиырма жылда ірі қалалардың 
шет жақтарында сән түзеп, бой көтерген ат 
төбеліндей азғана жаңа байлардың зәулім 
сарайлары мен жат жұрттың ауқаттыларынан 
біздің ақылымызға сыймайтын мол ақшаға 
сатып алған пәлен деген аралдағы вилла-
ларын көргенде «осының бәрі тәуелсіздіктің 
арқасы, тәуба» деуге аузың бармайды. Ондай 
есепсіз байлық пен сән-салтанат нарықтық 
экономикалық қатынастағы адал еңбекпен, 
демократиялық сайлаудағы әділ бәсекемен 
біреулердің басына бақ болып қона қалды де-
генге де сенбейсің.

Жетпіс жылдан астам құрсауланса да жа-
дымыздан өшпеген дәстүрлі дінімізге еркіндік 
беріліп еді, түрлі секталар мен күмәнді 
ағымдар да ере келді. Ондай кері кеткен 
діни ағымдар сананы улаушы апиын ғана 
емес, ақшамен алдап шақырып алып, кейін 
басындағы жалғыз үйінен айырып, қаңғытып 
жіберетін көлеңкелі бизнестің де сорақы 
бір түрі болып шықты. Онымен қоймай қыз-
қырқындар бет-ауыздарын тұмшалаған қара 
хиджаб жамылып, ұлдарымыз екі балақты 

шорт кесіп, шоқша сақал өсіріп әуіре-
сарсаңға түсті. Екі сөзінің бірі «мәшаллах» 
пен «әлһамдүллә»-дан тұрғанымен ата-
дәстүрден ат-тондарын ала қашатын оғаш 
қылық тапты. Мұндай мазмұнсыз форманың 
соңы ұшпаққа шығармайтынына енді көзіміз 
жете бастағандай. Хиджаб кигенімен олардың 
бәрі періште болып кеткені жоқ. Керісінше, сол 
шолақ балақтылар мен хиджаб кигендердің 
арасында зинақорлықтың өршіп кеткенін, 
шариғат жолымен неке қидырған болып, бірер 
айдан соң үш мәрте «талақ» деп тастап кете 
беретін опасыздықтың  белең алғаны қоғам та-
рапынан қатты сынға алынып жатыр.

Білім мен ғылым саласында жасалған 
неше түрлі реформа XX ғасырда жеткен 
жетістіктерімізді тәркі етіп, барымыздан 
айыруға шақ қалғандығының салдарынан 
жақсы мен жаманды айыруға дәрменсіз жа-
стар, ақшаның жолында ештеңеден тайын-
байтын жалмауыз жасамыстар пайда болды. 
Жоғарыдағы келеңсіздің түп тамыры айналып 
келгенде біліксіздікке барып тіреледі. Кереғар 
көріністердің бәріне де сырттан күштеп 
таңылған түрлі идеялық ұстанымдардың 
елеулі ықпалы бар. Тәуелсіздіктің 23 жылын-
да дін саласында ғана емес саяси-экономика, 
әлеуметтік дамудың барлығына көлделең 
көк аттылардың көсемсіп берген «ақыл-
кеңестерінің» тигізген зардаптары айта берсек 
таусылмас бір хикая. 

Қарапайым қазақ үшін бүгінгі проблема 
атаулы шашетектен. Бұрынғыдай олардың 
шағымын тыңдайтын, біреулерден көрген 
қорлығына араша түсетін ұйым-мекеме атау-
лы жоқтың қасы. Тым құрығында, еш негізсіз 
жұмысынан айырғалы жатса, ара түсіп, алып 
қалатын бұрынғыдай кәсіподақтар да қазір іс 
жүзінде келмеске кеткен. Сондықтан, бір Жа-
ратушыдан ғана медет сұрап, дінге жүгінбеске 
өзге амалдары жоқ. «Сенген қойым сен болсаң, 
күйсеген аузыңды ұрайын» демекші, көңілге 
медеу болатын діннің орнын секталар мен жат 
ағымдар басса, одан не үміт, не қайыр!

Егер халық сенім-нанымынан айырылып, 
барлығынан үміт үзер болса, ол бүкіл қоғамның, 
ұлттың күйреуіне әкелетін, жалма жан да-
был қағарлық қауіпті құбылыс. Шет елден 
әдейі «экспортталып» әкелінген діни ағымдар 
жастардың санасын улап, салт-дәстүрден, 
ұлттық құндылықтардан бездіруге жан таласа 
тырысып жатыр. Оқ атпай отарлаудың тәсілін 
асқан зұлымдықпен пайдаланып, біртұтас 
ұлтты іштен ірітіп, сан түрлі топқа бөлуді 
көздеуі олардың шын мәнінде діни ағым ғана 
емес  нағыз түп тамырымызға балта шабатын 
апиын екендігін айғақтап отыр.

Апиын қолданған адам уланып 
есеңгірейтінін, біраз уақыт айналасында не 
болып жатқанын сезуден қалатынын, алдам-
шы сағымның жетегінде қалатынын ескер-
сек, діни ағымдар мен секталарға  арбалған 
жандардың да бастан кешетін жайлары осыған 

ұқсас көрінеді. Олай болса, ағымдар мен 
секталардың зардабын қоғам үшін есірткіден 
кем деуге келе ме?!

Карл Маркс  1843 жылы жазған «Гегелдің 
құқықтық философиясына сын» деген 
еңбегінде діннің салдарын халықты уланды-
ратын апиынға теңеген еді. Бәлкім, бұл жер-
де қазіргі діни ағымдарды алдын ала болжап, 
меңзеген болар. Негізі, мұндай теңеуді Марк-
стан да бұрын жазушы Маркиз де Сад «Джю-
льетта» (1797) атты романында қолданғанын 
зерттеушілер әлдеқашан мәлімдеген. Алай-
да, ол жерде әңгіме дін туралы ғана емес. 
Романның бас кейіпкері Фердинанд деген әйел 
ат төбеліндей билеуші топтың халықтың ая-
нышты халін  патшадан жасырып, оны алдап-
арбау үшін неше түрлі қитұрқы әрекеттерге 
барып жүргендігін сынағанда оларды есірткіге 
теңеген.

Әлгі роман кейіпкерінің «Табиғат ана бізге 
таусылмас мол байлық сыйлағанымен сенің 
халқың өлместің күнін көріп отыр. Алайда, 
олар жалқаулығынан, жатыпішерлігінен емес, 
сендердің жүргізген саясаттарыңның сал-
дарынан мүшкіл халге тап болды. Қитұрқы 
саясаттарыңның кесірінен халықтың санасы 
тұмшаланды, қыруар байлыққа жететін жол-
дары жабылды. Халық сансырап әлсізденген 
сайын сендер байыған үстіне шалқып, күшейіп 
келесіңдер. Есесіне сендер шындықтан өлердей 
қорқасыңдар. Халық осы шындықты біліп 
қоймаса екен деп жандарың қалмай үрейленіп, 
телегей теңіз білімділікті, таңғажайып дарын-
қабілеттілікті елден бездіріп, сыртқа теуіп 
жатырсыңдар. Осы қорқыныштарың арқылы 
қараңғылық пен надандықты астыртын қолдап 
келесіңдер. Жұрт ойланбасын, еш нәрсеге 
бас қатырмасын, біздің былық-шылығымызды 
көріп, танып қоймасын деп халықтың санасын 
«апиынмен» уландырып отырсыңдар. Нағыз 
білім мен шын даналық ешкімге керек болмай 
қалуы, біліктілердің алға ұмтылыс жасамауы, 
тағдырдың жазғанына мойынсынуы  тек  сен-
дерге пайдалы болып тұр» - деп, патшаға ай-
татын жері бар. 1797 жылы Батыста жарық 
көрген романдағы осы жағдай бүгінгі әлемде 
әлі өмір сүріп жатқандай көрінеді.

Дінді апиынға теңеп, оны үстем топтың 
өзіне қолайлы қаруға айналдыратындығын 
сынаған ойлар Маркстан да бұрын болғанын 
жалғыз осы роман ғана емес,  герман 
ақыны Новалистің  «Гүлдегі шаң тозаң» 
(1798ж)  атты ғахлиялық жинағында да 
айтылатындығын әдебиеттанушылар кезінде 
ерекше атап көрсеткен. Кейін ол ойды Ленин 
де жалғыстырып, «Социализм және дін» атты 
еңбегінде Марксты қайталап «дін – апиын» деп 
тұжырымдағаны мәлім.

Әрине, бұл жерде мен жетпіс жылдан 
астам уақытта өзін ақтай алмаған, бүгінде 
әлдеқашан өмір сүруін тоқтатқан марксизмді 
дәріптеп отырған жоқпын.  Дегенмен, 
демократиялық ашық қоғамда діни және сенім-
наным бостандығымызды түрлі аласапыран 
ағымдар мен секталардың арбауына тәркі ет-
песек дегенді ғана айтқым келеді.

Қазіргі өркениет пен технологиялық 
дамудың кілті діни фанатизмге бас ұрған 
елдердің қолында ма, әлде, зайырлы 
демократиялық құндылықты орнықтырған 
мемлекеттерде ме? Әрине, терең білім мен 
озық технология ғана кез келген елді ұшпаққа 
шығаратыны дәлелдеуді қажет етпейтін аксио-
ма.

Олай болса, ұлттық құндылықтарымыздың 
бәрін жоққа шығаруға тырысып «ширк», 
«серік қосу» тағы бердемелер дейтіндер, 
технологиялық жетістіктердің өзін ысырып 
тастап, жұртты орта ғасырлық феодализмге 
қарай кері бұрып әкету үшін жанұшыратын қара 
желек жамылғандар мен шолақ балақты шоқша 
сақалдылар таратып жүрген «апиын» атаулы-
дан ең алдымен жастарды сақтандырайық!

Қуандық ШАМАХАЙҰЛЫ.

Ежелден исламды ұстанған ата-
бабаларымыздың әрбір ісі, әр салты мен 
дәстүрі шариғаттан шет кеткен емес. Дін 
- дүниеге көзқарастың шындық дүниені 
бұрмалап бейнелендіруші болса, дәстүр 
– ұлтты рухани жандандырып, 
оның ішкі және сыртқы келбетін 
өрнектеп, көрсетіп тұрады. Дін 
мен дәстүрдің қоғамдағы алатын 
орны жоғары, ұлттық құндылықтар 
дұрыс қалыптасу үшін де атқарар 
маңызы өте зор.  Дін мен дәстүр 
– қашанда бір-бірімен тұтас 
ұғым. Екеуі егіз тақырып десек те 
болғандай. Дін бар жерде дәстүр, 
дәстүр бар жерде дін де бар деп 
айтуға болады. Халқымыздың 
ғасырлар бойы қалыптасып кел-
ген дәстүрлі дінін, әдет-ғұрпын 
жоққа шығарып, іріткі салушы топ-
тар бар, олар қайдағы бір ағым, 
секталардың сойылын соғып жүргендер. 

 Қоғам тұрақтылығының кепілі

Бүгінгі таңда жастар ғаламторда ұзақ отырады. 
Соның салдарынан жастар теріс мәліметтерге 

тап болып психологиялық 
өзгерістерге ұшырап жатады. 
Ғаламтор уақытымызды босқа 
кетіріп, жалған мәлімет беріп, діни 
экстремизмге, тіпті азғындыққада 
итермелеуде. Ғаламторды 
қолданғанда келтірілген 
мәліметке бірден сене салуға 
болмайды. Расында да интернет 
бүкіл теріс пиғылды топтардың 
тиімді құралына айналып отыр. 
Ғаламторда көрген, оқыған және 
естіген нәрсенің барлығын саналы 
түрде сараптаған жөн. Қоғамның 
тұрақтылығының кепілі дініміз бен 
дәстүріміздің жоғалмауында. 

Қадірлі жастар! Барша мұсылман бауыр-

лар! Біз ұстанатын мұсылмандық бабала-
рымыздан бері шариғатқа сай қалыптасқан 
ұлттық дәстүрімізге нұқсан келтірілмеуі тиіс.  
Бүгінде Мәңгілік Ел боламыз деп жатырмыз. 
Оның бірден-бір жолы – «Бірлігі бар елдің, 
берекелі тірлігі бар» -демекші ел ішінде 
тыныштық пен тұрақтылық, ынтымақ пен 
бірлікті нығайту. Тұрақтылық пен тыныштық 
бар жерде ғана өсіп-өркендеу, ертеңгі күнге 
деген үкілі үміт болатыны айқын. Сонымен 
қатар ұлттық асыл құндылықтарымызды 
дәріптей отырып, оны паш ету. «Уықты басқұр 
сақтайды, ұлтты дәстүр сақтайды» - деген-
дей, ата-бабамыздан бері жалғасып келе 
жатқан дәстүрлі дініміз бен әдет-ғұрпымызды 
қадірлеп, құрметтей білуіміз керек. Дін мен 
дәстүр тұтастығы – қоғам тұрақтылығының 
кепілі екенің естен шығармайық!

Ануар САЛИМБЕКОВ,
«Сарқан ауданының жастар

ресурстық
 орталығының» жетекшісі.
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Сарқан аудандық кітапханасында 
27 қаңтар күні «Туған жерге тағзым» 
жобасы аясында құрылған «МА-
САТ» оқу клубы желісімен аудандық 
кітапханада құрылған «Әдебиет 
айдынында» клубының алғашқы 
отырысы болды.  «Ой-маржаны» 
тақырыбындағы  шара барысында 
клуб мүшелері шақырылып, клубтың 
мақсат-міндеттері таныстырылды. 
Биылғы жоспарланып отырған ша-
ралар талқыланды. Ой-пікір алмасу 
алаңында  Нүсіпхан Ақжолов,  Ұлжан 
Дүйсембекова, Жақсылық   Жомартұлы 
өз пікірлерін ортаға салды.

Л.ҚҰЛЫМБЕТОВА,
аудандық кітапхананың 

библиографы.

Табиғаттың әрбір маусымы ерекше болатыны сөзсіз. Әр маусымның 
өзіне тән қызығымен сейіл –серуені бар. Соның ішінде қыс мезгілі де өзіндік 
кіршіксіз аппақ қары мен сықырлаған аязымен қаҺарлы мінезімен ерекше. 
Бақылау жүргізу серуенің басты құрамдас бөліктерінің бірі.Міне біздің де 
«Күншуақ»тобының кішкентай бүлдіршіндері уақытылы далаға таза ауаға се-
руенге шығарылып,табиғаттағы өзгерістерді бақылауда. Біздің серуен кезіндегі 
басты мақсатымыз: серуен кезінде табиғатты бақылау,қыстап қалған құстарды 
бақылау,болып жатқан өзгерістерді байқауға ерекшеліктерін ажыратып айта 
білу дағдыларын қалыптастыру. Серуенде ойындар арқылы балалардың 
сөздік қорын молайту.  Ойындар арқылы балалардың ойлауын,есте сақтау 
қабілеттерін дамыту. Серуендеу –бала ағзасының шынығуының ең басты 
және қолайлы әдісі. Олар далада көп ойнап,қозғалыста болады. Қозғалыс 
бала ағзасындағы зат алмасу,қан айналым процестерін жақсартып асқа деген 
тәбеттерін ашады.Өздерінің кішкентай күрекшелерімен қар күрету арқылы 
сәби кезінен еңбекке баулимыз. Аула тазалаушы атамыздың еңбегін бақылау 
арқылы балаларды үлкенді сыйлауға және көмек көрсете білуге үйретеміз. 
Осының барлығы бала бойындағы бақылағыш қасиетін дамытып,қоршаған 
орта жайлы улкендердің еңбегін бағалауды,ойы мен қиялын дамытады.

Серуен жыл бойы күнделікті жүргізіледі. Жаз мезгілінде уақыттың 
көп бөлігін таза ауада өткізсек,ал қыс мезгілінде ауа температурасы-15 
С-ден төмендегенде немесе қолайсыз ауа райында бұрқасын кезінде 
ғана серуендеуге шықпайды. Қыс-тазалықтың,тұнықтық пен тылсым 
құбылыстың мезгілі болғандықтан таза ауада көбірек жүру керек екенін біле 
отырып,балапандарымыздың денсаулықтарына пайдасы өте зор екенін 
білетініміз анық. «Дені саудың-жаны сау»-демекші балалардың денсаулығына 
аса назар аударсақ,болашағымыз өсер ұрпағымыздың мықты әрі дені 
сау болып өсуіне осылай кішкене болса да ықпалымызды тигізгенімізге 
қуаныштымыз.

Толқын КЕМЕРБАЕВА, 
Карауылтөбе орта мектебі                                                                            

«Күншуақ»шағын орталығының тәрбиешісі.

Бала тәрбиесіндегі балабақша мен қоса отбасының да 
атқарар ролі мықты.  Балаларды тәрбиелей отырып, ата-
аналар еліміздің болашақ тарихын, демек, дүниенің де та-
рихын тәрбиелейді.

Болашақ ұрпақ тәрбиесі – ата-бабамыздан келе 
жатқан рухани мұралардың бірі. Себебі, артта қалған 
ізі қандай болса, ұрпағымыздың болашағы да сондай 
болмақ. Мектепке дейін тәрбие қызметкерлері балабақша 
табалдырығын жаңа аттаған бала бойына адамгершілік 
қасиетін сүттей сіңіріп, болашақтың үлкен есігіне жақсы 
тәрбиемен жетелеуіміз әрқайсымыздың алдымызда тұрған 
негізгі міндет.

Қазақта «Сүтпен сіңген, сүйекпен кетеді» деген мақал 
бар. Жас шыбықтай нілген жас бала адам болып шығу үшін 
жан тәрбиесінің орны ерекше.

Өйткені, ол – бала келешегінде үлкен әріппен жазы-
латын қажеттілік. Атадан балаға жалғасып келе жатқан 
халықтың тәлім-тәрбиесінің мақсаты – ары-жаны таза, әке-
шешесі мен ағайын-туғанын, туған елі мен жерін сүйетін 
нағыз патриот, ұлтжанды азамат тәрбиелеп шығаруды ата-
ана да, тәрбиеші де естен шығармауымыз керек. 

Бала үшін дүниеде ең жетілген, білімді де, мәртебелі 
адам – оның ата-анасы. Ал әдемі де жарық үй – оның 
туылған үйі.

Жас баланың дамуында ата-ананың орны ерекше, 
сондықтан ата-ана өз отбасында қолайсыз жағдайларды 
баланың көзінше тудырмауға тырысуы қажет. Отбасындағы 
ұрыс-керіс баланың жүйкесін тоздырады. 

Кейбір ата-ана өз перзентін шектен тыс еркелетіп, 
баланың бетінен қақпай, көңіліне қарап тәрбиелейді.

Ал мұндай көріністер баланың бойына кері қасиет пай-
да болуына, тікелей жағдай тууына себеп болады. Ата-
аналар балаға отбасылы  өмірдің алуан түрлі қыры мен 
сырын дүние жұмбақтарын танытып, тағылым талғамға, 
әдептілікке баулуға тиіс. «Бала естігенін айтады, көргенін 
істейді» - деп қазақ халқы бекер айтпаған.

Бала – ата-анасының, тәрбиешісінің, достарының 
мінезінен, жүріс-тұрысынан, сөйлеген сөзінен, істеген 
ісінен үлгі алуға тырысады. 

Оның бойына адамгершілік қасиетттерді салт-дәстүр, 
мақал-мәтелдер, ертегілер, жұмбақтар, айтыс-өлеңдер 
арқылы сіңіру ата-ана мен тәрбиешілердің басты міндеті.

Баламызды балабақшаға жіберіп, тәрбие, білім береді 
деп, бар ауыртпалықты тәрбиешіге салып қойғанымыз 

Дін мен мемлекеттің ара-қатынасы деп әдетте 
діни ұйымдар мен мемлекеттік органдардың қарым-
қатынастары айтылады. Бірақ, бұл қатынастармен шек-
теу дұрыс емес. Мемлекет пен діни орындар қатынасы 
заң жүзінде бекітілген. Бірақ бұл біздің үлкен қатеміз 
әрі шектеу қою деп ойлаймын. Мемлекеттік органдар 
жүйесінің діни орындардан бөлек өмір сүруі шындық. 
Пікірталас тудыратын жайт, мемлекет діннен бөлінген 
деген идея. Мемлекеттің діннен бөлінуі мүмкін емес. 
Себебі мемлекет дегеніміз ұйымдасқан қоғам, ал 
ешбір қоғам дінсіз болмайтыны белгілі. Сондай-ақ, заң 
ғылымындағы тағы бір тараған анықтамаға сәйкес мем-
лекет біртұтас мемлекеттік билік арқылы басқаратын, 
егемендігі бар халық мекендеген территория. Ал, халық 
мекен ететін ешбір территория дінсіз болмайды. Оның 
үстіне, дін дегеніміз адами сана мен қоғамдық сананы 
ажырататын құндылық. Олай болса, адам адами сана-
сыз, қоғам қоғамдық санасыз болуы мүмкін емес. Егер 
мемлекет діннен бөлек десек, онда мемлекет қоғамдық 
және адами санадан бөлінген болып шығады. Діни сана 
дегеніміз болашақ алдындағы Жаратқан алдындағы 
жауапкершілікті сезінетін әрекеттерге пәрменді сана. 
Шын мәнінде мемлекет, діннен бөлінбейді, ажырамас 
бірлікте болады. Бірақ, мемлекеттік органдар жүйесі діни 
ұйымдардан бөлінуі мүмкін. 

Тіпті, мемлекет діннен бөлек деген идеяны 
басшылыққа алатын мемлекеттердің өздері осын-
дай тұстарын басшылыққа алу арқылы өздері біліп не 
білмей, әдейі не байқамай, атеистік діни ұстанымды 
жариялап жүргендерін ескергендері дұрыс. Соны жалау 
етіп көтергендерін, өз заңдарында бекітіп жібергендерін 
білгендері абзал. Әрине, бұл идеяның атеистік діни 
астарын және мәнін аңғармай, оны өз заңдарында 
білместікпен енгізіп жіберген мемлекеттер жоқ емес, 
олардың атеистік мемлекеттер деп есептеуге болмайды. 

Жаңартылған білім 
мазмұнындағы диалогтық оқыту 

әдістемесі

Бүгінгі таңда бастау-
ыш мектепте диалогтық 

оқыту мазмұнын жетілдіру, 
оқытудың озық техноло-

гияларын қолдану айрықша 
өзекті проблемаға айналып 

отыр. Диалог-ғылымда 
танымдық процестің 

іздеген нәтижеге әр түрлі, 
бірақ бір-бірімен жары-

спайтын көзқарастар, 
қатынастар, бағыттардың 
өзара байланысты жолы-
мен жүзеге асырылатын 

прогрессивтік дамуының 
реті түрінде көрінеді. 

Сабақ барысында оқушы мен оқушы, мұғалім мен оқушы арасын-
да жүргізілген диалог оқушылардың қызығушылық танымын арттырады. 
Сұрақ қою маңызды дағдылардың бірі болып табылады, себебі сұрақ дұрыс 
қойылған жағдайда сабақ тиімді өтеді және де оқушылардың білім алуына 
қолдау білдіріп, оны жақсарта және кеңейте аламыз.

Бастауыш мектеп оқушыларына диалогтық оқытуды жүзеге асыруда 
жүргізілген жұмыстың нәтижесінде мынадай қорытынды жасауға болады:

-диалогтық оқытуда  оқушылардың өз бетінше ізденісі;
-жеке пайымдаулар жасап, өз пікірін, өз ойын айтуға бағытталған тапсыр-

маларды орындауға;
-топтарда бірлесе жұмыс жасауға, ортақ пікір шығаруға мүмкіндік береді;
Диалог арқылы оқыту ынтымақтастық пен серіктестікті тудырды, 

оқушылар бір-бірінің ойымен де есептесуге ұмтылды, рөлдік ойыны арқылы 
тілдері жаттығып, образда ойнауға үйренді. Бұл жұмыстар барысында 
оқушылардың мәтінді оқып, таныс емес сөздерге мән беріп, бір-біріне кеңес 
беріп, оны одан әрі дамытуды үйренеді.

Оқушылар бастауыш сыныпта оқытылатын әр пәндік саланы түсінетіндігін 
көрсете отырып, алдағы уақытта осы білімдерін басқа жағдайларда қолдана 
білулері қажет. Сондықтан оқушыларымыз өз білімдерін кез-келген жағдайда 
қалай бейімдеу керектігін біліп, болашақта кездесуі мүмкін кез-келген күрделі 
тапсырмаларды шешуге икемді болуға талаптанады.

Заман талабына сай жаһандық проблемаларға жауап бере ала-
тындай деңгейде ұлттық мәтіндегі жұмыстар жүргізілуде. Білім беру 
бағдарламасындағы ұлттық стандарттарға, бағалауға, оқулықтар мен 
оқыту әдістеріне қатысты білім беру саласындағы өзекті құндылықтар мен 
мақсаттар мектеп оқушыларының жалпы үлгерімін арттыруды, сондай-ақ 
инновация мен көшбасшылықты енгізу үшін талап етілетін дағдыларды да-
мытуды, мектеп арқылы ұлттық сананы қалыптастырып, іске асыруды және 
ауқымды халықаралық тәжірибемен өзара әрекеттесуді көздейді.

Жаңартылған білім беру бағдарламасы мен бағалау жүйесін енгізу 
аталған міндеттерді шешу үшін қабылданған  шаралардың  бірі  болып та-
былады.

Ардак  КАЛТАЕВА,                                                                                                                                        
М.Маметова атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі.

                                                                    

Сұлулықтың секілді шамшырағы,
Мейірімінен төгілген жан шуағы.
Мөлдіреген сымбатты,жарқын бейнең
Көз алдымда мүсіндей боп тұрады.

Арманыңыз асқақ,үмітке толы жанарың,
Өзгеше еді бізге берген сабағың.
Өмірден ерте кеттің аяулы ұстаз,
Өзіңізді сағынып еске аламын.

Айгерім апай  ұстазым,
Жүректерге гүл еккен,
Шәкірттерін тәрбиелеп,
Құрметпенен рухыңызға бас иіп,
Еске аламын ,сағынышты жүрекпен.

 Шакен АБЫЛАЙ,
М.Маметова атындағы орта мектептің 

9-сынып оқушысы.

ҚЫСҚЫ БАҚЫЛАУ

БАЛА ТӘРБИЕСІНДЕГІ ОТБАСЫ ЖӘНЕ БАЛАБАҚША РОЛІ
жеткіліксіз.

Баланы балабақшаға берген соң, ата-ана 
тәрбиешімен тығыз қарым-қатынаста болып, оның дұрыс 
тәрбие мен білім алуына бірлесе әрекет етуі тиіс. Ата-
ана – бала тәрбиесіндегі басты тұлға.

Сондықтан әке де, шеше де балаларының жан-
дүниесіне үңіліп, мінез-құлқындағы ерекшеліктерді жете 
біліп, аңғарып отырғаны жөн. 

Балалармен әңгімелескенде, олардың пікірімен де 
санасып отырған орынды. Баланың бойына барлық 
жақсы қасиеттерді дарыту, тіпті жанында жүрген доста-
рына дейін мән беру, табиғат сыйлаған дарыны болса 
дамыту, дұрыс білім алуына жағдай жасау – ата-ананың 
басты парызы. Ендеше, бала тәрбиесінде ұсақ-түйек 
дейтін ешнәрсе жоқ және сол нәрседен де қателесуге 
біздің қақымыз жоқ. Отбасы – адам баласының өсіп-өнер 
ұясы.

Адамның өміріндегі ең қуанышты қызық дәурені осы 
отбасында өтеді. Ата-аналардың балалары алдында 
олардың денсаулығының дұрыс жетіліп өсуін қамтамасыз 
ету, тәрбие беру, үй болып, аяққа тұрып ел қатарына 
қосылып кетуін қамтамасыз ету сияқты міндеттерін орын-
дауы, ал балалары алдында ата-анасын қамқорлыққа 
алып, сүйеніш болуы секілді міндеттері ұштасып жатады. 
Бүгінгі таңдағы отбасы тәрбиесінде қоғам ата-аналарға 
үлкен жауапкершілік жүктеп отыр. Еліміздің өркендеуі, 
дамуы, болашағы, қазіргі жас ұрпағымыздың тәрбиелі, 
жан-жақты білімді болуына көп байланысты. Бала – әр 
жанұяның бақыты. Олай болса, өз бақытымызды бағалай 
білейік.

 Ата-анаға көз қуаныш,
 Алдына алған еркесі,
 Көңіліне көп жұбаныш,
 Гүлденіп ой-өлкесі, -
деп Абай атамыз ата-ананың қуанышы, гүлденген 

үміт, арманы тек перзент сүю, оны тәрбиелеу екенін 
әрқайсымыз жақсы білеміз.

Ендеше, ата-аналар, қолымыздағы алтынымызды 
жақсылап тәрбиелейік және біз оларға үлгі болар бейне 
екенімізді ұмытпайық. 

Гульмира ДОСУМБЕКОВА,
Тасарық орта мектебінің «Балдырған» 
шағын орталығы, «Еркетай» тобының 

тәрбиешісі.

Ой-маржаны

Дін мен мемлекет арақатынасы
Өйткені, олар бұл идеяны діни идеологиялық аста-
рын байқамай, оның құқықтық-нормативтік заңдылық 
мәнін пайдалануда. Бұл ойдың құқықтық мәні екі 
нормаға саяды. Біріншіден, мемлекет бірде-бір дінді 
мемлекеттік дін ретінде бекітпейді, екінші діни орын-
дар мемлекет орындар желісінен ажыратылған, 
сондықтан олар мемлекет институты тарапынан 
қаржыландырылмайды деген екі заңды ұғым бар. 
Бұл екі заңдылық біздің заңда бар. Сондықтан, өз 
заңдарында мемлекет діннен бөлек деген тұжырымды 
әбестікпен және әттеген-аймен енгізіп жіберген. 
Бұл енді заң шығарушылардың қателігі. Дін туралы 
заңдағы және басқа да ресми құқықтық құжаттардағы 
мұндай сөздерді алып тастау керек. Себебі біздің мем-
лекет атеистік мемлекет емес. Біздің заңдарда атеистік 
сенімнің догмалары бекітілмеуі керек. Екіншіден, 
біздің заңдарда мемлекеттік діннің болмайтын және 
діни ұстанымдардың мемлекеттік органдардың 
жүйесінен ажыратылғандығы мемлекет бюджетінің 
қаржыландыруы тұрғысында бекітілген. ҚР халқының 
басым көпшілігі ислам дінін ұстануда. Сондықтан, 
Қазақстан қоғамының діні ислам діні болып табыла-
ды. Демек, Қазақстан Мемлекетінде негізгі дін ислам 
діні бірақ соған қарамастан, ислам діні мемлекеттік 
дін ретінде жарияланбаған. Керісінше, Қазақстан 
Республикасы ешбір дінді мемлекеттік дін деп заң 
жүзінде бекітпейді,  Заң жүзінде әлемдік және дәстүрлі 
діндерді де республика аймағында еркін ұстануға бо-
латынын жариялап, ар-ождан, дін бостандығын заң 
жүзінде бекітіп берген.

Ұ. АМАНГЕЛДІ,
«Дін саласындағы мәселелерді зерттеу 

орталығы» КММ Сарқан ауданы бойынша 
дінтанушы-маманы.

Аяулы ұстазым Айгерім апайға!
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«Сарқан аудандық білім бөлімі» мемлекеттік 

мекемесі бос мемлекеттік орта білім беру 
ұйымдарының басшысы лауазымы орнына конкурс 
жариялайды.

Бос орын:  1. «Алматы облысы білім 
басқармасының Сарқан ауданы бойынша білім 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Тасарық орта 
мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры. 2. 
«Алматы облысы білім басқармасының Сарқан ауда-
ны бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Әл-Фараби атындағы орта мектебі мектепке дейінгі 
шағын орталығы бар және Еркін бастауыш мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры. 3. 
«Алматы облысы білім басқармасының Сарқан ауда-
ны бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«№ 54 орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
директоры.

Мемлекеттік білім беру ұйымының орналасқан 
жері, толық атауы: 1. Алматы облысы, Сарқан ау-
даны, Абай ауылы, Абай көшесі, 38 үй; оқушыларға 
оқыту мен тәрбиелеуді жүзеге асыратын «Тасарық 
орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі. 2. Алматы об-
лысы, Сарқан ауданы, Лепсі ауылы, Ахметова көшесі, 
13 үй, оқушыларға оқыту мен тәрбиелеуді жүзеге 
асыратын «№54 орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі. 3. 
Алматы облысы, Сарқан ауданы, Қарабөгет ауылы, 
Абайділданов көшесі, 18 үй, оқушыларға оқыту мен 
тәрбиелеуді жүзеге асыратын «Әл-Фараби атындағы 
орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығы 
бар және Еркін бастауыш мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын біліктілік 
талаптары:

Бастауыш, негізгі орта, орта, шағын жинақты 
мектептерді қоспағанда білім беру ұйымдары үшін:

1) тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу ор-
нынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік 
білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растай-
тын құжат;

2) педагогикалық жұмыс өтілі бес жылдан кем 
емес, бұл ретте соңғы екі жыл үздіксіз педагогикалық 
жұмыс өтілі, орта білім беру ұйымы басшысының 
орынбасары лауазымындағы өтілі бір жылдан кем 
емес;

3) педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік 
санатының немесе педагог - сарапшының, педагог-
зерттеушінің, педагог- шебердің біліктілік санатының 
болуы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық 
өтілі бес жылдан кем емес жоғары оқу орындары 
оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік каби-
неттер (орталықтар) әдіскерлерін, біліктілікті арттыру 
жүйесін қоспағанда).

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

нынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік 

Хабарландыру
білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растай-
тын 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 жо-
спарларын бекітеді.

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

      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 лицензиясына 
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 байланы-
сын қолдау үшін оларға жағдай жасау бойынша ша-
ралар 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 тура-
лы 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 тартуды 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 адамдар-
мен), қорғаншылық кеңесімен жұмысты үйлестіреді.

Мемлекеттік және басқа да ұйымдарда білім беру 
ұйымдарына ұсынады, қажетті есеп құжаттарын дай-
ындау 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 220 
825 теңгеге дейін.

Құжаттар төмендегі мекен жайда хабарлама 

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 ор-
нынан өндірістік мінездеме;

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

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

9) соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10) сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс 

жасағаны туралы мәліметтің болуы не болмауы тура-
лы анықтама;

11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған 
жағдайда);

12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстары-
нан өткені туралы құжат (болған жағдайда);

13) білім берудегі менеджмент бойынша 72 
сағаттан кем емес біліктілікті арттыру курстарынан 
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.

Конкурс 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. 

«Сарқан аудандық білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі бос мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру 
ұйымының басшысының лауазымы орнына конкурс 
жариялайды.

Бос орын:  «Алматы облысы білім басқармасының 
Сарқан ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің «Балдәурен» бөбекжай-бақшасы» 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының 
меңгерушісі.

Мемлекеттік білім беру ұйымының орналасқан 
жері, толық атауы: Алматы облысы, Сарқан ауда-
ны, Екіаша ауылы, Аманжолов көшесі, 74; мектеп-
ке дейінгі оқыту және тәрбиелеуді жүзеге асыратын 
«Алматы облысы білім басқармасының Сарқан ауда-
ны бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Балдәурен» бөбекжай-бақшасы» мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық  кәсіпорны. 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын біліктілік 
талаптары:

1) жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) 
педагогикалық білім;

2)  педагогикалық жұмыс өтілі бес жыл, оның 
ішінде соңғы екі жыл мектепке дейінгі ұйымда;

3) педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік 
санатының немесе педагог-сарапшының, педагог-
зерттеушінің, педагог-шебердің біліктілік санатының 
болуы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық 
өтілі бес жылдан кем емес жоғары оқу орындарының 
оқытушыларын, әдістемелік кабинеттердің 
(орталықтардың), біліктілікті арттыру жүйесінің 
әдіскерлерін қоспағанда).

Мемлекеттік білім беру ұйымы басшысының 
лауазымдық міндеттері:

Нормативтік құқықтық актілерге сәйкес мек-
тепке дейінгі оқыту және тәрбие ұйымның қызметін 
басқарады.

Педагогикалық кеңес жұмысын басқарады.
Оқу жұмыс жоспарларын, қосымша мектепке 

дейінгі білім беру бағдарламаларын әзірлеуді және 
бекітуді ұйымдастырады, ішкі тәртіп ережелерін 
бақылайды.

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың 
мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес 
білім беру бағдарламаларының іске асырылуын 
қамтамасыз етеді, оқу-тәрбие процесі барысын-
да білім беру ұйымдарының тәрбиеленушілері 
мен қызметкерлерінің денсаулығы мен өмірінің 
қауіпсіздігіне қажетті жағдайлар жасайды.

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар баланы 
тәрбиелеу және дамыту мәселелерінде балалар мен 
ата-аналарға психологиялық-педагогикалық қолдау 
көрсетуді қамтамасыз етеді.

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды 
тәрбиелеу мен оқытуды ұйымдастыру, оның ішінде 
кедергісіз орта құру үшін арнайы жағдайлар жасайды.

Білім беру ұйымын басқару құрылымын 
анықтайды, қаржылық, шаруашылық, ғылыми, 
әдістемелік және басқа да мәселелерді шешеді.

Тәрбиеленушілердің контингентін 
қалыптастырады, оларды әлеуметтік қорғауды 
қамтамасыз етеді.

Қоғамдық педагогикалық ұйымдар мен 
әдістемелік бірлестіктердің қызметіне ықпал етеді.

Тәрбиеленушілердің денсаулығын сақтау мен 
нығайту, тамақтандыру және балаларға дәрігерлік 
қызмет көрсету үшін ұйымды қажетті жағдайлармен 
қамтамасыз етеді.

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымының 
мүлкі мен қаражатына заңнамада белгіленген 
тәртіппен иелік етеді, жыл сайын құрылтайшылардан 
түскен қаражат пен оның жұмсалуы туралы есеп 
береді.

Оқу-материалдық базаны сақтау мен нығайтуды, 
есеп жүргізуді, санитарлық-гигиеналық тәртіптің, 
еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы ережелерінің 
сақталуын қамтамасыз етеді.

Жұртшылықпен, ұйымдармен, ата-аналармен 
(оларды алмастырушылармен) өзара байланысты 
жүзеге асырады.

Педагог кадрларды және көмекші қызметшілерді 
іріктеу мен орналастыруды жүзеге асырады, 
қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарын 
әзірлейді.

Кадрлардың кәсіби шеберліктерін арттыруға 
жағдай жасайды.

Белгіленген тәртіппен қызметкерлердің біліктілік 
санатын беру (растау) жүргізеді.

Білім беру ұйымы туралы қажетті есепті дайын-
дауды және ұсынуды жүзеге асырады.

Лауазымдық жалақының мөлшері: «Балдәурен 
бөбекжай бақшасы» мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорнының меңгерушісі, қызметтік 
айлықақысы еңбек сіңірген жылдарына қарай 77158 
теңгеден 84060 теңгеге дейін.

Құжаттар төмендегі мекен жайда хабарлама 
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 ор-
нынан өндірістік мінездеме;

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

8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының алғашқы 

медициналық құжаттама нысандарын бекіту ту-
ралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 
23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
6697 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша 
денсаулық жағдайы туралы анықтама;

9) соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10) сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс 

жасағаны туралы мәліметтің болуы не болмауы тура-
лы анықтама;

11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған 
жағдайда);

12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстары-
нан өткені туралы құжат (болған жағдайда);

13) білім берудегі менеджмент бойынша 72 
сағаттан кем емес біліктілікті арттыру курстарынан 
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.

Конкурс 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. 

«Сарқан аудандық білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі бос мемлекеттік қосымша білім беру 
ұйымының басшысы лауазымы орнына конкурс жа-
риялайды.

Бос орын:  «Алматы облысы білім басқармасының 
Сарқан ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің «Балалар шығармашылығы Үйі» 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының 
директоры

Мемлекеттік қосымша білім беру ұйымының 
орналасқан жері, толық атауы:  Алматы облысы, 
Сарқан ауданы, Сарқан қаласы, М.Тынышбаев 
көшесі, 8 үй; оқушыларға қосымша білім беруді жүзеге 
асыратын «Алматы облысы білім басқармасының 
Сарқан ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің «Балалар шығармашылығы Үйі» 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын біліктілік 
талаптары:

1) тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу ор-
нынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік 
білім немесе педагогикалық қайта даярлаудан өткені 
туралы құжат; 

2) білім беру ұйымдарындағы педагогикалық 
жұмыс өтілі кемінде бес жыл, оның ішінде соңғы екі 
жыл үздіксіз педагогикалық жұмыс өтілі, білім беру 
ұйымдары басшысының орынбасары лауазымындағы 
жұмыс өтілі кемінде бір жыл; 

3) педагогтың бірінші немесе жоғары біліктілік 
санатының, педагог – сарапшының немесе педагог-
зерттеушінің немесе педагог- шебердің біліктілік 
санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, 
педагогикалық өтілі бес жылдан кем емес жоғары 
оқу орындары оқытушыларының қызметкерлерін, 
әдістемелік кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, 
біліктілікті арттыру институттарының мамандарын 
қоспағанда).

Мемлекеттік қосымша білім беру ұйымы 
басшысының лауазымдық міндеттері:

Білім алушылар мен тәрбиеленушілерге 

қосымша білім беру ұйымдарын ұйымның жарғысына 
және басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес 
басқарады. 

Мәдени-демалыс қызметі, дене шынықтыру және 
спортты дамыту саласындағы әлеуметтік, қосымша 
білім беретін коммуникативті қызметтерді көрсету 
бойынша құрылымдық бөлімшелердің жұмысын және 
өзара әрекетін ұйымдастырады.

Басқарудың заманауи әдістері негізінде жұмысты 
болжайды және жоспарлайды. 

Шағын аудандарды дамытудың әлеуметтік-
педагогикалық бағдарламаларын әзірлеуді және 
бекітуді ұйымдастырады. 

Білім беру сапасын бақылауды жүзеге асы-
рады, білім беру процесі кезінде ұйымның білім 
алушыларының мен қызметкерлерінің өмір қауіпсіздігі 
мен денсаулығына қажетті жағдай жасайды. 

Педагогикалық кеңестің жұмысын басқарады.
Білім беру және тәрбиелеу мәселелері бой-

ынша алыс және жақын шетелдер балаларына 
арналған қосымша білім беру ұйымымен өзара тиімді 
ынтымақтастықты кеңейту бойынша шараларды 
жүзеге асырады, заманауи ақпараттық технология-
ларды белсенді пайдаланады және дамытады.

Басқару құрылымын анықтайды, білім алушы-
лар мен тәрбиеленушілерге қосымша білім беру 
ұйымының қаржы-шаруашылық қызметін басқаруды 
жүзеге асырады. 

Білім алушылардың, тәрбиеленушілердің 
контингентін қалыптастырады. 

Педагогтардың жұмысын үйлестіреді, 
қамқоршылық кеңес пен қоғамдық ұйымдардың, оның 
ішінде балалар ұйымдары қызметіне ықпал етеді.

Оқу-материалдық базаны сақтауды және 
толықтыруды, санитарлық-гигиеналық режим, еңбекті 
сақтау және техника қауіпсіздігі қағидаларын сақтауды 
қамтамасыз етеді. 

Педагогикалық кадрлар мен қосалқы персонал-
дарды іріктеу мен орналастыруды жүзеге асырады, 
олардың кәсіби шеберлігін арттыру үшін жағдай жа-

сайды.
Жұртшылықпен байланысты жүзеге асыра-

ды, білім алушылардың, тәрбиеленушілердің ата-
аналарымен (оларды алмастыратын тұлғалармен) 
жұмысты үйлестіреді. 

Есептілікті дайындауды және қажетті ұсынуды 
қамтамасыз етеді. 

Барлық органдарда ұйымның мүддесін қорғайды 
және Қазақстан Республикасының заңнамасында 
тыйым салынбаған өзге де қызметтерді жүзеге асы-
рады. 

Лауазымдық жалақының мөлшері: «Алматы об-
лысы білім басқармасының Сарқан ауданы бойын-
ша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Балалар 
шығармашылығы Үйі» мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорнының директоры, қызметтік 
айлықақысы еңбек сіңірген жылдарына қарай 128 237 
теңгеден 151 353 теңгеге дейін.

Құжаттар төмендегі мекен жайда хабарлама 
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 ор-
нынан өндірістік мінездеме;

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

8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының алғашқы 
медициналық құжаттама нысандарын бекіту ту-
ралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 
23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
6697 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша 
денсаулық жағдайы туралы анықтама;

9) соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10) сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс 

жасағаны туралы мәліметтің болуы не болмауы тура-
лы анықтама;

11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған 
жағдайда);

12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстары-
нан өткені туралы құжат (болған жағдайда);

13) білім берудегі менеджмент бойынша 72 
сағаттан кем емес біліктілікті арттыру курстарынан 
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.

Конкурс 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. 

П.ИМАНГАЗИЕВА,
бөлім басшысы.
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SHARAINA

Вывозка мусора, твердо бытовых отходов, участвуем в тендерах. Обращаться ИП «Мер 
Мад», сот. 8702 1022344.

Продается по адресу г. Саркан ул. М. Жумабаева, 57 (Комарова – верхний край) на участке площадью 
0,1800га (18,0 соток) жилой дом полезной площадью - 106,8 кв.м, жилой площадью – 66,3 кв.м из 5 жилых 
комнат с бытовой комнатой с водопроводом, горячей водой, санитарным узлом, печью водяного отопления, 
смежно кухней с погребом, навесом. Последовательно размещены надворные постройки: кладовая, 2 сарая 
для скотопомещений с пристроенным навесом, сеновал, с фасадной стороны дома – углярник и баня.

На территории участка плодоносящий сад (13 яблонь, 3 груши, персик, абрикос, урюк, боярка, вишня, 
кустарники черной и красной смородины, крыжовника, ежемалины, вселетней малины и клубники),  сдво-
енных 2 огорода. Полив из арычной сети удобный, доступен в любое время. Фасадная и парадная стороны 
дома полностью озеленены хвойными деревьями (ель, сосна, туя). На прилегающей территории разбит 
уличный скверик.

С домом совместно продается перспективный соседний земельный участок площадью 0,1000 га (10,0 
соток) с насаждениями плодоносящих 5 яблонь, красной сливы, декоративных деревьев с северной и запад-
ной сторон по границе участка. Полив удобный, участок доступен к водопроводной сети. ТОРГ УМЕСТЕН. 
Возможен вариант обмена. Контактный телефон: 8 701 194 50 12.

Сарқан ауданы,Қарауылтөбе ауылының тұрғыны,аяулы 
ана,асыл жар,ардақты әже,адал да сыйлы көрші, мектеп 
қабырғасында 20-25 жыл адал еңбек атқарып, кәзіргі таңда 
зейнеткерлік жасқа жетіп зейнеткер атанып отырған Кабиева Ер-
кетай Уалиқызын    адам өмірінің ең бір асыл кезі,асқар белі 
60 жасқа келген туған күнімен құттықтаймыз! Бұл жасқа өміріңіз 
қуатты,көңіліңіз шуақты,отбасыңыз аман ,ғұмырыңыз мәнді де 
сәнді қалпыңызда жеттіңіз дей келе мына бір өлең шумақтарын 
жолдаймыз:                             

Құтты болсын қуанышты күніңіз,                                                                        
Бақытты боп шаттық өмір сүріңіз.                                                                  
Алпыстың да асқарына жеттіңіз,                                                                                
Енді жүзге құлаш сермеп шығыңыз!                                                                             
Мереке күн нұрға толсын жүзіңіз,                                      
Қуаныңыз,шаттаныңыз ,күліңіз,                                                                             
Бала-шаға қызығына кенеліп,                                                                           
Ортамызда аман -есен жүріңіз!

Ізгі ниетпен:Толқын,Асем,Әлия,Мая.

Приглашаем на учебу

В 2021 году идет набор для поступления в высшие военные  учебные заведения и Кадетский корпус Ми-
нистерства Обороны  РК.  В высшие военные учебные заведения и Кадетский корпус  принимаются граждане 
Республики Казахстан достигшие 17 летнего возраста в год поступления на учебу, но не старше 21 года, а 
также военнообязанные из числа уволенных в запас военнослужащих срочной службы  в возрасте не старше 
24 лет на год поступления. Годные по состоянию здоровья.

1.Военный институт сухопутных войск МО РК г.Алматы ул.Суюнбая,35. Осуществляет набор по 11 специ-
альностям. Срок обучения 4 года.

2. Военный институт Сил Воздушной Обороны МО РК. г.Актобе, ул.Молдагулова 16. Осуществляет набор 
по 7 специальностям. Срок обучения 4 года.

3.Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи МО РК г.Алматы ул.Жарокова 210. Осущест-
вляет набор по 4 специальностям. Срок обучения 5 лет.

4.Кадетский Корпус МО РК им.Ш.Уалиханова.  Акмолинская область г.Щучинск. Срок обучения 2 года.
Кандидат подает заявление в районный отдел по делам обороны по месту жительства. Кандидаты, при-

бывшие для поступления в ВУЗы, обеспечиваются общежитием и бесплатным трехразовым питанием.
Т.АЛЬСЕИТОВ,

начальник отдела по делам обороны Сарканского района, подполковник. 

Ауру айтып келмейді
Дерт жамалып, ем қабылдағанда, әрине, денсаулықтың 

қадірі арта түседі. Осындайда жылы сөзімен, шипалы емімен 
жаныңа демеу болған денсаулық сақшыларының мазасыз еңбегін 
бағалайды екенсің. Мен де дертіме дауа болған Сарқан аудандық 
ауруханасының басшысы Алтай Кәмиұлы Шылғаубаевқа, тера-
пия бөлімінің меңгерушісі Арайлым Берісқызы Карибаеваға шы-
найы ризашылығымды төл газетіміз арқылы білдіргім келеді. Осы 
ұжымның ақ халатты абзал жандары Гүлсім Нурманова, Нұрлан 
Қызыров, Нұрбала Танекова, тазалықшы Альфия Кенебаеваға 
жүрекжарды тілегімді жеткізсем деймін. 

Науқастарға жасалған бар жақсылықтары Жаратушы Алла-
дан қайтсын. Әрқашан құдіретті Алланың нұры жаусын, отбасыларына береке-бақыт пен 
өздеріне күш-қуат берсін! Ауруларды емдеп халықтың алғысына бөлене берулеріңізге шын 
жүректен тілектеспін. Сіздерге мың бір алғыс!

Қабыл Мәлік ТҰРҒАНБЕКОВ.
Аманбөктер ауылы.

Көкірегі шемен-жыр, 
дастан еді

Кімге айтарсың сырыңды, базынаңды,
Өмірдің көбі кетіп, азы қалды.
Анам кетті пәниден бақиға озып,
Кемел ақыл қарт еді қазыналы.

Аталардан қалған бір мұра сынды,
Өзгелерден дара боп тұратын-ды.
Жоғалтқаным көп еді бұған дейін,
Енді тағы жоғалттым бір асылды.

Көкірегі шемен-жыр, дастан еді,
Жаманға айбар, жақсыға астар еді.
Айналасын шуаққа шомылдырған,
Жақсы істердің қашан да бастауы еді.

Жан дүниемнің шыққандай тасталқаны,
Жоғалттым жан анамды, басқалқамды.
Бауырмашыл, қолы ашық, жомарт еді,
Берекелі, мол еді дастарханы.

Тұрғандай-ақ бейне бір жаны шошып,
Қайындары сөйлейтін сөзін тосып.
Алыс-жақын ағайын арасында,
Жүруші еді бәрінің басын қосып.

Тұз сепкізбей жанының жарасына,
Қалмайын деп жаманның табасына.
Қолдан келген істеді жақсылығын,
Алаламай қазақтың баласына.

Күйкі өмірдің былғанбай былығына,
Жамандардың бас имей қылығына,
Арын сақтап, ойлады абыройын,
Түспей кетті қу дүние құрығына.

Қыдыр дарып, бақ қонған елден еді.
Текті атаның рухы дем де берді,
Алты жаста айрылып анасынан,
Әжесінен тәрбие көрген еді.

Әкем де сойы бөлек ерден екен,
Үш қыздың қалың малын берген екен.
Жақсы боп бой жеткен соң, он алтыда
Әулетіме келін боп келген екен.

Жар сүйді, тірлігінде бала сүйді,
Тату-тәтті сүрді өмір жарасымды.
Бата алды қайнағадан, кенже атадан,
Жаратпады есепті, таласуды.

Келіндері бөлісті қуанышын,
Қыз-күйеулер жүретін құрақ ұшып.
«Әпекем» - деп келетін төркіндері,
Анашымның болатын жұбанышы.

Келіндердің көтерді балалығын,
Әділдікпен тең бөлді қара қылды.
Тәрбиелеп шығарды барлығын да,
Бұл да анамның әулие, даналығы.

Құдалармен тең жүрді құрдасындай,
Сыйласатын сыралғы сырласындай.
Айтарын айтып өтті, арманы жоқ,
Жүрегінің түбіне сыр жасырмай.

Өтті анам, келді дағы күз ызғарлы,
Артында «бізі» қалды, «сізі» қалды.
Ұрпақ қалды есімін қадірлейтін,
Жүректерде шуақты жүзі қалды.

Сөз арнадым, анама, ардағыма,
Қадірлі бола білген жан-жағына.
Алды – пейіш, ал арты – ырыс болсын,
Шүкір дейміз тағдырдың салғанына.

Қайрат МАҚАТҰЛЫ.

РДТ  Алматытелеком ГП Саркан объявляет о наборе дилеров на договорной основе для 
Казахтелеком. По вопросам обращяться по номерами: Акбатыров Ж Н 87084428010 Андрей-
чук С А 87084428158

Сен туған күн, 
мерекеңменДәрігер мамандығының қыр-сырын қанық біліп, анық сол жол-

ды таңдау үшін үлкен жүрек керек. Ақ халатты киіп алу шарт емес, 
әрбір дәрігер маман адам өмірінің арашасы екендігін білуге тиіс. 
Әр түрлі сынақтармен сыналатын адам өмірі ақ халатты абзал 
жандармен тығыз байланысты.

Қай жерің ауырса, жаның сол жерде деп айтылады. Ауру 
жаныңа батып тұрғанда ең жақын адамға емес, ақ халатты 
жандардың көмегіне жүгініп жатамыз. Адамның өміріне қатысы 

бар дәрігер қауымдарынан барлығы қамқорлықты сезгісі келіп, сеніммен барады. Осындай 
сенімді үлкен жауапкершілікпен атқарып келе жатқан Сарқан аудандық ауруханасының 
бас дәрігері Алтай Кәмиұлы Шылғаубаевқа алғыс айтқым келеді. Алтай Кәмиұлының 
басшылығындағы аурухана дәрігерлері науқастарды ыстық ықылас, жылы сөздерімен 
қосып емдейді. Дәрімен де, жанымен де адам ауруына шипасын беріп, көңілдерге сәулесін 
сеуіп жүрген жандар қандай марапатқа да лайық. 

Д. ЕСІМБЕКОВ.

Сарқан «Балалар шығармашылық үйі» МКҚК филиалы Алмалы «Балалар шығармашылық 
үйі» атына тіркелген Алмалы ауылы, Абишева көшесі №15 (кад.№03 – 263 – 036 –806, Акт 
№1140375 от 22.10.2013, 0,0870 га) мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына байланысты жарам-
сыз деп танылсын.

ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ

ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ

Айналаңа ауру 
жұқтырма!

Майдангерлер туралы 
қилы-қилы əзілдер бар.Бір 
атамыз бес жылға созылған 
соғыстан денесіне сызат 
түсірмей оралуының құпиясын 
сұрағандарға "Шошаңдамай окоп-
та отырғандарға оқ тимейді"деп 
жауап берсе керек.

Өткен жылдың наурызынан бері 
эпидемиялық ахуал күрделеніп,тосын 
дерттің салдарынан ажал құшқандар 
саны еселенуде.Өкінішке орай індетті 
сырттан әкелу тиылған жоқ.Өткен 
жылғы 6 қазаннан биылғы 18 қаңтарға 
дейін шетелдерден Алматы әуежайына 
109724 жолаушысы бар 773 рейс келіпті. 
Түркия,БАӘ,Мысыр және т.б. мемле-
кеттерден келгендердің арасынан 79-
ынан оң нәтиже алынғаны,олардың 
айналасына ауру жұқтыру қаупі 
бар екендігі үрейлендіреді. Ол үшін 
қыдырымпаздарға "шошаңдамай үйде 
отыр"деп,барлық туристік дәліздерді 
жапқанымыз абзал.Бұл ертеңіне 
алаңдаған көпшіліктің тілегі!

Жомарт ИГІМАН.

Алғысым шексіз 

Продается коттедж с мебелью. Участок 10 
соток, 200 кв.м., год постройки 2015 г. Имеет-
ся все хоз.постройки, все удобства для жизни 
интернет, сан.узел, вода в доме. Обращать-
ся г. Саркан, ул. Жангельдина 21, сот. 8701 
6077360. 

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.

      В 2021 году в период с 15 января по 15 апреля через Талдыкорганский филиал военно-
техническая школа МО РК на безвозмездной основе планируется обучить военных водителей 
категории «ВСIC». Обучение производится на безвозмездной основе, на период обучения  в 
филиалах ВТШ призывники будут обеспечены полевым обмундированием, круглосуточным 
проживанием в казарме с трехразовым питанием и банно-прачечными услугами.  После оконча-
ния обучения по военно-техническим специальностям в филиалах ВТШ, призывники подлежат 
обязательному призыву на срочную воинскую службу в воинские части Вооруженных Сил РК.   
Требования к обучаемым; возраст от 17 лет 6 мес до 22 лет, рост не ниже 165 см.,образование 
не ниже среднего гражданство РК, имеющие прописку г.Саркан и Сарканского района,годные 
по состоянию здоровья.  По вопросам поступления и обучения обращаться по адресу г.Саркан, 
ул.Жамбыла 96 Отдел по делам обороны Сарканского района, тел.8(72839)2-21-56.

* * *


