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Ауданныњ ќоѓамдыќ-саяси 
апталыќ газеті

Ерлікпен егіз туғандар 
Сарқан ауданының әкімі Талғат Қанатұлы Қайнарбековтың   құттықтауы

Құрметті аудан тұрғындары! Ардақты ардагерлер мен тыл еңбеккерлері!
Сіздерді Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 76 жыл толуымен және Қарулы күштер күнімен шын жүректен құттықтаймын. 

Сұрапыл күндер мен қасіретті түндерден бері қаншама жылдар өтсе де, азат өмірге, бейбіт заманға, қауіпсіз қоғамға 
деген зор ризашылық сезімі жүрегімізде бізбен бірге ғұмыр кешіп келеді. 

1941-1945 жылдары Сарқан ауданынан соғысқа 15586 адам аттаныпты. Осы боздақтардың басым бөлігі майдан 
даласында қалған, біразының  хабар-ошарсыз кеткені анық. Отанымыздың басына қауіп-қатер төнгенде ерекше ерлік 
үлгісін көрсетіп, ауданымыздан 8 Кеңес Одағының батыры шықты, жүздеген майдангерлер жауынгерлік ордендермен 
марапатталды. Тыл еңбеккерлері қорғаныс қорына 3 млн. сом ақша түсіріп, осы қаржыға танк колоннасы мен әуе эска-
дрилиясы жабдықталса, Волга жағасындағы қаланы қорғаушыларға 38 мың сом аударылған. 

Тәуелсіз еліміздің жас буыны қаһарман аталарымыздың ерлік шежірелерінен үлгі ала отырып, олардың даңқты 
жолын, туған елге қалтқысыз қызмет ету өнегесін жалғастыра бермек.

Құрметті соғыс ардагерлері  және тыл еңбеккерлері! Денсаулықтарыңыз мықты, ғұмырларыңыз ұзақ, ұрпақтарыңыз 
ұлағатты болсын!

Ульянов Генадий Федорович родился 15 
февраля 1924 года в селе Пограничник Сар-
канского района. 

Призван в армию в  1943 году. Проходил 
военную учебу в городе Ашхабад. Назначен 
командиром отделения 196 полка. Под Пол-
тавой получил тяжелое ранение. Проходил 
лечение в госпитале города Сызрань. Воевал 
в составе Степного фронта. Награжден орде-
ном Отечественной войны 2 степени, орденом 
Красной звезды и юбилейными медалями. 

После войны работал мастером по строи-
тельству в Текелийском СМУ-46, затем в со-
вхозах «Кокузек» и «Пограничник». Имеет 
двоих сыновей и одну дочь, четверо внуков.

Счастье – это мир над головой
так говорят ветераны Великой Отечественной войны

Галкин Алексей Федорович родился 01 ян-
варя 1927 г. в село Каргалы Сарканского райо-
на, Талдыкурганской области. В 1936 году по-
шел в 1 класс Каргалинской неполной школы, 
в 1943 году окончил 7 классов данной школы.

С 1943 г. по 1944 г. работал в колхозе «Все-
мирное Пламя» разнорабочим. В 1944 году 
был призван в ряды Красной Армии. Службу 
проходил на Дальнем Востоке. В 1945 году 
участвовал в боевых действиях с японскими 
милитаристами. В 1951 году был награжден 
медалями «За отвагу», «За победу над Япони-
ей». Демобилизовался в 1951 году.

После окончания войны окончил 10 клас-
сов в вечерней школе с. Каргалы. Работал в 
колхозе «Всемирное Пламя» разнорабочим, 
кузнецом. Работал бригадиром отделения № 1, 
слесарем в бригаде трудоемких работ, управ-
ляющим МТФ № 4. 

   В 1951 году был женат на уроженке с. 
Каргалы Лебедевой Клавдие Михайловне, 
прожил совместно 52 года. Имеет 4 детей. 
Старший сын Галкин Александр проживает в г. 
Тараз, имеет три и сына, восемь внуков и вну-
чек. Средний сын Галкин Владимир прожива-
ет совместно, имеет два сына. Младший сын 
Галкин Юрий живет в России, на Алтае, имеет 
два сына, дочь, три внука. Дочь Галкина Ольга 
живет тоже в России, на Алтае, имеет две до-
чери и два внука.

С 1975 года до выхода на пенсию был 
председателем профкома колхоза. В 1985 году 
был награжден медалью «Ветеран труда», ор-
деном «Отечественной Войны». После выхода 
на пенсию в 1988-1990 гг. организовал работу 
по строительству мельницы, маслобойки.  В 

2014 году ему было присвоено звание «Почет-
ный гражданин Сарканского района». 

Қаршадайдан қиындықпен беттескен, 
Мызғымайтын жартастайын  болмысы.
Отан үшін он сегізде от кешкен, 
Мен білетін майдангердің соңғысы.

Өмір – өлім... Алда сынақ жол тұрды,
Еске түссе қаумалап бір алды мұң.
Ойлы кейпі толғанысты, толқынды,
Кейінгіге ашты көңіл сандығын.

Соғыс... соғыс... Естелігің ызғарлы,
Қанша боздақ кетті рас арманда.
Көкейінде ерімейтін сыз қалды,
Он сегізде ол соғысқа барғанда.

Елге оралды. Бейбіт күнге үйренді,
Қолға ұстады ұста балға-көрігін.
Жеңіс күні жыл-жыл сайын сый көрді,
Ең басты сый-тыныштығы елінің.

Ұлағатын айтсын ұзақ  
ғұмырдың

Қойлық ауылының тұрғыны, 
майдангер Берлібек Ысқақұлын 
Ұлы Жеңіс күнімен құттықтап, 
туған жеріне жеңіспен оралып, адал 
еңбегімен ұрпағына үлгі көрсетіп 
келе жатқан абыз ақсақалдың 
денсаулығы мығым болуына ізгі 
тілегімізді қосамыз.

Содан бері дүние-дәурен түрленді,
Жалқаулық-жау ғұмыр бойы, 

досы-еңбек.
Ойлап па еді қиын-қыстау 

күндерде,
Ғасыр жасқа тозбай қадам 

басам деп.  

Ол шешілсе таусылмайды 
айтар жыр,

Қарттың қазына сарайына  үңілдім.
Ортамызда аялдатшы, беу тағдыр,
Ұлағатын айтсын ұзақ  ғұмырдың.

Жомарт ИГІМАН.

Деректер 
мен 

дәйектер
Соғыс басталғаннан бастап 1 жыл 

ішінде республикамызға 142 өнеркәсіп 
орындары, 149 жетім балалар үйі, 16 жа-
рымжан балалар үйі көшіп келді. 

Соғыс жылдарында Қарағанды 
кеншілері 34 миллион тонна көмір өндірді. 

Соғыстың соңғы 3 жылында Қазақстан 
2 млрд.  472 млн. 2 мың тонна сапалы 
мұнай өндірді. 

1941-1945 жылдары Сарқан ауданы-
нан соғысқа 15586 адам аттаныпты. Осы 
боздақтардың басым бөлігі соғыс дала-
сында қалған, біразының хабар-ошарсыз 
кеткені анық. 

Сарқандықтар отанымыздың басына  
қауіп-қатер төнгенде ерекше ерлік үлгісін 
көрсетті. Ауданымыздан 8 Кеңес одағының  
батыры шықты, жүздеген майдангерлер 
жауынгерлік ордендермен марапатталды. 

Жерлестері батыста оқ пен от кешіп 
жүргенде тылда қалғандар қарап жатқан 
жоқ. Біздің аудан қорғаныс қорына 30 млн. 
сом ақша түсірген. Осынау қыруар қаржыға 
танк колоннасы мен әуе эскадрилиясы  
жабдықталса, Волга жағасындағы қаланы 
қорғаушыларға 38 мың сом аударылған. 

200-ден астам сарқандық «1941-1945 
жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы ерлік 
еңбегі үшін» медалін алған. 

1942 жылы аудан еңбеккерлері 
қорғаныс қорына 600 мың сом аударып, 
466 мың сомның  ақшалай –заттай ло-
тореясын сатып алған. «Қазақстан кол-
хозшысы» танк колоннасын жасақтауға 
сарқандықтар тарпынан 1,5 млн. сом, 
әскери ұшақтар құрастыру үшін 2 млн. 380 
мың сом аударылған. 

Сарқандағы Чапаев атындағы 
артельдің ұжымы 1941 жылы 8-гвардиялық 
дивизияға жылы киім жіберу үшін 1500 сом 
жинақтады. 

1942 жылы 19-сәуірде Лепсінің «Загот-
скот» қабылдау пункті Бөрлітөбе ауданы 
еңбекшілері атынан Панфилов атындағы 
316 атқыштар дивизиясы жауынгерлеріне 
1-мамыр мерекесіне тарту ретінде 1,5 тон-
на ет қабылдап,  майданға жөнелтті. 

1943-1944 жылдары Сарқан 
ауданының еңбекшілері танк колоннасы 
мен самолет эскадрилиясын жабдықтауға 
1,4 миллион сом, сүңгуір қайықтар жасауға 
10 мың сом жөнелтті. Сталинградтықтарға 
көмек ретінде 38 мың сом, 2000 дана 
жылы киім және елеулі мөлшерде азық-
түлік жіберілді.  

Бас қолбасшы И.Сталин Сарқан 
аудандық атқару комитетінің төрағасына 
жеделхат жолдап, мемлекеттік займ са-
тып алуға 1922800 сом, танк колонна-
сы мен авиаэскадрилья жабдықтауға 
1155000 сом, 30000 пұт  астық  және ауыл 
шаруашылығы өнімдері мен жылы киім 
жөнелткен сарқандық еңбекшілерге алғыс 
жолдаған. 
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Қазіргі таңда әлем халқының төрттен 
бірі мұсылмандардан тұрса, солардың 
48 пайызы Ислам ғылымының білгірі 
Әбу Ханифа мәзхабына мойынсұнады 
деседі. Исламның төрт құбыласын 
тең етіп тұрған төрт мәзхаб ішіндегі 
жүректерге қонымдысы, мұсылмандықты 
қабылдағанның көңіліне бейімдісі, қарға 
тамырлы қазақтың жүрегі мен табиғатына, 
салт-дәстүрі мен әдеп-ғұрпына жақыны 
осы бағыт. Ханафи мұрасы тұла бойы 
адамгершілік пен бүкіл адамзатқа ортақ 
асыл құндылыққа бай. 

Бір мәзхабта болудың артықшылығы 
халықтың біртұтастығын құрайды, 
ынтымағы мен бірлігін күшейтеді. Өзге 
діни мектептермен салыстырғанда Әбу 
Ханифа мәзхабы өзге діни мектептер-
мен салыстырғанда өз жамағатына 
жеңілдік беруімен және жариялылығымен 
ерекшеленеді. Біздің жартылай көшпелі 
халқымыздың бұл бағытты қабылдауының 
нақты себебі – өз дүниетанымы, бітімі мен 
болмысы, жүрегі мен діліне оның тонның 
ішкі бауындай жақындығында. 

-Алла мінсіз әуелден, пайғамбар хақ,
Мүмин болсаң, үйреніп сен де ұқсап 

бақ,-деп ұлы Абай адамзатты махаб-
батпен жаратқан Жаратушымыздың 
пенделерінің игілігі үшін тура жол 
көрсететін пайғамбарлар жіберіп, оларға 
кітап түсіргенін айтып өткен. Ескі пұтқа та-
быну дінін мойындамай, құдіреті күшті бір 
құдай туралы ілімді уағыздаған ақырзаман 
пайғамбары Мұхаммед Мұстафаға (с.ғ.с.) 
ең соңғы кәміл түрде түсірілген Құран 
кәрімнің ең алғашқы әмірінің «Оқы!» 
деп келуі Ислам дінінің білім-ғылымға 
қаншалықты көңіл аударғанын аңғартады. 
Алла Тағаланың жіберген дінін терең 
ұғынып, өмірлік ұстанымға айналдырған 
шоқтығы биік ғалым Имам Ағзам Әбу 
Ханифаның орны біз үшін ерекше. 

Ислам қағидасы бойынша арабтың 
араб еместерден ешқандай артықшылығы 
жоқ. Құран Кәрімдегі «Алланың 
құзырындағы ең ардақтыларың тақуа 
болғандарың» («Хужурад» сүресі, 14-аят) 
деген аяттың ұстанымын Алла елшісі 
«Барлығың Адам атадан тарадыңдар, 
ал Адам ата топырақтан жаралды, араб 
пен басқа ұлттардың арасында ешқандай 
айырмашылық жоқ, айырмашылық тек 
тақуалықта ғана»,-деп түсіндіріп кетеді. 

Біз мәзхабын ұстанған Әбу Ханифа 
білім алуды басты бағыт ұстанып ілімге 
терең бойлаған. Меккеге сапарында қай 
топтан екендігін сұрағандарға «Мен са-
хабалар мен табиғиндерге тіл тигізбейтін, 
тағдырға сенетін, біреуді күнә істегені 
үшін кәпір санамайтын топтанмын»,-
деп жауап берген екен. Әбу Ханифа ха-
дистер әлі толықтай жинастырылып, 
жазылып, жүйеленбеген уақытта өмір 
сүрсе де өз аймағында ғана ілім алумен 
шектеліп қалмай, Ислам әлемінің әр түрлі 
орталықтарындағы білгір ғалымдармен 

Дін бірлігі - Тәуелсіздік тірегі

Деструктивті және экстремистік 
топтар тарапынан жүргізіліп отырған 
кең көлемді насихат жұмыстарының 
мақсаты ортақ – әрбір шаңырақта 
өшпендiлiк пен алауыздық отын тұтату 
және қоғамдағы ауызбіршілікті жою, сол 
арқылы мемлекеттiң ұлттық қауіпсiздiгі 
мен қорғаныс қабiлетiне нұқсан келтiріп, 
елдің конституциялық құрылысы мен 
аумағының тұтастығын бұзу.

Дәстүрлі емес діни ұйымдардың 
идеологиялық және басқа да 
жұмыстарының нысанына ең ал-
дымен жастар алынатындығы жиі 
кездесетін жағдай. Жастар әлеуметтік-
демографиялық топ ретінде өзіндік, соның 
ішінде рухани сипаттағы ерекшеліктерге 
ие. Көпшілік өмірдің рухани негіздерін 
іздеу, өмір сүрудің мән-мағынасы ту-
ралы сұрақтарға жауап іздеу жолында 
дінге келеді. Соңғы кездері біз қандай да 
бір діннің тереңіне бойламай, діндердің 
ізгілігіне, шынайылығы мен жалпыға ортақ 
басқа да қырларына тереңдеп енбей жа-
тып діндарлықтың сәнге айналғанын көріп 
отырмыз. Адамдарды қандай да бір дінді 
қабылдауға мәжбүрлеуге болмайды.

Діни идеологиялардың 
қоғамды шырмауы

Ғылым мен технологиялардың қарқынды дамуы ақпараттық және ме-
диа кеңістіктің құрылымдарын күрделі ойындар алаңына айналдырды. 
Нәтижесінде, кез келген қоғамдық пікірдің қалыптасуына бүгінде ғаламторды 
пайдаланатын миллиондаған адамдардың белсенділігі ықпал етіп келеді. 

Ақпарат алмасудың әртүрлі заманауи тетіктерін шебер қолданатын 
деструктивті діни ағым идеологтары оқу, хат алмасу, бейне және аудио ма-
териалдар арқылы радикалды көзқарастарды таратуда. Мазмұны және ішкі 
мәні бірдей материалдар сан-алуан жолдармен, әрқилы формада ғаламтор 
пайдаланушылардың санасына құйылып келеді. 

Дін атын жамылған ағымдар өздеріне 
жаңа мүшелерді тартып, олардан түскен 
ақпараттарды бақылауда ұстайды. 
Сондай-ақ, бейэтикалық тәсілмен 
жеке тұлғаны бағындыру арқылы, 
психологиялық қысым көрсету, қорқыту 
және мүшелерді ұйымда ұстап қалудың 
өзге де жолдарына сүйенеді. Осылай-
ша олар тұрмыс қалпын және адамның 
еркін ақпараттық дүниетанымды таңдау 
құқығын бұзады. 

Дәстүрлі емес діни ұйымдар өздерінің 
миссионерлік жұмыстарын белсенді 
жүргізеді. Сондай-ақ қайырымдылық 
істерін жақсы ұйымдастырады. Бұл 
ағымдар өз ұйым мүшелерінің құқығын 
бұзып, «сананы бақылау» әдісі арқылы 
денсаулығына, психикасына зиянын 
тигізеді. Көптеген миссионерлер жергілікті 
халық басым елді мекендерде тұрып, 
сол халықтың тілін, әдет-ғұрпын, мінез-
құлықтарын өз қызметтерін табысты 

атқару үшін жетерліктей деңгейде зерт-
теп, үйренеді. Жұмыссыздар, өмірден 
өз орнын таппағандар, рухани ізденісте 
жүргендер, жеке басы және отбасындағы 
психологиялық қиындықтарға төзе 
алмағандар, Ислам дінін терең 
білмейтіндер миссионерлердің үгіт-
насихатына тез ілігеді.

Адамның діни таным жөніндегі 
пікірлері де әртүрлі болып келеді. Діни 
таным - адамның ішкі әлемінің татулығы, 
қоғаммен, табиғатпен үйлесімді бо-
луы. Әрбір адам қоршаған ортасын 
қадірлеп, айналасындағы адамдар-
ды сыйласа, мемлекетттің заңдарына 
құрметпен қараса, пайдалы істер жаса-
са, осының барлығы айналып келгенде 
имандыллыққа саяды. 

Сағыныш ЖАҢАБАЙ, 
дін саласындағы мәселелерді 

зерттеу орталығы директорының 
орынбасары.

Дін мен дәстүрдің қоғамдағы орны
Жуырда қазалы өлім үстінде мәйітті тостырмай тезірек жерлейік деп 

сақалды бір жас жігіт дігірлеп қоймады. Дініміздің отаны араб өлкесінде күннің 
қатты ыстықтығынан мәйіт бұзылып кетпесін деп тезірек жерлеу, әрине, 
орынды. Ал бала-шағасы, үрім-бұтағы әр тараптағы қазақ дәстүрінде мәйітті 
иістендірмеуге мүмкіндік тауып, туған-туыстарының, қимастарының 
топырақ салуына мөлшерлі уақыт беріледі. Ислам діні мен қазақи дәстүрдің 
бір-бірімен үндесетін тұсын осы мәйіт жөнелтуден көреміз. 

кездесіп, солардан ілім алуға ұмтылған. 
Тура діннен адасып жүргендердің 

көпшілігі ілім, білім және ілім іздеу 
ұғымынан алыстау екендігі көзге көрініп 
тұрады. Себебі олар араб дінін көшіріп 
алып, тура сол қалпында орындау-
ды міндет деп түсінеді. Өздері намазға 
жығылса, бес парызды өтеуді тіршілік 
қамымен ұмыт қалдырған әке-шешесін 
кәпір деп санайды. Өліге құрмет жа-
сайтын қазақтың салтын жат көреді. 
Марқұмдардың басын көтеріп, зиратына 
тәу етуді сорақылық деп түсінеді. Қазақтың 
мыңдаған жылдарға созылған дәстүрі, 
салты, нанымы мен сенімі олардың жа-
дынан мүлдем шығып кетеді. Бұл, әрине, 
олардың танымының таяздығында жатыр. 
Олардың пайымынша марқұмдарды еске 
алу, жетісін, қырқын, жылдығын өткізу 
күпірлік болып табылады. 

«Қазақта өлгенге ас беріп, ат шапты-
ру өздерінше үлкен мақтаныш, абырой 
болғаны анық. Бұл әдеттің қашаннан 
бері қалыптасқанына жауап айтатын кісі 
болмады»,-деп жазады Құрбанғали Халид 
«Тауарих Хамса» еңбегінде. Ол Абылай 
ханға, одан бұрын арғын Қазыбек биге, 
найманда Нарынбай, Құттыбай билерге ат 
шаптырып, ас берілгенін айтады. Ас беру 
ойсыз-пікірсіз өтпейді, алыс жерлердің ай-
тылмай жүрген сөздері, шағым-даулары 

осындай жиын алдында шешіледі. Көп 
жарлы-жақыбайлар асқа сауап деп келіп, 
дұға оқып, тойынып қалады. Марқұмның 
орнына жырақ-жуықтан саба артып келіп, 
құран оқып, бата жасау, аза салу кезігеді. 
Үлкенге көңіл айтса «өткеннің Алла ал-
дынан жарылқасын, қалғанға артынан 
жарылқасын»,-дейді. Жас балаға көңіл 
айтса «теректен бұтақ ұшып, теңізден 
көбік шашырапты, екі босаға аман бол-
сын және орны толар, қалғанына өмір 
берсін»,-деген жұбатулар айтылады. Екі 
босаға дегені ата-анасы. Кішірек аста 40-
50 үй, үлкен аста 100-200, бәлкім 300 үйге 
дейін тігіліп, қонақтарын күтіп алады. Асқа 
келушілер өз басшысымен «қара» тігілген 
үйге кіріп, құран оқып бата қылады. 
Келіншектер мен қыз-қырқын жоқтау ай-
тады. Тігілген үйлеріне кірген соң қымыз 
бен шай беріледі. Құрманғали Халидтың 
жазбасында шайдың шамамен 1833 
жылы ас мәзіріне енгені туралы дерек 
бар. Ертеңінде ала-көлеңке уақытта бір 
кісі ұзын ағаш басына құрым киізден белгі 
байлап, қатты айғаймен ұран шақырып, 
ат шабатын жаққа кетеді. Ол көз ұшына 
барып, тоқтаған жеріне қолындағы 
басындағы қарақшысы бар ағашты жерге 
қадайды. Ат жарыстары басталатын жер 
осы, мұны көмбе деп атайды.

Ежелгі жылнамашының жазғаны, 
әрине, тарих. Бүгінгі таңда дүниеден өткен 

адамның жетісіне, қырқына, жылдығына ас 
беру заманауи сипатта өтеді. Марқұмның 
жақсы қасиеттері естеліктерге арқау бола-
ды. Құран-қатымға қол жайғандар қазалы 
үйдің ниет-тілегіне қабыл болсын айтып, 
ықыластарын ортаға салады. Мұны біздің 
Әбу Ханифа мәзхабында жүргендер шет 

көрмейді. Дәстүр-салтымыздан ажырат-
пайтын дәстүрлі дініміздің қағидаларын 
ұстанатын иманды ұрпақ өсіп келе 
жатқандығы көңілге демеу, жанымызға 
жалау.

Ұлы жазушы, кемеңгер ойшыл, асқан 
сөз зергері Мұхтар Әуезов «Дәстүр 
тарих сахнасынан өтіп, халықтың ой-
сезіміне етене болып, ұрпақтан ұрпаққа 
жалғасып келеді» деп айқындаған бола-
тын. Мәдениетті, тәрбиелі, отансүйгіш 
әрі білімді ұрпақты өсіру үшін ана сүті 
дарыған ұлттық тілімізді, ділімізді, 
дәстүрлі мәдениетімізбен сабақтасқан 
ата-бабамыз қастер тұтқан дінімізді 
құрметтеуіміз керек. Халықтың рухы 
шын мәнінде тілі мен ділінде, діні мен 
дәстүрінде. Себебі әлемді, дүниені, 
жалпы жаратылысты тануда дәстүрлі 
мәдениетіміздің ролі өте зор. Адамзат 
дамуының өлшемі болып табылатын, 
бірге дамып, бірге өркендейтін дәстүріміз 
бен дініміз мәңгі сабақтас. Мұхаммед 
(с.ғ.с.) пайғамбарымыз «Ұлтты үш нәрсе 
сақтап қала алады: тіл, дін, салт-дәстүр» 
деп атап айтыпты. Осы үш тұғыр айнымай 
мәңгі ұштасқанда ұлтымыздың келешегі 
кемел, болашағы байыпты болары айқын. 

Жомарт ИГІМАН,
Қазақстанның Құрметті журналисі.           
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Еркін тыныс алыңыз - 

демікпе күні
Мамыр айының бірінші сейсенбісі көптеген жылдар бойы 

Халықаралық демікпе күні болып саналады. Шараның басты мақсаты 
- қоғам назарын осы маңызды мәселелерге аудару.

Демікпе - тыныс алу жүйесінің ауруы, ол мезгіл-мезгіл ентігуді, 
тұншығуды, жөтелуді немесе алыстан естілген ысқырықты тудыра-
ды. Бұл науқастарды пульмонологтар, аллергологтар және жергілікті 
терапевтер емдейді.

Демікпе кез-келген жаста болуы мүмкін. Бірақ көбінесе кішкентай 
балалар оған сезімтал болады - науқастардың жартысында ауру 10 
жасқа дейін дамиды, ал 2 жасқа дейінгі балаларда демікпе диагно-
зын қою қиын - ол көбінесе басқа аурулардың атын жамылып жа-
сырынады. Демікпе басталуы мен дамуының қауіпті факторларының 
қатарына: өмір сүру жағдайы, климат, жұмыс, тамақтану, тұқым 
қуалаушылық жатады. 

Сондықтан қолайсыз экологиялық жағдай, тамақ қоспаларын, 
синтетикалық материалдарды пайдалану, белсенді және пассивті 
темекі шегу, тұқым қуалаушылықты төмендету және плане-
та тұрғындарының денсаулығының жалпы нашарлауы бронхқа 
сезімтал адамдар санының үнемі өсуіне алып келеді. Демікпе - бұл 
жаһандық денсаулық сақтау проблемасы. Ол даму деңгейі мен 
кірісіне қарамастан барлық елдерде ауырады. Бұл өлім деңгейі 
төмен ауру болғанымен, демікпены зерттеу мен емдеуде прогресс 
бар, бірақ оның қауіптілігін ескермеуге болмайды. Бұл көбінесе 
мүгедектікке алып келеді. Көптеген жағдайларда науқас бүкіл өмірін 
төзуге мәжбүр. Ғалымдар көптеген жылдар бойы осы ауыр аурудың 
панацеясын жасау үшін күресіп келеді. Дәрігерлердің айтуы бойын-
ша, бар дәрі-дәрмектер демікпе бар науқастарда белгілерді басқара 
алады, олардың пайда болуының негізгі себептеріне әсер етпейді. 
Бірақ, дұрыс емдеу кезінде, мұндай диагнозы бар адамдар толық 
жұмыс істейді және қалыпты өмір сүреді.

Дәрігерлердің нұсқамаларын міндетті түрде орындаудан басқа, 
демікпе мен ауыратындар бірқатар ережелерді қатаң сақтауы керек: 
үй-жайларды үнемі желдетіп отырыңыз, экологиялық таза жерде 
тұрыңыз және жұмыс жасаңыз, үй жануарлары мен өсімдіктеріңіз 
болмасын, жиі жүріңіз, темекі шекпеңіз, спортпен айналысу және 
басқалары. 

Аман болыңыз!
«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» 

КЕАҚ Алматы облысы бойынша филиалы.

Какие медицинские услуги станут
 доступнее для казахстанцев 2021 году?

В 2021 году более доступными станут амбулаторно-
поликлиническая и стационарозамещающая помощь, будет оказана 
поддержка сельскому здравоохранению, развитию дистанционной 
медицины, скрининговым программам, сестринскому делу, патро-
нажной службе. 

Кроме того, дополнительное финансирование будет направлено 
на программы по увеличению ЭКО «Аңсаған сәби», медицинской 
реабилитации детей с особыми потребностями «Қамқорлық», на 
проведение неонатальных скринингов и оценки психофизического 
развития младенцев, а также развитие школьной медицины.

Финансирование также будет увеличено для ПМСП на 17%, 
стационарозамещающей помощи на 42%, медицинской помо-
щи сельскому населению на 30%, паллиативной помощи на 96%, 
паталого-анатомических услуг на 68%, медико-социальной помощи 
ВИЧ-инфицированным и больным СПИД на 36%, инфекции (за счет 
КВИ) на 319%, онкогематологии на 26%, лечения за рубежом за счет 
бюджетных средств - 60%.

Филиал по Алматинской области НАО 
«Фонд социального медицинского страхования».

«Egov жаршысы»
 атты акция

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің 
Алматы облысы бойынша департаментінің бастамасымен «Egov 
жаршысы» жобасы іске асырылуда. 

Осыған орай, «Алматы облысының жастар ресурстық 
орталығы» кмм-нің филиалы «Сарқан ауданының жастар ресурстық 
орталығының» ұйымдастыруымен электрондық мемлекеттік 
қызметтер мен мобильді қосымшаларды насихаттау мақсатында 
адамдар көп баратын Халық көп шоғырланатын жерлерде   және  
жұмыспен қамту орталығында  Egov жаршыларымен бірлесіп 
ақпараттық- түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Бүгінгі күні елімізде 
мемлекеттік қызметтердің 80% электрондық форматта алуына зор 
мүмкін бар. Электрондық түрде мемлекеттік қызметтерді алу үшін 
негізгі интернет-ресурс egov.kz электрондық үкімет порталы жұмыс 
істеуде. Egov.kz электрондық үкімет порталының халық үшін қол 
жетімділігіне қарамастан, кейбір азаматтар бұрынғыдай Халыққа 
қызмет көрсету орталықтарына немесе мемлекеттік органдарға 
жүгіну арқылы мемлекеттік қызметтерді қағаз түрінде алуды жөн 
көреді. Мемлекеттік қызметтерді қағаз түрінде алудың негізгі 
себептері азаматтардың мемлекеттік қызметтерді электрондық фор-
матта алу мүмкіндігі туралы хабардар және мемлекеттік қызметтерді 
электрондық форматта алу дағдыларының болмауы, яғни цифрлық 
сауаттылықтың төмендігі. Акция барысында еріктілер тобы қала 
тұрғындарына түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, жадынама таратты.

Айым ЕРЖАН,
«Сарқан ауданының жастар  ресурстық орталығының» 

маманы.

Для обеспечения охраны и рационального исполь-
зования животного мира Постановлением Кабинета 
Министров Республики Казахстан от 21 августа 1995 
г. № 1153 утвержден «Порядок государственного учета 
животных и ведения Государственного кадастра живот-
ного мира на территории Республики Казахстан», в со-
ответствии с которым, ведение государственного учета 
диких животных и Государственного кадастра животно-
го мира, должно осуществляться по единым методикам.

В целях исполнения данного постановления, а 
также правильного ведения охотничьего хозяйства и 
рационального использования ресурсов важнейших 
охотничье-промысловых животных, разработки эколо-
гических основ сохранения и воспроизводства редких 
и исчезающих видов зверей и птиц, Комитет лесного и 
охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяй-
ства Республики Казахстан, с привлечением ведущих 
ученых Института зоологии Министерства образования 
и науки РК и специалистов подведомственных органи-
заций разработал «Методические рекомендации для 
проведения учета отдельных видов диких животных».

Данные рекомендации состоят из трех частей. В 
первой части изложены общие положения организации 
проведения государственного учета диких животных. 
Во второй части приведены предоставленные учеными 
Института зоологии МОН РК Методики учета основных 
охотничье-промысловых и редких видов животных Ка-
захстана. В третьей части кратко описаны возможные 
к применению методы учета диких животных и их кор-
мовой базы.

Методики учета животных, приведенные во вто-
рой части, разработаны по единому плану и включают 

Проведения учета отдельных видов диких 
животных в особо охраняемой природных 

территориях
в себя вводную часть, описание существующих методов 
учета и их экологическое обоснование, регионы и сро-
ки проведения учета. Организационно-подготовительная 
часть регламентирует порядок подготовки и оформления 
необходимой документации, финансовые и трудовые за-
траты, а также подготовку и инструктаж исполнителей уче-
та. В данных методиках достаточно полно описаны поря-
док сбора необходимой информации и предварительное 
планирование учетных маршрутов, детально описаны 
порядок и последовательность проведения собственно 
учетов животных, определение структуры популяции и 
форма записи учетной информации. Расчет численности 
животных включает подготовку исходных данных для рас-
чета численности и собственно порядок расчета числен-
ности животных. Очень важен раздел, включающий в себя 
порядок определения размеров промыслового изъятия 
охотничьих животных. В заключительной части всех ме-
тодических указаний даны рекомендации по составлению 
отчетов, которые включает в себя: общую часть; расчет 
численности животных; территориальное размещение и 
сведения по экологии животных в текущем году; обсужде-
ние результатов учета, выводы и предложения, в которых 
даются рекомендации по совершенствованию мер охра-
ны, и воспроизводства в отдельных регионах, и охотничьих 
хозяйствах, и обосновываются размеры промыслового 
изъятия в предстоящий охотничий сезон. В приложении 
предполагается представлять картографические и прочие 
необходимые при составлении отчетов материалы.

М.БАЙТУГАНОВ,
охотовед-биолог

 РГУ «Жонгар-Алатауского ГНПП».                             

"Nur Otan" партиясы Сарқан аудандық филиалы ұйымдастыруымен 
"Дәрігерлерді ардақтайық" акциясы өтті. Акцияның мақсаты 
бүкіл әлем халқының үрейін алған пандемиядан халқымыздың 
денсаулығын сақтау үшін тынымсыз еңбек етіп, медициналық көмек 
көрсеткен ақ желеңді абзал жандарға алғыс білдіру. Сонымен қатар 
бірқатар дәрігерлер аудандық партия филиалы төрағасының бірінші 
орынбасарының алғыс хаттарымен марапатталды.

 А.БЕКОВА,
"Nur Otan" партиясы Сарқан аудандық

 филиалының эксперті.                                                       

Дәрігерлерді ардақтайық

2021 жылы 21 сәуір күні "Көктерек" бастауыш партия ұйымының 
төағасының есеп беруі, бастауыш пария төрағасы және  делегаттар 
сайлау бойынша жиналысы өтті. Пандемияға байланысты жиналы-
стар санитарлық нормаларды ұстана отырып, онлайн форматта өтті. 
Жиналыс барысында "Көктерек" БПҰ төрағасы С.Смагулов 2019-
2020 жылдары аралығындағы атқарған жұмыстары туралы есебін 
берді. Сонымен қатар БПҰ алдағы кезеңге арналған міндеттері 
жайында сөз қозғады. Жиын соңында жиналыстың шешімі шығып, 
«Nur Otan» партиясы Сарқан аудандық филиалының XXV есеп беру-
сайлау конференциясына делегаттар сайланды. Көктерек бастауыш 
партия ұйымының төрағасы болып С.Смагулов сайланды.

А.КАРИБЖАНОВА,
Көктерек  округ әкімі аппаратының  бағдарламашысы,

«Көктерек» БПҰ мүшесі.

Аудандық мониторингтік топ 
талдау шараларын жүргізді 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Қазақстан 
халқына арнаған «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: Іс-қимыл кезеңі» атты Жол-
дауында мемлекеттік бақылауға балама ретіндегі қоғамдық бақылау институ-
тын қолдай отырып, тиісті құқықтық негіз қалыптастыру қажеттігін айтқан еді.

Бұл тұста, мемлекеттік органдар жұмысының деңгейін арттыру, 
мемлекеттік қызметтердің сапасын көтере отырып, бизнес пен халыққа 
жеңілдетілген және жедел қызмет ұсыну – бүгінгі күннің басты міндеттерінің 
бірі. 

Бұл бағытта жұмысты жандандыру мақсатында бүгін аудан әкімдігі жа-
нынан 2021 жылы 12 наурыздағы №66 қаулысы негізінде қайта құрылған 
арнайы мониторингтік топ мүшелері мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің 
сапасын арттыруды бақылау және қолжетімділікті қамтамыз ету бойынша 
Сарқан аудандық орталық ауруханасында және қалалық емханада талдау 
жұмыстарын жүргізді.

Талдау барысында мүмкіндігі шектеулі адамдардың мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтерді алуы кезінде оларға қажетті жағдайлар жасау та-
лаптарына аса көңіл бөлінді. Топ мүшелерімен мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтердің сапасын арттыру бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, 
ұсыныстар берілді. 

Талдау барысында орын алған кемшіліктерді орнына келтіру үшін мерзім 
берілді, талдау парақшалары толтырылып мекемелердің өкілдеріне тапсы-
рылды.

Өз тілшіміз.

ППБ при отдыхе 
на  природе

 
Хотелось бы всем напом-

нить,  чтобы Вы соблюдали 
правила пожарной безопас-
ности на природе. Одной из 
причин, по которой, часто про-
исходят степные или лесные 
пожары является неосторож-
ное обращение отдыхающих, 
охотников и рыболовов с ог-
нем. Огонь наносит большой 
урон, исчисляемый иногда 
сотнями тысяч тенге, но жизнь 
человеческая бесценна и ни-
когда не будет восстановлена. 
Наиболее часто пожары про-
исходят из-за элементарной 
небрежности взрослых, а так-
же из-за того, что родители не 
уделяют должного внимания  
воспитанию своих детей, не 
проводят с ними разъясни-
тельные беседы о том, к чему 
может привести игра со спич-
ками.

При отдыхе на природе раз-
водите костры подальше от де-
ревьев и кустарника. Для костра 
используйте по возможности су-
хие ветки и траву.  Хотелось бы 
сказать, что многие не берегут 
природу и для костра рубят зе-
леные ветви деревьев или уходя 
домой после отдыха оставляют 
разбросанные бутылки, пакеты, 
бумагу и прочий мусор, непога-
шенные костры. Непогашенный 
костер или стеклянная бутылка 
могут явиться причиной пожара. 
Покидая место отдыха погасите 
костер полив его водой и забро-
сайте кострище землей. Перед 
этим соберите и сожгите мусор. 
Стеклянные, пластиковые бу-
тылки, консервные банки забе-
рите с собой или закопайте. Од-
нако, многие отдыхая на природе 
не делают этого.

Уважаемые жители района! 
Соблюдайте правила пожарной 
безопасности при отдыхе на при-
роде! При обнаружении пожара 
немедленно звоните по телефо-
ну «101» вызова государствен-
ной противопожарной службы. 
Может Ваш своевременный зво-
нок предотвратит большой по-
жар, спасёт чью то жизнь, однако 
помните, что за ложный вызов вы 
можете быть привлечены к адми-
нистративной и даже уголовной 
ответственности.

  Е.ТУРСУНОВ,
гл. специолист  ОЧС 
Сарканского района,

майор   г/з .                                                   

Онлайн форматта өтті
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Мысалға, былтыр Ақсу ауданында 

Бөрібай батырдың ескерткіші ашылған бо-
латын. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты бағдарламалық мақаласында 
айтылған тарихқа тағзым мен рухани са-
наны жаңғырту жолындағы іске ақсулық 
ағайын жұмыла кірісіп, елге қорған болған 
батырдың 5 метрден асатын мүсінін 
қоладан құйғызып тұрғызған еді.

Ел ішінде бастау алған бұл игілікті 
шара биыл Сарқан ауданында 
жалғасын таппақ. Алдағы күндері аудан 
орталығында қазақ даласын жаудан азат 
етуде жанқиярлық ерлік көрсеткен Алди-
яр батырдың ескерткіші бой көтермек. 
Бүгінде ескерткіштің эскиздік нұсқасы 
облыстық мәдениет басқармасының 
көркемдік кеңесінде мақұлданып, қоладан 
құюға тапсырыс берілді. Жалпы, Алди-
яр батыр туралы жазба деректер тарих-
шы ғалым Мұхаметжан Тынышбаевтың 
еңбектерінде аталады. Алдияр Елкеұлы 
шамамен 1641-1712 жылдары өмір 
сүрген. Батыр жас кезінде қырғыз 
еліне барып қырғыз манабы Сарудтың 
қарамағында қызмет атқарып, бас ба-
тыр атағына ие болған. Қоқандықтармен, 
шүршіттермен, жоңғарлармен болған та-
лай шайқастарды басынан өткізіп, қырғыз 
әскерінің бас батыры атанады. Батырдың 
атағы ел-елге тарап, даңқы артқан. Қазақ 
ханы Салқам Жәңгір Бұқар жырауды 
қырғыз еліне жіберіп Алдияр батырды 
елге шақыртып алғандығы жөнінде дерек-

ЕСКЕРТКІШ – ЕЛДІКТІҢ БЕЛГІСІ
«Өткенсіз бүгін жоқ, бүгінсіз болашақ жоқ» деген ұлағатты 

сөзді ұран еткен жетісулық ағайын тарихта ізі қалған тұлғаларға 
тағзым етуді қасиетті парыз санайды. Әсіресе, жаугершілік за-
манда елге пана болып, жер қорғаған батыр бабалардың атын 
дәріптеп, ерлігін ұрпаққа үлгі ету жолында бірқатар іс атқарылуда.

тер бар екен.
– Ол кезде Қазақ жеріне ентелеп 

тұрған жаулар көп еді. Жәңгір хан қайтыс 
болып, орнына таққа отырған Тәуке хан 
елге оралған Алдиярды бас батыр сай-
лайды. ХVII ғасырдың екінші жартысын-
да, XVIII ғасырдың басында қазақ еліне 
салмақ түскен ең ауыр кезеңде Алдияр 
батыр қазақ-қалмақ, қазақ-қоқан, қазақ-
шүршіт шайқастарының бел ортасында 
жүрді. Батырдың 10 ұлы да осы соғысқа 
қатысып ерлігімен көзге түскен. Алди-
яр батыр Шыршық өзені жағасында 
жоңғармен соғыста ерлікпен қаза тауып, 
қазіргі Қызылорда облысы, Жаңақорған 
ауданындағы қасиетті Төлегетай баба, 
Қылышты қожа қорымына жерленген. 
Жалпы, ел ұранына айналған баһадүрге 
Сарқан қаласында ескерткіш тұрғызу, 
есімін ұрпақтар жадында қалдыру 
мақсатында қоғамдық қор құрылып, 
алыс-жақындағы ұрпақтары жұдырықтай 
жұмылуда. Бұл өткенге құрмет қана емес, 
келешек үшін тағзым етер тарихи тәбәрік 
болмақ, – дейді ақын, Қазақстанның 
Құрметті журналисі Жомарт Игіман.

тастұғырдағы мүсіні де бар. Жалпы, 
жыл басынан бері тарих және мәдениет 
ескерткіштерін қорғау жөніндегі облыстық 
комиссиясының қарауына 12 жұмыс 
тапсырылған екен. Оның ішінен 5 ұсыныс 
мақұлданып, республикалық комиссия 
отырысына жіберілген.

Қалмаханбет МҰҚАМЕТҚАЛИ.
«Егемен Қазақстан» №79, 28 сәуір, 

2021 жыл.

Айтпақшы, биыл Алматы облысында 
5 тарихи маңызы бар ескерткіш жаңадан 
ашылмақ. Олардың қатарында Сарқан ау-
данында бой көтеретін Алдияр батырдың 

Сарқан ауданының Алмалы ауылдық округі мен Ақсу 
ауданының Қаракөз ауылдық округінің шекарасында 

ғасырлар бойғы аптап пен аязға сыр бермей келе жатқан зәулім 
кесене тұр.  Бұл Найман елі Матай руының Кенже тармағынан 
тарайтын Байғазы немересі Тобанұлы Байтулақ батырдың 
мәңгі қонысында бой көтерген кесенесі. 

Жуырда ер Байтулақтың ұрпақтары ХІХ ғасырда ғұмыр кешіп, 
туған жерді дұшпан табанына таптатпаған баба кесенесінің 
алдына 13 тонналық ескерткіш тас әкеліп қойды. Бұл өткен 
ғасырлардың ірі тұлғасына деген бүгінгі буынның тағзымы, 
алғысы деп түсінуіміз керек.

Өз тілшіміз.  

ЕР ЕСІМІ – ЕЛ ЕСІНДЕ

1.Қадыров Сабыр                 1 млн. теңге 
2.Есенқулов Серікқали 10 мың теңге 
3. Аудандық білім бөлімі 150 мың теңге 
4. Байтілеуов Абеуғали  20 мың теңге 
5. Болсамбеков Жақсыбек 10 мың теңге 
6.Мисебаев әулеті                 10 мың теңге 
7. Болат Б.                 10 мың теңге 
8. Нурғалиев Қайрат 450 мың теңге 
9. Бекбатыров Қозы 20 мың теңге 
      Абай ауылы тұрғындары:
10. Жазықбаев Есенқұл   20 мың теңге 
11. Жамантаев Мейрамғали  20мың теңге 
12. Малыбаев Серікқали  10 мың теңге 
13. Сыдыканов Жанат  10 мың теңге 
 14. Атамбеков Тоқтар  10 мың теңге 
15. Кадырбаева Жарқынбала 5 мың теңге 
16. Нурахметова Күміс  5 мың теңге 
17. Мекебаев Тұрсынбай  5 мың теңге 
18. Молдаханова Назигул  5 мың теңге 
19. Жазықбаев Жұмабай  5 мың теңге 
20. Кусайынов Бөгенбай  5 мың теңге 
21. Шатырбаев Жекен  5 мың теңге 
22. Татиева Гулхан  5 мың теңге 
23. Асылбекова Нұржамал  5 мың теңге 
24. Ахметқалиева Аймен  2 мың теңге 
25. Козыкенова Әзікен  10 мың теңге 
26. Алдакаева Абзалхан  10 мың теңге 
27. Мыңбаев Айкен   5 мың теңге 
28. Кожамкулов Изен  5 мың теңге 
29. Ермухамбетов Төлеутай  5 мың теңге 
30. Ахметов Әділхан  5 мың теңге 
31. Райханов Мусатай  10 мың теңге 
32. Ногайбаева  Жанар  10 мың теңге 
33. Бекежанова Сәуле  5 мың теңге 
34. Шоржанов Ербол  10 мың теңге 

24.04.2021 – 04.05.2021 жыл аралығында 
«Бабалар Рухы» (Алдияр Батыр) 

қорына үлес  қосқандар тізімі
35. Сегизбаев Марат  10 мың теңге 
36. Секеманов Дидар  10 мың теңге 
37. Туякбаева Меруерт  10 мың теңге 
38. Жокеева Сания  5 мың теңге 
39. Аблхасимова Сандуғаш  3 мың теңге 
40. Атамбеков Нұрлан  5 мың теңге 
41. Есимбекова Майра  3 мың теңге 
42. Атамбекова Алия  5 мың теңге 
43. Сарынбаева Ардақ  5 мың теңге 
44. Болегенов Саят  5 мың теңге 
45. Досмуханбетов Асет  3 мың теңге 
46. Дарханов Жомарт  5 мың теңге 
47. Туякбаева Қазкен  5 мың теңге 
 Жалпы: 266 000 теңге 
48.Черкасск мұражайы ұжымы 50 мың теңге 
49.Баянбаев Серік                 30 мың теңге 
50.Муртазов Воид                 20 мың теңге 
Көлбай ауылы тұрғындары: 
51. Елтоков Ержан  - 
52. Китапов Лухман - 
53. Кабдулдинов Оразбай  - 
54. Асылханов Рустем  - 
55. Мухаметжанова Ману - 
Жалпы: 21 мың теңге 
56. Ердембеков Олжас 100 мың теңге 
57. Сан Эпид бақылау 
басқармасы                 39 мың бес жүз теңге 
58. Сарқан Гуманитарлық 
колледжі                                 145 мың теңге 
59. Алинов Ермек                 100 мың теңге 
60. Абдибаев Құрматай  50 мың теңге 
61. Мұханов Ерік                 100 мың теңге 
62. Нұрпеисов  Даурен  75 мың теңге 
63 Қошанбеков Ерғазы 100 мың теңге 
64 Ахметқалиев Самат 20 мың теңге 

Бүгінгі күнге 04.05.2021 ж. «Бабалар Рухы» Қорына жиналған қаражат:
-  Қазақстан Халық Банкіның есеп-шотында – 12 607 855 теңге;
-  Kaspi.kz шотында – 17 411 189 теңге. 
Бүгінгі күнге жиналған қаржы: 30 млн 019 044  теңге,
алдыңғы мүсіншіге аударған 15 млн. теңгені қосқан кезде барлық жиналған қаржы - 45 

019 044  теңгені құрайды.

Қор төрағасы__________________Ж.М.Мукашев

Қордың 
қамқоршы кеңесінің төрағасы_____________К.С.Абдрахманов
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Тарих сырын ашадыМұқан Төлебаевтың мемориал-
ды музейінің қызметкерлері карантин 
режимін сақтай отырып, Лепсі ауылының 
жастарымен  18 сәуір Халықаралық 
ескерткіштер мен көрнекті орындарды 
қорғау күніне орай «Ескерткіштер тарих 
сырын ашады» атты танымдық шара 
өткізді.Шара барысында Сарқан ауда-
нында орналасқан ескерткіштердің тари-
хы айтылды. Халықаралық ескерткіштер 
мен тарихи орындар күні - 18 сәуірде 
1984 жылдан бері атап өтіледі. 1983 
жылы ЮНЕСКО жанынан құрылған 
Халықаралық ескерткіштер мен көрнекті 
орындарды қорғау мәселелері жөніндегі 
кеңес ассамблеясы бекіткен. Бүгінгі 
таңда осы ұйымның қатарында әлемнің 
175 мемлекеті бар. Дүниежүзінің 122 
еліндегі 754 тарихи құндылық ЮНЕ-
СКО тізіміне енгізілген. 2003 жылы осы 
тізімге еліміздегі «Әзірет Сұлтан» тарихи-
архитектуралық кешені, Алматыға таяу 
Тамғалы тас шатқалындағы жартастарға 
салынған суреттер топтамасы кірді. 
Қазақстанда ұлттық құндылық болып 
табылатын 25 мыңнан астам тарихи-
мәдени ескерткіш бар. Осындай 

ескерткіштер біздің де  туған жеріміз 
Лепсі ауылында бар. Атап айтсақ Әулие 
баба Көтентәуіп ата ескерткіші,Қаңай 
Төлебай батыр ескерткіші,Ұлы Отан 
соғысында  ерлікпен қаза тапқан жау-
ынгерлерге  арналған ескерткіш,Ауған 
соғысының ардагерлеріне арналған 
ескерткіш және көрнекті композитор, 
қоғам қайраткері,КСРО мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты,КСРО халық 
әртісі Мұқан Төлебаевтың ескерткіші 
орналасқан.

Лепсі-Сарқан автожолының  28-
ші шақырымында орналасқан Әулие 
баба Көтентәуіп ата ескерткіші. 1993 
жылы көктемінде  Бөрлітөбе ауданына 
Асылмұрат Тұрғанбекұлы әкім болып 
тағайындалып, алғашқы қадамын ата ба-
сына тәу етуден бастады.  Кесене тұрғызу 
жедел қолға алынды. Сол кездегі мұнай 
базасының бастығы Кеңес Сердалинов 
пен нан зауытының директоры Қайық 
Ілетов жауапты жұмыстың тізгінін ұстап, 

ұйымдастыру комитеті құрылды. Сол 
жылдың күзінде күмбездің алғашқы кірпіші 
қаланып, келесі жылдың жазында ел-
жұрттан түскен қаражаттың нәтижесінде 
құрылыс аяқталды. Үнемделген қаржы 
көзінен зиратқа дейін тас жол салынды, 
электр желісі мен байланыс жүйесі тар-
тылды.  

2014 жылы Лепсі елді мекеніне иек 
артқан күре жолдың биік жотасында елін 
ұйыстырып, жерін қорғаған Төлебай ба-
тыр бабамыздың ескерткіші бой көтерді.  
Бұл ескерткіш әдеттегідей, бір-біріне 
ұқсас атқа мініп, алысқа көз қадаған көзге 
таныс мүсін емес. Биік тұғырда  найза, 
қылыш, қалқан өзара  батырларымыздың 
рухын аспандатқан ер қаруы тұлғаланды. 
Тұғырда батырдың аты-жөні, өмір 
сүрген тарихи кезеңі атап көрсетілген. 
Ұрпақтарының сүйіспеншілігі өлең 
шумақтарымен өрілген. 

Лепсі ауылының М.Төлебаев 
көшесінде, М.Төлебаев мемориал-

ды музейінің алдында орналасқан 
даңқты композитордың ескерткіші 
1994 жылы маусым айында жерлесіміз 
М.Төлебаевтың 80 жылдық мерейтойы-
на орай орнатылған. Ескерткіш авторы 
композитор Еркеғали Рахмадиевтің ұлы, 
мүсінші   - Едіге Рахмадиев. Сол сияқты 
Лепсі ауылында орналасқан Ұлы Отан 
соғысында қаза тапқан жауынгерлерге 
арналған ескерткіш және Сарқан ауда-
нында орналасқан басқа да ескерткіштер  
туралы  қысқаша түсінік берілді. 

Әлемдік өркениет тарихынан ойып 
орын алатын, адамзат мәдениетінің 
аса құнды мұралары – көне түркі жазба 
ескерткіштері. Бүгінде әрқайсысы өз ал-
дына іргелі ел болып, дүниежүзіндегі өркен 
жайып отырған түркі тектес халықтардың 
ортақ мұрасы болып табылатын бұл 
ескерткіштер біздің тарихымыздың терең 
тамыры болып қалмақ.Сондықтан да 
ескерткіштерді, мәдени мұра ретінде 
сақтау біздің борышымыз болып табыла-
ды.

Әсия ЖҰМАБЕК,  
экскурсия жүргізушісі.

Ұлы Отан соғысы жылдарында 
майдандағылар қан төксе, тылдағылар 
тынбай еңбектеніп тер төкті. Жеңісті 
жақындатуға бірі адал еңбегімен, 
бірқатары қолда бар қаржысын жинақтап, 
Отан қорына аударып, туған жерді жау та-
банына таптатпау үшін қолдан келгеннің 
бәрін жұмылдырды. 

 -Бай болсаң еліңе пайдаң тисін, 
Батыр болсаң жауыңа найзаң тисін. 
Бай болып еліңе пайдаң тимесе, 
Батыр болып жауыңа найзаң тимесе,
Жұрттан бөлек үйің күйсін,-деген 

Төле би бабамыздың ұлағаты сол бір 
сұрапыл кезеңде тура келеді. Соғыс өртін 
сөндіру үшін алыстағы ауылдар аза-
маттарын тегіс майданға аттандырды. 
Шал-шауқан, кемпір-кешек, қыз-келіншек 
демей барлығы таңның атысы күннің ба-
тысына дейін еңбекке жұмылды. Қолда 
бар мал-мүлкінің есебінен Отанымыздың 
Қарулы күшіне Алмалы ауылының 
тұрғыны Саржанов Әбдібек ақсақал жүз 
мың сом өткізіпті. Мұндай қомақты қаржы 
бір ұшақтың құны болатын. Одақтың Бас 
қолбасшысы И.В. Сталин қазақтың па-
триотына жеделхат жолдап, зор алғыс 
жариялағанын сарғайған құжаттар 
дәлелдейді. Қазір Алмалының  бір көшесі 
қиын кезде халық басына төнген нәубетті 
серпілтуге үлес қосқан Саржанов Әбдібек 
ақсақалдың атымен аталады. 

 «Өмір мен өлім шайқасының жүріп 
жатқанына екінші жыл. Әбдібек Саржа-
нов ел жүгін жеңілдетуге іштей  бекінді. 
Сонау Москвадан келе жатып ұлы 
Мұғалімнің соғысқа аттанғанын естіді. 
Ұлының от басқан байтақ өлкені қорғауға 
кеткенін біресе мақтан етіп, біресе үрей 
оты жүрегіне шоқ салғандай сезінді. Ұлы 

Жеңісті жақындатуға үлес 
қосқан

елдің, жердің намысын қорғап, туын 
көтеріп, талай-талай сынға түсер.

Солдаттың жайын, өз ахуалын 
көз алдына келтіргенде, оның болат-
тай берік қабырғасы қайысатын. Алып 
жүрегі шымырлап, қатты сыздайтын. 
Қалайда солдаттарға көмек көрсету ке-
рек. Осы ой күндіз-түні мазалап шешімге 
келтірді-ау. Көмек  ретінде жүз мың сом, 
он сегіз центнер бидай беруді жөн көрді. 
Бұл шешім ауылды, аудан, облысты 
селт еткізді. Кейбіреулер «ол ақшаға 
неге үй салмайсың, неге өз қажетіңе 
жаратпайсың?» - деп сөз етіп жатты.

Ұлы Отан соғысының жеңісі мен та-
бысы моральдік-адамгершілік қолдауға 
тікелей байланысты екенін Әбдібек ата-
мыз сол кезде білген. Ол Отаным, елім, 
жерім деген адамның нағыз патриоттық 
сезімінің сыналар шағы еді. Сталиннен 
«Сіз жіберген ақшаға самолет сатып 
алынды» деген алғыс хат келді. Ол хат 
Алмалы ауылының атын шартарапқа 
жеткізді»,-деп жазады Әбдібек атаның 
шөбересі Ардақ Саржанова мақтанышын 
жасыра алмай.

Сол бір сұрапыл кезеңде 
майдандағылар қан жұтып жүргенде 
тылдағылардың май ішпегені белгілі. 
Қысқа күнде қиындықпен қырық рет 
беттесті де ауыртпалықты жеңе білді. 
Солардың арасында қара бас қамын ойла-
май елім-жерім деп қолындағы байлығын 
Отан қорына ұсынғандардың сапында 
сарқандық Әбдібек Саржановтың есімі 
тар жол, тайғақ кешу жылдарының тари-
хына жазылғаны анық.

Ж. ЖОМАРТҰЛЫ.

Майдангер ескерткіші 
абаттандырылды

Аудан орталығындағы 
кеңес милициясының 
генерал-майоры Әбдіқадыр 
Болсамбековтың ескерткіші 
аудандық полиция бөлімінің 
тұрақты назарында. Мереке 
қарсаңында ауданның тәртіп 
сақшылары майдангердің 
мәңгілік тұғырын абаттан-
дырып, дәстүрлі тазалық 
жұмыстарын жүзеге асыр-
ды.

Қайыржан САҒЫМБАЕВ,
Сарқан АПБ КСТ инспекторы, полиция капитаны.

Ерлік мәңгі ұмытылмас!
Жеңіс! Аса  бір киелі ұғымның  бірі. Киелілігі   соншалық  ол  туралы  естеліктер  көз  

алдымызға  соғыс және тыл батырларының  ерліктерін , мұңның,қайғы-қасіреттің,көз 
жастың,қан мен тердің  ащы зарын әкеледі.Ұлы Жеңістің  құны  осы ұғымдарға   па-
рапар  болғанын,қаншама  адамның  көз-жасы төгіліп, өмірі  қиылғанын ұғыну  неткен 
ауырлық десеңізші.

Соғыс  турасындағы   әңгімелерді  тыл ардагері ,Қазақ ССР халық ағарту ісінің 
озық қызметкері,Сарқан ауданының құрметті азаматы  марқұм апам Маукенбаева 
Бижамал Ахметбекқызынан  жиі  еститін  едім. Әсіресе  тылда  тер  төккен аналар 
туралы «Аналарымыз күн ұзақ жұмыста жүреді.Қолдары босамайды.Бас қоса қалса 
зарлы әнге салады. «Әуелеп ұшқан бозторғай,барайын десем жер шалғай, алыстағы 
боздағым,аман ба екен,ой Алла-ай» деген сөздері есімде қалыпты.Ауыр еңбектен 
қажып жүрсе де түнімен мойынорағыш, қолғап, шұлық тоқитын.Оны соғыстағы май-
дангерлерге жолдайтын.Біздер де аналарымыздан қалыспай тоқыма тоқыдық.Соқаға 
өгіз не сиыр жегіп,жер жыртатын аналарымыз.Өнімді қолмен қазып жинаушы еді.Ал біз 
болсақ масақ тердік, бидай алқабын миядан тазарттық.Аузымыз мия татып жүретініміз 
есімде.25 сотық жерге әр отбасы жүгері,картоп отырғызатын.Осы өнімнің арқасында 
қарнымыз тоқ болады.Ауыл тұрғындары мал ұстайды.Балалар қозы-лақтарды 
көгендеп,қой-ешкілерді сауып аламыз.Ондайда аналарымыз құрт қайнатады,ірімшік 
әзірлейді»,- дейтін  өз  естелігінде.

Тағы  бір  естелігінде : «Әкелер соғысқа  кетті. Соғысқа  Батыр Жәкебаев, Иманғали  
Сегізбаев, Жәмкен  Баймырзаұлы, Қуантай  Мәукенбаев, Исіген  Қалиев  кетті. 
Иманғали  әкеміз  тұтқынға  түседі. Күнде  тұтқындағыларды  қатарға  тұрғызып   онын-
шы  адамды  атады  екен. Бір күнде  қасында тоғызыншы  тұрған  адам  Иманғалидің 
біресе бір жағына, біресе  екінші  жағына  шығады. Бір  кезде  оларға  кезек  келген-
де, Иманғалидің орнына  тағат таппай  тұрған  адам  оныншы  болып атылып кетеді. 
Соғыстан  Иманғали  әкеміз  аман-сау  оралып, қартайып  қайтыс болды,»- деп  ай-
тушы  еді.Соғыс туралы апам аудандық, облыстық газеттерге әр жылдары ондаған  
мақала жазған.  

Майдан  шебінде жүріп, ерліктің  биік  үлгісін  танытып, бірақ  елге  оралмаған  
қаншама  боздақтар болды. Өзімнің  атам   Абжанов  Жұмаш  Сейітқұлұлы да соғысқа  
кетіп  оралмаған.Талай  жылдар іздестіру  жұмыстарын  жүргізіп  келдік, 2020  жылдың 
17   қыркүйегінде   сүйінші  хабар  алдық. Украина  мемлекеті,  Кировоградская  облы-
сы, Верхняя  Каминка  селосының  бауырластар  зиратында жерленген  екен.

Артынан ерген  ұрпақтарға  бейбіт  өмірді  сыйлаған  ата-апаларымызға  айтар  
алғысымыз  бен  көрсетер  құрметіміз  таусылмақ  емес. Ержүректілік  пен  төзімділіктің  
символына  айналған қаһармандарымыздың  бейнесі  мәңгі жадымызда.

Айман ҚАЙЫРКЕН,
Қазақ  Ұлттық  Аграрлық  Зерттеу  Университетінің  

2  курс  студенті.   

Жастар фестивалі
Жас ұрпақ – инновациялық әлеуетке ие қоғамның ерекше тобы. Мемле-

кет басшысы «Қазақстан – 2050 Стратегиясы» бағдарламалық-стратегиялық 
құжатында «Еліміздің болашаққа деген жолын сіздер белгілейсіздер. Сіздер 
тәуелсіздік жағдайында тәрбиелендіңіздер, бізде ондай болмаған. Сіздің 
жаңа, тәуелсіз шешімдеріңіз – бүгінгі таңда біз үшін алыс және де қол жеткізбес 
болып көрінетін, бұл елдің жаңа мақсаттарға жетелейтін факторы» екенін 
айта келіп, «Мен сіздерге — жаңа буын қазақстандықтарға сенім артамын. 
Сіздер жаңа бағыттың қозғаушы күшіне айналуға тиіссіздер» деп жастарға 
зор үміт артты. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай 
«Сарқан ауданының жастар ресурстық орталығының»  ұйымдастыруымен 
«Тәуелсіздік ұрпағы» атты ауданның белсенді жастарының қатысуымен кез-
десу ұйымдастырылып өткізілді. Шара барысында жастар өкілдері тәуелсіздік 
кезеңінде еліміздің жеткен жетістіктері туралы, елімізде жастарға жасалынып 
жатқан барлық мүмкіндіктер туралы пікір алмасты. 

Айым ЕРЖАН,
«Сарқан ауданының жастар  ресурстық орталығының» маманы.

Тәуелсіздік - мәңгілік құндылық
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«Адам ұрпағымен мың жа-
сайды», -  дейді халқымыз. 
Ұрпақ жалғастығымен адамзат 
баласы миллиондаған жылдар 
жасап келеді. Жақсылыққа ба-
стайтын жарық жұлдыз- оқу. 

«Надан» жұрттың күні-
қараң, келешегі-тұман деп 
М.Дулатов айтқандай, егеменді 
еліміздің тірегі – білімді ұрпақ. 
Сусыз, құрғақ, көлеңке жерге 
дән ексең өнбейтіні сияқты жас 
ұрпағымызды тәрбиелемесек 
өспейді, өнбейді. Қазіргі кез-
де мектеп мұғалімдерінің ал-
дында тұрған басты мақсат – 
оқушылардың  шығармашылық 
білім дағдыларын 
қалыптастыру. 

Қазіргі кезде ұлттың 
бәсекелестікке қабілеттілігі 
білім дәрежесімен 
анықталатыны, сондай-ақ, білім 
бір халықтың өзіндік деңгейімен 
емес, дүниежүзілік деңгейімен 
салыстырып өлшенетіні 
белгілі. Даму үрдісінде 
еліміздің әлеуметтік және 
экономикалық саясатының 
жүзеге асырылуына әсер 
ететін факторларының бірі-
білім беру саласының өркениет 
үлгесіне еніп, оқытудың жаңа 
педагогикалық технологияла-
рын жетілдіру. Білім беру ісінде 
оқу үрдісін тиімді ұйымдастыру, 
дамыта оқыту, іс-әрекетін 
белсендіру, жеке пәндік 
педагогикалық технологиялар 
сияқты жана инновациялық 
т е х н о л о г и я л а р ы н ы ң 
маңызы артып келеді. 
Жаңа инновациялық 
технологиялардың жетілдіріп, 
толығымен игерілуі және 
оқыту үрдісінде қолданылуы 
еуропалық стандартқа, яғни, 
білім беру кеңістігіне еркін 
енудің алғы шарттарының бірі 
болып табылады. 

«Білім технология ұғымына 
берілген анықтамалардың өзі 
түрленше» тұжырымдалады 
:Г. Селевконың «Современ-
ные образовательные техно-
логии» кітабында олардың 
бірнешеуі келтірілген. Мыса-

Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы 
«Адамныың бір қызығы бала деген» деп тек-
ке айтпаған. Расымен де, бала – қызығымыз, 
көзқуанышымыз, алданышымыз. Ал сол баланың 
саналы, білімді, білікті, жеке тұлға болып өсуі ата-
ананың тікелей жауапкершілігінде. Өмірге келген 
балаға түзу жол сілтеп, бағыты мен бағдарын 
айқындап беру де үлкен жұмыс.

«Бала естігенін айтады, көргенін істейді», 
деп халқымыз бекер айтпаған. Мектеп жасына 
дейінгі балаларды адамгершілікке тәрбиелеудің 
маңызы зор. Кішкентай сәбилеріміз ата-анасының, 
тәрбиешісінің, достарының мінезінен, жүріс-
тұрысынан, сөйлеген сөзінен, істеген ісінен үлгі 
алуға тырысады. Бала бойына адамгершілік 
қасиеттерді ойын, салт-дәстүр, мақал-мәтелдер, 
ертегілер, жұмбақтар, айтыс өлеңдер арқылы сіңіру 
ата-ана мен тәрбиешілердің басты міндеті. Қалай 
десек те, балабақшада берілген тәрбие – барлық 
тәрбиенің бастамасы әрі жан-жақты тәрбиемен 
дамыту ісінің түпкі негізін қалайтын орын. 

Бала балабақша жасына толған кезде ол 
балабақша табалдырығын аттап, өз жасына 
сай тәлім мен тәрбиені тәрбиешілерінен ала-
ды. Бақыт мекеніне айналған балабақшаның 
балаларға берер тәрбиесі зор. Отбасында ата-
ананың, балабақшада тәрбиешінің оң тәрбиесін 
көрген баланың болашағы жарқын, арманы асқақ, 
мақсаты айқын болары ақиқат. 

Саналы ғұмырын білім, ғылым жолына арнаған 
Ыбырай Алтынсарин «Адамгершілікке тәрбиелеу 
құралы – еңбек пен ата-ана үлгісі», деп текке 
айтпаған. Рухани бай, құнды қасиеттерге ие тұлға 
қалыптастыру үшін  баланы жастайынан тәрбиелеу 
керек. Бала қоршаған ортаны тани бастаған 
сәттен оған ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, 
адамгершілік сынды құнды қасиеттер жайлы көп 

ТӘРБИЕ БАСТАУЫ
айтқан жөн. Мәселен, балаға балабақшаға барғанға 
дейін ата-ана өз міндетін мінсіз атқару үшін бар күш-
жігерін аямауы тиіс. Ал  балабақша табалдырығын 
аттаған соң баланың тәлімі мен тәрбиесіне, 
адами қасиеттеріне көңіл бөлу жауапкершілігі 
тәрбиешілерге артылатын болады. Жас ұрпақтың 
бойына жақсы қасиеттерді сіңіру жолында аянбай 
тер төгіп жүрген тәрбиешілер балаларға ең бірінші 
ана тілінде амандасуды үйретеді. Отанын, туған 
елін, жерін сүю, қоршаған ортамен танысу, жыл 
мезгілдерін, ай аттарын үйрету, үлкенді сыйлап, 
кішіге қамқор болу сынды жақсы қасиеттерді бала 
бойына дарыту тәрбиешілердің негізгі міндеті. Ал  
жас ұрпақты асыл қасиет саналатын адамгершілікке 
тәрбиелеу дегеніңіз қарапайым ғана дүниелерден 
тұрады. Мысалы, біз балаларға ойын ойнату 
арқылы жақсы қасиеттерді бойына дарытуға тыры-
самыз. Топпен бірге ойын ойнатып, балалардың ба-
уырмашыл болуына атсалысамыз. Ойыншықтарды 
жинау арқылы олардың бір-біріне мейірімді, 
қайырымды, жанашыр болуға тәрбиелейміз. 
Осындай қарапайым ғана дүние арқылы баланың 
адамгершілік қасиеттерін арттыруға болады. Бұл 
бір қарағанда жай ғана ойын я болмаса жұмыс бо-
луы мүмкін. Алайда оның астарында балаға ауадай 
қажетті үлкен дүние жатқанын естен шығармауымыз 
қажет. 

«Үйренер нәрсең – білім мен мейірімділік» деп 
Жүсіп Баласағұн  айтқандай, балабақша ұжымы 
әрбір күнін ізденіспен өткізеді. Балабақшамыздан 
ұшқан жас түлектеріміз  мектепте білім алып, 
ел дамуына өз үлесін қосатын тұлға болып 
қалыптасатыны сөзсіз. Сондықтан да тәрбиешілер 
үнемі шығармашылық ізденіс жолында жүреді.

Жанар ЖАСАКБАЕВА,  
"Ер Төстік" балалар бақшасының 

тәрбиешісі.

Оқу сапасына ықпал ететін – 
білім технологиялары

лы, В.Беспалько «Білім техно-
логиясы – бұл мазмұнды, оқу 
үрдісін жоблау, ұйымдастыру 
және жүргізу бойынша бірлескен 
педагогикалық әрекеттің жан-
жақты ойластырылған моделі».  
В.Волковтың пікірінше, «Білім 
технологиясы бұл, жоспарлаған 
оқыту нәтижесіне қол жеткізу 
үрдісін сипаттау»  болса, 
М.Кларин «білім технология-
сы педагогикалық мақсаттарға 
қол жеткізу үшін қолданылатын 
барлық тұлғалық, инструменттік 
және әдіснамалық құралдардың 
жүйелі жиынтығын және қызмет 
ету тәртібін білдіреді» дейді. 

Білім технология деп 
мақсаттар қою, оқу жоспа-
ры мен оқу бағдарламасын 
үнемі жақсартып отырудың, 
педагогикалық жүйелерді 
бүтіндей бағдарлаудың және ол 
жүйелердің тиімділігі жөніндегі 
жаңа ақпараттандыруына бай-
ланысты жаңа мақсаттар үрдісін 
айтамыз. 

Жұмыстарын жүргізген 
ізденуші көптен әдебиеттерді 
зерделейді, жаңа ақпараттық 
технологияны пайдалануға 
дағдыланады және күрделі 
мәселелерді шешуді үйренеді. 

Елімізде қозғалып отырған 
өзекті мәселе білім беру 
жүйесінде оқытудың жаңа тех-
нологиясын енгізу, халықаралық 
коммуникациялық желілерге 
шығу, білім беруде ақпараттық 
технологияларды қолдану, 
тәжірибие және ғылым 
жетістіктері мен жеке тұлғаларды 
қалыптастыру және қазіргі заман 
талабына сай білім алуға қажетті 
жағдай жасау. 

Инновациялық білім 
беру құралдары : аудио-
видео құралдар, компьютер, 
интерактивтік тақта, интернет, 
компьютер-мультимедиялық 
құралдар, электронды оқулықтар 
мен оқу-әдістемелік кешен, 

инновациялық веб-сайт тағы 
басқа бағдарламалық жабдықтар 
шығып жатыр. 

Жаңа коммуникациялық тех-
нологияларды пайдаланудың 
басты мақсаты- оқушыларды оқу 
материалдарын толық меңгеруі 
үшін оқу материалдарының 
тәжірибелік жағынан тиімді 
ұсынылуына мүмкіндік беру. 
Бұл мақсаттарға жету үшін 
электрондық оқулықтар, оқыту 
бағдарламалары қызмет етеді. 

Қазіргі қоғам дамуының 
маңызды міндеттерінің бірі- 
мектептік білім беру аясын-
да біліктілігі жоғары мұгалім 
болуы тиіс. Білім берудің 
ұлттық моделіне көшкен 
қазіргі мектепте ойшыл, 
зерттеуші, тәжірибелік қызметте 
педагогикалық үйлестіруде ше-
бер меңгерген мұгалім болу ке-
рек. «Оқу мен жазу арқылы сын 
тұрғысынан ойлауды дамыту» 
бағдарламасының оқушылардың 
шығармашылықпен жұмыс 
істеуіне, талапқа сай оқытуына 
көмегі зор. Сын тұрғысынан 
ойлау-оқу мен жазуды дамы-
ту бағдарламасы. Оқушыны 
мұгаліммен, сыныптастарымен 
еркін сөйлеуге, пікір алмасуға, 
бір-бірінің ойын тыңдауға, 
құрметтеуге, өзекті мәселені 
шешуге, қиындықты жеңуге 
көмектесетін бағдарлама. Осы 
әдіс оқушыларды іздемпаздыққа 
баулиды. 

Өйткені атап айтсам, мен 
өзім тәжірибием де деңгейлеп-
саралап оқыту,сын-тұрғысынан 
ойлау арқылы, тірек-сызбалар 
мен белгілер, ойын арқылы 
проблеммалық және дамы-
та оқудың әдіс тәсілдерін 
қолданамын. 

Мысалы: Тірек-сызбалар 
мен белгілер арқылы оқыту, бұл 
әдіс жаңа сабақты өз бетінше 
саналы түрде меңгеру үшін 
және оқулықпен жұмыс жасауға 

дағдыландырады. Сабақты 
терең түсіндірмей-ақ, баланың 
өз бетінше ізденіс қабілетін 
арттыру. Тірек-сызбалар мен 
белгілер дамыта оқуды жүзеге 
асырудың бір көрінісі деп есепте-
уге болады.  Деңгейлеп-саралап 
оқыту  - бұл әдіс баланың білім 
біліктілігін саралайды. Берген 
тапсырмаға әрбір оқушы бел-
сене қатысады. Өз бетімен 
жұмыс істеуге баулиды, ой-
өрісін дамытады. Оқушыларды 
тиянақтылыққа,төзімділікке, 
ұстамдылыққа тәрбиелейді. 
Жетістіктері мен кемшіліктерін 
анықтауға мүмкіндік береді. 
Көбінесе сабақтарды ойын 
арқылы өткіземін, оқушының 
ойын сергітіп, миын шынықтыруға 
негізделген әдіс-тәсілдің бірі. 
Әсірессе жаңа сабақты бекіту, 
өткен тақырыптарды қайталау, 
пысықтау барысында ойын 
элементтерін қолдану өте тиімді 
деп ойлаймын. 

Тест тапсырмасын қолдану. 
Бұл қазіргі өмір талабынан туын-
дап отырған әдіс. Оқушылардың 
өз білімін шынайы бағалау үшін 
тиімді. Оқушының есте сақтау 
қабілеті артып, жалпы пән бой-
ынша білім сапасы белгілі бола-
ды. 

Мен өзім «Логикалық ойлау 
арқылы оқушылардың тілін, ой-
өрісін дамыту» өзекті мәселем 
бойынша жұмыс істеймін. Әр 
өткен тақырып, тараудан кейін 
оқушыларға өз ойын дамыта-
тын логикалық тапсырмалар 
беремін. 

Мысалы: Сложносочиненные 
предложения тақырыбында 9 
сыныпта. Сөйлемнің жалғасын 
тап. Мұғалім сөйлем басын 
оқиды. Ал оқушылар алдында 
сөйлемнің жалғасы, соны олар 
анықтауы тиіс. 

Небо нахмурилось,  и .... (по-
шёл сильный дождь) 

Ветер подул, и … (сорвал ли-

стья) 
Оқушылар тақырыпты 

қалай меңгергенін білу үшін, 
өзара бір-біріне сұрақ-жауап 
қояды. «Ты мне – я тебе», 
немесе Венн диаграмма-
сын, кластер сызып ойларын 
пысықтайды. Өткен тақырып 
бойынша тестік сұрақтар дай-
ындап, бір-бірімен алмасады. 

Мысалы: 1) Назови союзы 
сложносочиненных предложе-
ний с противительными союза-
ми 

А) а, но, однако 
Б) и, зато, или 
С) нето … не то, то …то 
2) Определи вид предложе-

ния. Всходило солнце, и вер-
шины гор засияли

А) соединительные 
Б) противительные 
С) разделительные 
Жаңа технологияларды 

меңгеру мұғалімнің зияткерлік, 
кәсіптік, адамгершілік, руха-
ни, азаматтық және басқа 
да көптеген адами келбеттің 
қалыптасуына игі әсерін 
тигізері, өзін-өзі дамытып, оқу 
үрдісін тиімді ұйымдастыруына 
көмектеседі. 

«Мұғалім – өзінің білімін 
үздіксіз көтеріп отырғанда 
ғана мұғалім, оқуды, 
ізденуді тоқтатысымен оның 
мұғалімдігіде жойылады» де-
ген ұлы педагог К.Д.Ушинский. 
Шығармашылық ізденіс әрбір 
адамды қанаттандырады, жаңа 
биіктерге көтереді, өз-өзіне 
сенімділігін, қабілетін арттыра-
ды№ 

Сонымен, білім техно-
логияларды тәжірибеде 
пайдаланудың маңызы өте 
зор. Заман талабына сай білім 
беру жолында мұғалім ерінбей 
ізденуі тиіс, өз сабақтарында 
жаңаша әдіс-тәсілдерді 
түрлендіріп қолдана білсе оның 
нәтижелі болары сөзсіз. 

Бақыт ЧАМЧИЕВА,
Екіаша орта мектебінің 
орыс тілі мен әдебиеті 

пәнінің мұғалімі.

Мұғалім – мәртебелі мамандық
Ақырын жүріп, анық бас
Еңбегің кетпес далаға.

Ұстаздық еткен жалықпас,
Үйретуден балаға.

Абай
Иә, ұстаздық – қызығы мен қиыншылығы мол, адамгершілік пен ізгіліктің 

туын көтеріп, бала бойына білім мен тәрбиені қатар сіңіруді мақсат еткен аса 
абыройлы мамандық. Ұстаздық – дара жол, ұлт үшін маңызы өте жоғары 
мамандық, сондықтан, қоғам мен адам алдындағы ең үлкен жауапкершілік 
алдымен мұғалімдердің мойнында, себебі бүгінгі бала шәкірттен ертеңгі 
дара тұлғаны қалыптастырып, бойына рухани құндылықтар мен азаматтық 
тәрбиені сіңіріп, ел мен жерге деген шексіз махаббатын оятып, туған халқына 
асқан сүйіспеншілікпен адал қызмет етуге баулу – көптің қолынан келмейтін 
іс. Сол үшін де, мұғалім – мәртебелі мамандық!

Дана халқымыз «Ұстаздық ету – талабы қашанда таусылмайтын, заманы 
ешқашан ескірмейтін кәсіп» деп, бұл мамандыққа ерекше ден қойып, қай кез-
де де баса назар аударған, сондай-ақ, шәкірт санасына шуақ шашып жүрген 
ұстаздың өзіне де үлкен құрметпен қараған.

Білім – болашақтың кепілі, «ХХІ ғасыр - білекке емес, білімге сенетін за-
ман» деп Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев айтқандай, қазір білім күші бар күштен 
биік тұратын уақыт, ел мен елдің, мәдениет пен мәдениеттің бір-бірінен 
артық – кемін ажырататын да осы білім ғана. Ғылым мен техниканың, адам 
санасының осынша қарқынды дамыған заманында көштен қалмай, үнемі 
әлемнің дамыған елдерімен тереземіз тең болуы үшін, алдымен бізге білімді 
ұрпақ тәрбиелеу керек. Білімді ұрпағы бар мемлекеттің болашағы жарқын бо-
лары сөзсіз. Ал осы келешегімізді кемел етеді деп сенетін білімді ұрпақты 
тәрбиелейтін – тағы да мұғалім. 

Осындай мұғалімдердің арқасында біздің білім саласында жеткен 
жетістіктеріміз ауыз толтырып айтарлықтай:

  біріншіден, тәуелсіздік алған жылдардан бері қарай ұстаздардың басым 
көпшілігі тек өз елімізде ғана емес, әлемнің білім жүйесі аса дамыған елдерінде 
де (Қытай, Сингапур, Оңтүстік Корея) тәжірибе жинақтап келуде; екіншіден, 
ұстаздар үнемі жаңашылдыққа ұмтылып, түрлі әдіс-тәсілдерді (ДЖИГСО, 
Ақылдың алты қалпағы т.б), сабақ өтудің тың, ерекше жолдарын ойлап та-
буда;  үшіншіден, жақында дәстүрлі білім беруден жаңартылған білім беру 
жүйесіне көштік;  төртіншіден, ЖББ барысында жаңа технологиялармен(сын 
тұрғысынан ойлау, креативті оқыту, модульдік оқыту) сабақ жүргізуді қолға 
алдық;   бесіншіден, бес күндік оқу аптасына ауыстық.

Міне, сондықтан да мұғалім – аса мәртебелі мамандық!

Н. ЕРДӘУЛЕТОВА,
Н. Островский атындағы мектеп-лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті 

пәні мұғалімі.



7e-mail: Igiman01@mail.ruARQANS 7 мамыр 2021 жылJARNAMA

Су тасқыны және сел!
Су тасқыны және су тасқыны - бұл табиғи апаттар, оның барысында адамдар, жануарлар 

өліп, ғимараттар мен тұрғын үйлер қиратылады. Су тасқыны және су тасқыны кезіндегі қауіпсіздік 
көбінесе оларға алдын-ала дайындалу арқылы қамтамасыз етіледі.

Су тасқыны негізінен келесі себептерден туындаған: қатты немесе ұзаққа созылған жауын-
шашын, қар мен мұз кептелісінің тез еруі; теңізден жағаға және өзендер сағасына қатты жел не-
месе толқынмен судың ағуы; табиғи себептер бойынша да, адамның кінәсінен де дамбалар мен 
су қоймаларының серпінділігі.

Мұзды кептелістер мен өзендердің жоғарғы ағысындағы топырақ көпірлері су тасқыны кезінде 
бірден пайда болады.

Басқа жағдайларда су тасқыны қаупіне дер кезінде ден қоюға мүмкіндік беретін уақыт резерві 
бар.

Сондай-ақ гидрологиялық болжамдарға назар аудару керек.
Егер сіз өзіңізді жеке қауіпсіздік шараларымен қамтамасыз еткіңіз келсе, сізге: толқынның 

алғашқы соққысында құлаған емес, күрделі құрылыстарды салу; барлық отбасы мүшелеріне 
жүзуді үйрету; қайыққа ие болу (ең дұрысы екі - біреуі қарапайым, екіншісі - үрленетін); елді ме-
кенге жақын орналасқан топографиялық биік нүктелермен танысу; Табиғи апат туралы ескерту 
әдістері мен формаларын білу.

Су басу аймағындағы әрекеттер
Егер сіз өзіңізді су басу аймағында тапсаңыз, сізге: үйдегі газды, электр қуатын және суды 

өшіріңіз; жылыту пештерін сөндіру; үйдің құнды заттарын ғимараттың жоғарғы қабаттарына не-
месе шатырларға өткізуге; үйдің бірінші қабаттарының терезелері мен есіктерін әйнектің сынуына 
және үйге құбылмалы қоқыстың енуіне жол бермеу үшін тақталармен немесе фанерамен жабу; 
Үй жануарлары орналасқан сарайдағы есіктердегі ысырмаларды ашыңыз.

Кенеттен су тасқыны болған кезде, өзіңізбен бірге жылы және жақсырақ су өткізбейтін киімді, 
көрпе, тамақ, т.с. алып, рельефтің бұрын-соңды су баспағаны белгілі биік жерлерге шығыңыз. 
Егер олар жоқ болса, сіз қайық пен басқа да мінсіз жүзу құралдарын жүзуге дайындалуыңыз керек.

Суды төгіп болғаннан кейін, электр сымдарының жыртылуына, бұзылған газ желілеріне назар 
аударыңыз.

Үйге кірер алдында оның құрылымы су элементінің соққыларының астында босап қалмағанына 
көз жеткізу керек. Суда табылған тағамды қолдануға болмайды, немесе суды су басу мүмкін емес.

Сел қауіпі, сел қаупінің белгілері
Сел ағындары - бұл жекелеген біліктерде қозғалатын, таулы рельефке тән су мен борпылдақ 

қоспалардан тұратын қысқа мерзімді балшық тас ағындары. Олар морена көлдерінің серпінділігі, 
еріген қардан судың толып кетуі және мұздықтардың сулануы, қатты және тұрақты жауын-шашын, 
сондай-ақ жер сілкінісі кезінде пайда болады. Қазақстанның таулы аймақтарында селдің пайда 
болуы жылы маусымда мүмкін (мамыр - қыркүйек).

Селдің биіктігі 10-20 метрге жетуі мүмкін (кейбір жағдайларда 40-50 метрге дейін), ағынның 
жылдамдығы 3-5 және одан көп м / с (кейбір жағдайларда 15-20 м / с дейін) болады. Селдің жо-
лында тірі қалу іс жүзінде мүмкін емес, сондықтан сел қаупінің алдын-алу өте маңызды.

Сел қауіпінің белгілері: сел қауіпті бассейнде қатты нөсер; сел қауіпті өзендердің жоғарғы 
ағысында ауа температурасының күрт және ұзаққа көтерілуі, тау көлдерінің толып кетуіне әкеліп 
соқтырады және олардың басталу қаупін тудырады; көлдегі су деңгейінің күрт төмендеуі немесе 
оның бетінде кратерлердің пайда болуы, бұл көлдің линтельінің (дамбаның) серпілісін білдіреді; 
көл сілемі (дамба) бұзылуына әкеледі.

Селдің жақын және жақын болу қаупінің белгілері: су тасқыны арнасындағы судың тоқтауы 
немесе күрт төмендеуі, бұл морена-мұздық кешенінде судың жиналуын көрсетеді; селдің жоғарғы 
каналында дауылдың пайда болуы; сел тасымен болған тастардың әсерінен топырақты дірілдету; 
сел тасқынының білігінің алдында соққы толқынынан пайда болған балшық шаңының пайда бо-
луы; су тасқынына дейінгі қорғасынның пайда болуы, судың бұлдырлығы жоғарылауымен сипат-
талады.

Сел қауіпті жерлерде өзін қалай ұстау керек таудағы жағдай туралы бұқаралық ақпарат 
құралдарының хабарларын үнемі қадағалап отыру; егер қауіпті бассейннің жоғарғы ағысында 
қатты жауын-шашын болса, сел қауіпті арнасын қалдырыңыз; қозғалатын селге 50-70 м-ден 
жақындамаңыз; тік жартастар мен тік беткейлердің жанында тоқтамаңыз, өйткені сел жүру 
кезінде дірілдеу нәтижесінде құлау немесе таулар пайда болуы мүмкін; сел тасқыны арнала-
рымен адамдар арасында кемінде 20-30 метр аралықпен жүру; демалуға тоқтамаңыз және сел 
қауіпті каналдардың жанында, көл көпірлерінде (бөгеттерде) және олардың астында лагерьлер 
құрмаңыз; егер сел жүру белгілері байқалса, мүмкіндігінше арнадан тау баурайына дейін алыс 
жүріңіз; Селдің өзегінен өткеннен кейін сел арнасына түсіп кетпеңіз - оған басқа білік ілінуі мүмкін; 
арнадан түсіп жатқан кезде және әсіресе сел жүретін учаскелерде және шұңқырларда қатты абай 
болыңыз; Морена-мұздық кешенінде болуға және сел жүру қаупі жоқ немесе ауа райының теріс 
температурасында жақсы болған кезде жүруге кеңес беріледі; тұрақсыз жатқан қоқыстардан 
тұратын, сонымен қатар қозғалатын мұздық немесе көшкін нәтижесінде пайда болған көлдердің 
бойымен қозғалмаңыз.

А.ТӨЛЕУОВ,
ҚР ТЖК «Қазселденқорғау»ММ  

                                                                                              Сарқан  ӨПБ басшысы.   

Предупреждение пожаров от 
электричества

Причинам пожаров являются в первую очередь нарушение элементарных норм и правил пожарной безо-
пасности и их невыполнение. Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной 
возникновения пожаров.  Не редко неосторожность переходит в небрежность : неосторожное обращение при 
курении , пользование для освещения свечами, факелами , что особенно опасно для чердачных помещении, 
коридоров, кладовых и других построек.  Пожары могут возникнуть и от костра разожженного в близи строении, 
чаще  всего от искр, которые разносятся ветром.  Не менее распространенной причиной пожаров является 
нарушение правил пользование электрическими приборами. В основном они происходят по причинам: нару-
шение правил пользования электрическими приборами , и неисправность этих приборов.  Шалость детей с 
огнем не менее важный фактор, что приводит те только к пожаром ,но не редко заканчивается  трагически-
ми последствиями. Ребенок оставшийся дома один, может взять спички, поджечь бумагу , включить розетку  
электронагревательные приборы, или даже устроить костер . Виноваты в этом конечно сами родители которые 
оставляют детей одних , не прячут от них спички , не следят за их играми.  Обязанность каждого взрослого 
пересекать всякие игры с огнем разъяснять  детям их опасность . Но если пожар все таки возник то как и чем 
его потушить?  Вода является универсальным средством для тушения пожара. Но ею не везде можно пользо-
ваться для ликвидации горения . Не надо забывать, что вода является проводником  электрического тока. Вода 
тяжелее многих легко воспламеняющихся и горючих жидкостей. Поэтому тушить эти жидкости  водой нельзя 
для горючих жидкостей , песок является  простым доступным средством тушения. Кошма непосредственно 
предназначается для изоляции очага горения от доступа воздуха. В место кошмы можно пользоваться подруч-
ными средствами – тяжелые шерстенными одеялами, старыми вещами. 

При возникновении пожара первый заметивший его должен немедленно сообщит в службу «101» и точно 
указать адрес. 

Е. ИСАГАЛИЕВ,
старший инженер ОЧС Сарканского района, капитан   г/з.                                                     

Основные причины гибели людей на 
пожарах

Причинам пожаров являются в первую очередь нарушение элементарных норм и правил пожарной безо-
пасности и их невыполнение. Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной 
возникновения пожаров.  Не редко неосторожность переходит в небрежность : неосторожное обращение при 
курении , пользование для освещения свечами, факелами , что особенно опасно для чердачных помещении, 
коридоров, кладовых и других построек.  Пожары могут возникнуть и от костра разожженного в близи строении, 
чаще  всего от искр, которые разносятся ветром. 

Не менее распространенной причиной пожаров является нарушение правил пользование электрическими 
приборами. В основном они происходят по причинам: нарушение правил пользования электрическими при-
борами , и неисправность этих приборов.  Шалость детей с огнем не менее важный фактор, что приводит те 
только к пожаром , но не редко заканчивается  трагическими последствиями. Ребенок оставшийся дома один, 
может взять спички, поджечь бумагу , включить розетку  электронагревательные приборы, или даже устроить 
костер . Виноваты в этом конечно сами родители которые оставляют детей одних , не прячут от них спички , 
не следят за их играми.  Обязанность каждого взрослого пересекать всякие игры с огнем разъяснять  детям 
их опасность . Но если пожар все таки возник то как и чем его потушить?  Вода является универсальным 
средством для тушения пожара. Но ею не везде можно пользоваться для ликвидации горения . Не надо забы-
вать, что вода является проводником  электрического тока. Вода тяжелее многих легко воспламеняющихся и 
горючих жидкостей. Поэтому тушить эти жидкости  водой нельзя для горючих жидкостей , песок является  про-
стым доступным средством тушения. Кошма непосредственно предназначается для изоляции очага горения 
от доступа воздуха. В место кошмы можно пользоваться подручными средствами – тяжелые шерстенными 
одеялами, старыми вещами. 

При возникновении пожара первый заметивший его должен немедленно сообщит в службу «101» и точно 
указать адрес. 

    Е.ОРУМБАЕВ,
начальник  ОЧС Сарканского района, подполковник  гражданской  защиты.                                  

Ұстазы жақсының ұстамы 
жақсы!

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің 15 қаңтар 2021 жылғы 
«Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласында «Мәселе экологияда емес – отаншылдықта, 
заңда емес санада. Біз жеріміздің жанашыр иесі екенімізді нақты іспен көрсетуге тиіспіз» деген 
болатын. Ал Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Астана» қаласын салғанда ең алдымен оның айналасын 
көгалдандандыруға кіріскен болатын. Ол әрине менің ойымша, басқалар да үлгі алса екен дегені. 
Елбасымыз бұрынғы тал өспейтін шөл даланы ағаш егіп жасыл баққа айналдырды. Өзінің әрбір 
Жолдауынан «жасылдандыру» табиғатты қорғау мәселелерін қалдырған емес!

Осыған орай біздің Сарқан ауданының әкімі Талғат Қанатұлы Қайнарбеков те өзінің «2020 
жылғы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары және 2021 жылдың жоспарлары ту-
ралы» халыққа берген есебінде осы мәселелерге баса назар аударды. Өз сөзінде ол: «Алатау 
тауының етегінде орналасқан Сарқан қаласының топырағы құнарлы минералдарға бай екені, 
әр аулада өз бақшалары бар адамдар көкөніс, жеміс-жидек ағаштарын өсіріп, содан өздеріне 
қосымша қаражат тауып отырғаны жайында жазғаны шындық!»,-деді. Суғаратын арық желілерінің 
ұзындығы 190 шақырым бола тұрып судың тапшылығы, өкінішке орай, қала тұрғындарын қатты 
қиналтуда. Арықтардағы су жоғарғы жақтан келетіндіктен ол судың басында отырған адам 
тұрғындарға келетін суды өте аз мөлшерде жіберіп отырады. Соның салдарынан тұрғындар 
бірімен-бірі суға таласып, дау-жанжал болып тұрады. Мен қазір Лермонтов көшесінде тұрып жа-
тырмын, 10 сотықтай жерім бар. Көшедегі шағын жерге шырша мен қайың ағашын еккен едім, 
судың тапшылығынан олар қазір қурап қалуға аз-ақ қалып тұр. Бақшаға еккен алма ағаштарым да 
қурап қалды. Бақша да сала алмай отырмын. Сонымен қатар іргемдегі Ы. Алтынсарин атындағы 
орта мектептің 1962 жылы айналдыра егілген жасыл терек ағаштары мен алма ағаштары да 
судың тапшылығынан қурап қалды. Мектеп директоры Мусина Айшагүл Жанысбайқызы өзі келген 
5-6 жыл аралығында қурап қалған теректер мен алма ағаштарының орнына мектепті айналдыра 
30 түптен артық шырша мен 70 түптен артық алма ағаштарын отырғызды. Бір қуантарлық жай, 
биыл көктемде Айшагүлдің өзінің білім-тәрбие берген шәкірттері келіп, мектеп айналасына 50 
түп алма ағашын өздері әкеліп отырғызып кетті. Бірақ осы отырғызылған ағаштар судың азабын 
тартпаса екен деп Алладан тілеу тілеп отырмыз.

«Ұстазы жақсының ұстамы жақсы» деген сөз бекер  айтылмаған шығар деп ойлаймын. 
Әрине, осының барлығы ұстаздардың тәрбие-тәлімі. Бала тәрбиесі айтудан емес, әрбір ұстаз 
балаға өздерінің жақсы, қайырымды істерін көрсете білгеннен деп түсінемін. Айшагүлдің қоғамға 
келтірген бұл жақсылығын оның білім-тәрбие берген шәкірттері мәңгі естерінде сақтайтынына 
сенімдімін. Осы сияқты әрбір мектеп басшылары бала тәрбиесін алдымен өздерінен бастаса нұр 
үстіне нұр болар еді. Сонда ғана біздің қаламыз жасыл желекке бөленетініне сенімдімін.

Айшагүл Жанысбайқызы істеріңізге сәттілік тілеймін, денсаулығыңыз мықты болып, Мәңгілік 
еліміздің патриоты болатын, елін-жерін қадірлей білетін шәкірттерді тәрбиелей беріңіз!

Кәукер КОЛУБЕКОВА, 
ардагер ұстаз, Сарқан ауданының Құрметті азаматы.   

Мектеп-лицейдегі өскелең 
өзгерістер

Бүгінгі таңда әдістемелік жұмыс дегеніміз – оқу-
тәрбие жұмысының әдістері мен тәсілдерін меңгеру, 
оларды іс жүзінде шығармашылықпен қолдану, жаңалық 
іздеу мақсатында мектеп жүргізетін іс-әрекеттің 
жиынтығы болып табылады. Осыған орай Бақытгүл 
Сламжанқызы тізгінін алған Н. Островский атындағы 
мектеп-лицейде оқу процесін ұйымдастыру, жүргізу 
және қамтамасыз ету тәсілдерінің ұтымды және тиімді 
формалары ұштастырыла отырып пайдаланылуда. 

Атап айтқанда заманға сай жабдықталған, 
қыздар мен ұлдар үшін дербес технология кабинеті 
жабдықталып, пайдаланылуға берілді.  Бұл кабинет-
те пән мұғалімі Дәния Кенжеғалиқызы оқушылардың 
шеберлігін шыңдап, өмірге икемдеуге игі қадам жасап 
келеді. Сондай-ақ өзін-өзі тану, психологиялық көмек, 
логопед, биология, хореография кабинеттері, қазақ 
тілінен лингофондық кабинет, әдебиет пәні кабинеті, 
бастауыш сыныптарға арналған бірнеше кабинеттердің 

қайта жөнделіп, жабдықталуына мектеп басшысы ұйытқы болды. Сонымен қатар 2020-2021 
оқу жылының «Оқу үздігі» стенді безендіріліп, ғылыми-әдістемелік жұмысының әдіскерлері мен 
мұғалімдер бөлмесі, тәрбие ісі меңгерушілерінің кабинеті заманауи талапқа сай жабдықталды. 
Осы бағыттағы жұмыстар жалғасын тауып, жаңа жиһаздар мен көмекші стендтер, ауабаптағыш 
алынды.

Кітапханада өңдеу жұмыстары жүргізіліп, QR коды (жылдам әрекет ету коды) бар стенд 
жасақталып, мұғалімдер мен оқушылардың қолданысына берілді. Интернетке қосылған жаңа 6 
компьютер қойылды. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында кітапхана жаңа кітаптармен, ком-
пьютерлермен қамтамасыз етілді. 

Мектептегі домбыра үйірмесі дарындыларды даралап, таланттыларды тануда мұғалімдерге 
көмекке келді. Оқушылар мен мұғалімдер қашықтықтан өткізілетін олимпиадалар мен жарыс-
байқауларға үнемі қатысып, жүлделі орындардан көрінуде. Педагогтар тәжірибелерін тарату 
мақсатында газеттер мен журналдарда мақалалар жарияланып келеді. 

Біз, мектеп ата-аналары, Н. Островский атындағы мектеп-лицейдің директоры Бақытгүл 
Сламжанқызы Сәрсембаеваның жетекшілігіндегі педагогикалық ұжымға сәттілік пен 
шығармашылық табыс тілейміз.

Ата-аналар атынан:
Гүлжан ТҰТҚАБАЕВА.

ГКП «Саркан Су кубыры» Сарканского района доводит до сведения жителей с. Ба-
калы, Аманбоктер Сарканского района, что 07 июня 2021 года состоится публичное 
слушание по обсуждению проекта тарифа и тарифной сметы на услуги водоснабже-
ния.

07.06.2021 г в с. Аманбоктер в здании Аманбоктерской средней школы в 11.00 со-
стоится публичное слушание по поводу утверждения тарифа на услуги водоснабже-
ния.

07.06.2021 г в с. Бакалы в здании дома культуры в 13.00 состоится публичное слу-
шание по поводу утверждения тарифа на услуги водоснабжения.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

ХАБАРЛАНДЫРУ
ШЖҚ "Сарканжылу" ММК-і  2021 жылдың 1 мамырынан 2021-2022 жылумен қамтамасыз 

ету бойынша қызметтер тарифіне өзгерістер енгізілгені туралы хабарлайды  1Гкал-ға  
Жеке тұлғалар есептеу құрылғылары барларға – 2935,91 тг
Жеке тұлғалар есептеу құрылғылары жоқтарға  – 3809,04 тг
Жеке тұлғалар есептеу құрылғылары жоқтарға 1 шаршы метрге– 144,74 тг
Есептеу құрылғылары жоқ бюджеттік ұйымдар үшін – 13436,15 тг
Есептеу құрылғылары бар бюджеттік ұйымдар үшін – 5980,36 тг
Есептеу құрылғылары жоқ басқа тұтынушылар үшін – 8703,12 тг
Есептеу құрылғылары бар басқа тұтынушылар үшін – 6434,95 тг
ГКП на ПХВ "Сарканжылу"  уведомляет об изменении тарифа на услуги
теплоснабжения  с 1 мая  2021 года на отопительный сезон 2021-2022  за 1 Гкал 
Население с ПУ- 2935,91 тг
Население без ПУ- 3809,04 тг
Население без ПУ за 1 м2 – 144,74 тг
Бюджетные организации без ПУ – 13436,15 тг
Бюджетные организации с ПУ- 5980,36 тг
Прочие потребители без ПУ – 8703,12 тг
Прочие потребители с ПУ – 6434,95 тг

                           ШЖҚ "Сарканжылу" МКК-і  Раб тел 2-54-89 Өрік 
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Продам большой кирпичный, тёплый благоустроенный, 4-комнатный дом, с высоким фунда-
ментом .1991г постройки, 120кв, зал 40кв, жилая кухня 18кв, терраса 90кв, потолок 2.7,топ-

ка отделена, санузел, интернет. Есть все виды хоз.постройки, все виды фруктовых деревьев, 
все виды ягод, виноград, участок 15соток, двор выложен брусчаткой, удобно для ведения кре-
стьянского хозяйства, также недалеко расположены торговые центры. Саркан улица Шоло-
хова 18а- Телефоны: 87773935583, 872839- 20147 WhatsApp 87081875808 Цена 15млн, торг 
при осмотре. 

Тез арада Жөнкебаев № 31 үлкен, жылы үй сатылады.  Үйде су кіргізілген, санузел бар. 
Қора-қопсы, монша, 2 бөлмелі ас үй, гараж, үлкен бау-бақшасы бар. Мектеп, балабақша 

қасында.  Хабарласыңыздар: үй тел. 2-72-50, тел. 8702 1156471.

ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сен туған күн, мерекеңмен!

Продам участок 10 соток. Адрес: ул. Абая № 133 а. Обращаться по телефону: 8700 
2728060, 8778 3814811. 

Продам дом в центре благоустроенный, имеется горячая, холодная вода, душевая кабина, 
туалет, Аристон. Летняя кухня (второй дом). Гараж, баня, все хоз. постройки. Сдвоенный 

участок 14 соток. Полив отличный. Обращаться ул. Жамбыла № 18 (2 квартала выше по-
лиции), тел. 2-13-54, сот. 8 700 2786020.

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.

Сарқан ауданы, Көктерек аулының тұрғыны,  М.Мәметова 
атындағы орта мектептің сурет, сызу, география пәнінің мұғалімі, 
асқар таудай әке, асыл жар, ортамызда өзіндік ерекше орны бар 
әріптес Нұрханов Биғабат Жұмаділұлы мамырдың 5 жұлдызында 
63 жасқа толып, зейнет жасына жетіп отыр.

Қызмет деген бір белестен өтіп, құрметті демалыс деген кезеңге 
жеттіңіз! Қуанышыңыз ұзағынан болсын! 

Ағайын – туыстың құрметіне, қосағыңыздың үлдесі мен бүлдесіне, 
немере мен шөберелердің шу – күлкісіне, ұл – қыздарыңыздың жеңісті 
шақтарын көрген шаттықтың бақытты сәттеріне бөленген әдемі ғұмыр 
кешіңіз!

 Зейнет жасқа жетіп кепсіз зымырап,
Бірақ қимыл әлі жастай шымыр – ақ.

Еңбегіңіз зейнет болсын ендігі
Күндеріңіз мұң салмасын қырындап.
Ізгі тілекпен: М. Мәметова орта мектебі ұжымы.

Ақ халатты абзал жандар
«Ауру айтып келмейді»-деген сөз рас екен. Ойламаған жерден 9 сәуір  күні Сарқан ауданының 

емханасына түстім. Жер-көкті жайлаған ауру, әр түрлі белгілермен білінеді. Алғашқы күні грипп 
сияқты білінеді.  Әлсіздік, тамаққа тәбет жоқ, маужырап ұйқы басты. Дертті асқындырмай дәл 
уақытында келгенім дұрыс болыпты. Дегенмен бойдағы үрей, қорқынышты сейілте алмайды 
екенсің. Жұқпалы ауру емханасының тұтқасын ұстағанда, денем түршігіп, өзіме келе алсамшы. 
Мені дәлізде осы бөлімнің бас дәрігері Алуа Мәлікқызы  қарсы алды. Өзімді жылы қарсы алып, 
қолымдағы құжаттарды көріп, ешқандай қорқыныш жоқ, уайымдамаңыз деп басу айтты. «Жақсы 
сөз ауырғанға ем болады»- деген сөз бекер айтылмаған. Бұл аурудың алдын алу ережелерімен 
таныстық. Жаттығу жасаудың, жылы суды көбірек пайдаланудың адам ағзасына  тигізер пайда-
сы мол екенін түсіндім. 

Алуа Мәлікқызына айтар алғысым шексіз. Алар асуы, бағындырар белестері көп болсын.  
Еңбегінің жемісін көрсін дегім келеді. Бұл алғыс Сарқан қаласы емханасының барлық дәрігер, 
медбикелеріне арналады.

Мәншүк ҚҰЛЖАНОВА, 
зейнеткер, М.Төлебаев ауылы.  

Сарқан қаласының тұрғыны , сыныптас досымыз Жеңісхан 
Ілияс мамырдың 5-де 60 жасқа толды. 

Жеңісхан! Басқан ізіңе береке үйіп жүретін болмысыңа риза-
мыз. Берікбол екеуің қыз-ұлдарыңнан өрбіген ұрпақ қызығына 
кенеліп, ұзақ та мағыналы ғұмыр сүріңдер! 

Маңдай терді талай төгіп өткен күн,
Қуаныштың нәрі көктен сепкен күн.
Талай жылдар тағылымы толысып,
 Құтты болсын 60 жасқа жеткен күн!
Ізгі тілекпен: Бөкен әулеті. 

Сарқан қаласының тұрғыны, әулетіміздің қазіргі үлкені – Қожамсейіт 
Сүлейменұлы 1940 жылдың 2 мамырында дүниеге келіп, биылғы 2 
мамырда 81 жасқа толды. Қожамсейіт ағамыз өмір жолында құдай 
қосқан қосағы – Гүлсім Артықбайқызымен 1964 жылы шаңырақ көтеріп, 
өмірде 3 ұл бала тәрбиелеп жеткізді. Қазір әр қайсысы өз алдында отау 
құрып, бір-бір жанұя болып отыр. Өмірдің ағымымен әр қайсысы әр 
салада еңбек етуде. Қожамсейіт ағамыз балаларынан неше немере, 
неше шөбере сүйіп отырған бақытты атаның бірі. Құдай қосқан қосағы, 
балаларының анасы – Гүлсім Артықбайқызы 2003 жылы Алланың жа-
зуымен дүниеден озған. Бірақ, балаларының, немерелерінің арқасында 
жұбайының жоқтығын білдірмей, туған-туыстарымен қуаныштарын 
бөлісіп отырған,  балаларының асқар таудай ардақты әкесі, немере-
шөберелерінің сүйікті атасы. Ол кісі – ардагерлер ұйымының алқа 
мүшесі, аудандық батагөйлер сайысының жеңімпазы, аудан-аймағының қадірлі ақсақалы. 
Қожамсейіт ағамызға қажымас қайрат, зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Біз, Сізді 
әулетімізбен жақсы көреміз, сыйлаймыз, қадір тұтамыз. 

Жан аға, туылған күн құтты болсын
Көңіліңіз қуанышты күнге толсын, 
Батаңызбен ел көгерсін, қабыл болып,
Біздің тілек – жасыңыз жүзге толсын.
 Тілек білдірушілер: Сүлейменовтар әулеті.

Әулетіміздің бір шаңырағының түтінін түтетіп, сол жанұяның 
ұйытқысы болып отырған әулетіміздің ортаншы келіні – Ұлжан 
Алтынбекқызы 1958 жылың 29 сәуірінде дүние есігін ашып, биыл 
63 жасқа толды. Ұлжан 1978 жылы, Еркінұзақ Оңалбекұлымен 
шаңырақ көтеріп, 40 жылдан астам бақытты да, баянды ғұмыр кешіп 
келеді. Жанұяда екеуі үш бала тірбиелеп жеткізді. Осынау өмір 
жолында Ұлжан адал жар, инабатты келін, немерелерінің сүйікті 
апасы, өз шаңырағының берекесі болып, қуанышымызды бірге 
бөлісіп жүрген адал жанның бірі. Алланың берген балаларыңның, 
немерелеріңнің қызығын көріп, бұданда ары қарай Еркінұзақ 
екеуің бақытты ғұмыр жалғастырып, бір жастықта қартаюларыңа 
тілектеспіз. Деніңе саулық, басыңа бақыт ұзақ ғұмыр тілейміз.

Алла тағалам осы береке – бірлігімізді көп көрмей, тек қана 
қуанышымызды бөлісуге нәсіп етсін.

Тілек білдірушілер: Дармышевтер әулеті.

 

Продается дом по улице Жуковского 10 А. Дом четырехкомнатный, имеется баня, огород, 
сад. Обращаться сот. 8708 4428027 Гульмира.

Продается дом, большой участок, удобный для разведения скота, большой огород, хоро-
ший полив, есть летняя кухня, гараж, теплые сараи, большой поднавес. Обращаться г. 

Саркан, ул. Асфендиярова №1. Дом.тел.2-53-32, сот. 8701 7450719.

Сдам в аренду квартиру. Обращаться сот. 8700 2728047. 

Продается кирпичный дом, 2005 года постройки, 2 уровня, 145 кв м. 25 сот земли.  Имеется 
все хоз.постройки, сан.узел, вода. Отопление твердое, жидкое и газовое.

Г.Саркан, у.Петровского, 27.  С.т. 87022240404.

Разбеков Меліс Разбекұлы 1939 жылы мамыр айының 6 күні Сарқан 
ауданы Петропавл ауылдық кеңесіне қарайтын «Құрақсай» қыстағында 
дүниеге келген. Бар ғұмырын өзінің туып-өскен жері Сарқан ауданында 
өткізді. 

Тұла бойында ұлы Абай өрнектегендей «талап, еңбек, ой, қанағат, 
рақым» сынды бес асыл іс ұялаған жан еді.

Меліс ағамыздың еңбегі, жасаған қайырымдылық әрекеттері аудан 
тұрғындарының көз алдында деп ойлаймын. Меліс ағаның жаңашылдығы, 
терең ойлылығы аудан кәсіпкерлерінің көшбасшысы болған жылдарын-
да айқын көрініс тапты.

Алланың да адамның да алдында ант берісіп, мәңгілікке қол ұстасқан жан жары Мәпен 
шын мәніндегі өмірлік жары болып өрісін кеңейтті. 43 жылдан астам отасқан екеуі 2 ұл, 2 қызды 
өмірге әкеліп, өсіріп жеткізді. Балдай тәтті немерелерін де көрді. Оған да шүкіршілік етеміз. 
Ұл-қыздары мемлекетіміздің әр аймағында қызмет істеп жатыр. Мұраты, Гүлнары, Сәулесі 
әкелері бастап кеткен жобаларын жүзеге асыруда. Халыққа қалтқысыз қызмет көрсетуде. Алла 
қосқан жары Мәпен тәтеміз осы шаңырақтың мәйегі мен берекесін өмірдің күнгейінде ұстап, 
шаңырағын шайқалтпай түтінін түтетіп отыр.

Күн артынан күн жылжи, уақыт сынаптай сырғи өткенімен Меліс ағаға деген сағынышымыз 
артпаса, бір сәт кеміген емес. Енді ағамыздың жатқан жері жайлы, топырағы жеңіл, иманы 
саламат болсын!

Еске алушылар: Жанасбековтер әулеті.    

Еске алу

Сарқан ауданы  Көктерек ауылының тумасы арыстай  
ұлымыз   Каримов Бауыржан Шамилұлы мен сүйкімді 
келініміз Смағулова Салтанат  Оралханқызының өмірден 
өткеніне 2 жыл  болады.  Амал  бар ма, сүйікті де ақылды 
ардақтыларымыз ойда жоқта жол апатынан қайғыға 
ұшыратты. Мамырдың 10 жұлдызы Баукамның туған күні еді 
ұлан –асыр той жасайтын шағыңда,  әттең,  арамызда жоқсың. 
Төңірегіне шуағын төгіп, мейрімді жүздерімен әрдайым 
күлімдеп қуаныш силайтын қос құлынымыздың  бейнесін 
ешқашан ұмыта алмаймыз. Сендер- біздің ең қымбатты   
жүрек түкпіріне мәңгілік сақтаған  асыл  жандарымызсыңдар. 
Өздеріңді сағынумен көкіректері шерге толып  інілерің мен 

қарындасың да,  ата-аналарың да жүрер, артыңда қалған үш қарғаң  да іздеріңді жалғап 
жетеді, тек сарқылмайтын сағынышымыз есімізде мәңгі қалады.  Жандарың жаннатта бол-
сын асылдарым!

Еңбек етіп, астыңдар талай асуды,
Қамқор болып жүрдің дер  әркез қасымда.
Сағынышпен еске алып отырмыз,
Мүшелге толған 36 жасыңда.
Мейріміңді төгуші едің күлгенде,
Дос, туысқа  шаттанушы ең келгенде.
Періште боп қалқып ұшып кеттіңдер,
Сағым болып бейнелерің бір демде.
Сендерді еш ұмытпаймыз бірақта,
Үндерің қалды жаңғырып  әркез құлақта.
Жаратушы дұғамызды қабыл ғып,

2020 жылдың 3 мамыры күні Сарқан қаласының тұрғыны, сүйікті 
анамыз Шеңгельбаева Нұржамал Сапарқызы 73 жасқа қараған 
шағында, өмірден өтті. Анамызды сағына еске ала отырып, топырағың 
торқа, жаның жәннатта нұрлансын деп Алладан тілейміз.

Бір жыл болды өмірің тоқтағалы,
Аяулы аңамызды жоқтағалы.
Асыл бейнең, жанарың асыл сөзің,
Біздің жүрегімізде сақталады.
Алла салды басымызға сынақты,
Жиі еске алсын деп пе жылатты.
Қайғысы мен қызығы көп өмір-ай,
Бірде көтеріп, бірде жығып құлатты.
Сипаушы едің еркелетіп басымыздан,
Сағынғанда табылсақ қой қасыңнан.
Әттең-ау алыстасың, тым алыс,
Құшағыңды сезіну болды-ау бір арман.
Қабірің жан ана нұрға толсын,

Жатқан жерің мамықтай жұмсақ болсын.
Иманың жолдас болып,
Аруағың бізді әрқашанда қолдап жүрсін.
Еске алушылар: бала-шағалары.

Жас жандарың шалқысыншы жұмақта.
Кімдер  көрген фәни –тірлік дауылын,
Алла салды біз көтердік ауырын.
 Иманыңның нұры шалқып пейіште,
Жатқан жерлерің жайлы болсын жандарым.
Алла алды өзі берген пәк жандарын,
Үш қарғаңды жеткізу ет басты  арманың.
Біліп жатыңдар ата-аналарың 

мен балапандарыңның, 
Құран бағыштап естеріне алғанын.
Еске алушылар:  Каримовтар  отбасы. 

Сарқан ауданының Құрметті азаматы, ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуына үлес 
қосқан партия-шаруашылық саласының ардагері, аяулы досымыз

Сұлтан Сейдахметұлы Бейсенбаевтың 
қайтыс болуына байланысты отбасының қайғысын бөлісіп, көңіл айтамыз. Марқұмның жаны 
жәннатта, тәні рахатта болғай!

Отбасылық достары: Азамат-Гүлсім, Құрмаш-Роза, Оралхан-Жеңіс, Роза Омарқызы, 
Кәмила, Дүйсен-Гүлнәр.

Аудан әкімдігі, аудандық мәслихат және аудандық ардагерлер ұйымы Сарқан ауданының 
Құрметті азаматы 

            Сұлтан Сейдахметұлы Бейсенбаевтың 
қайтыс болуына байланысты, отбасының қайғысына ортақтасып, көңіл айтады. 


