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Ауданныњ қоғамдық -
саяси апталық газетіSARQAN

БАСПАСӨЗ - 2022

Жеке  жазылушылар үшін индексі 65202, жылдық 
бағасы -  3021,72 теңге. 

Мекеме-ұйымдар үшін индексі 
15202, жылдық бағасы - 3381,04 теңге. 

Зейнеткерлер үшін индексі 
35202, жылдық бағасы - 2225,08теңге.

Ауданның қоғамдық-саяси "Сарқан" газетіне 
келесі жылға жазылу науқаны жалғасуда. 

Газетке Қазпошта бөлімшесінде, "Сарқан" газеті 
редакциясында жазылуға болады.

Өміршең игіліктердің 
бастауы

Ел Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың биылғы Жолдауында 
мемлекетіміздің даму стратегиясы нақты 
айқындалған. «Егемендік дегеніміз – 

жалаң ұран мен жа-
лынды сөз емес. Біз 
үшін ең маңыздысы 
– әр азаматтың 
Тәуелсіздік игілігін 
сезіне алынуы. Оның 
басты көрінісі – елдегі 
бейбіт өмір, қоғамдағы 

тұрақтылық пен тыныштық, сондай-ақ 
халықтың тұрмыс сапасының жақсыруы 
және жастарымыздың болашаққа нық 
сеніммен қарауы. Барлық бастамамыз 
осыған бағытталуда»,-деп атап өтті 
Мемлекет басшысы. Жолдаудың өзекті 
идеясын осы жолдардан байқауға бо-
лады. Бұл шын мәнісінде патриоттық 
ойды ашық көрсетіп отыр. Президент 
Жолдауында мемлекетіміздің экономи-
касы, экологиясы, ғылымы, білім беру 
жүйесі, жер қойнауы, сондай-ақ ауыл 
шаруашылығының әлеуеті, азық-түлік 
бағасы, ауыз су мәселелері туралы жан-
жақты сөз қозғалды. 

Мемлекет басшысы биыл ауыл 
шаруашылығы жерлерін шетелдіктерге 
және олардың қатысы бар компанияларға 
сатуға және жалға беруге біржола 
тыйым салған заңға қол қойды. Ауыл 
шаруашылығы жерлерін халықтың игілігі 
үшін пайдалануға маңызды қадамдар 
жасалынуда. Сонымен қатар Прези-
дент денсаулық, биологиялық қауіпсіздік 
жөнінде өміршең ойларын көпшілікке 
жеткізді. Тәуелсіз ел болғанымызға отыз 
жыл толып отырған осы бір мерейлі 
кезеңдегі Мемлекет басшысының Жол-
дауы елімізді іргелі ізденістерге бастайды.

Марат РАЗБЕКОВ,
аудандық мәслихаттың хатшысы.

Тіл – Тәуелсіздік 
тірегі

Мемлекет басшысының биылғы 
Жолдауында Тәуелсіздігіміздің тірегі – 
мемлекеттік тілге қатысты өміршең ойлар 
өрнектелген. 

«Қазақ тілін дамыту мемлекеттік 
саясаттың басым бағытының бірі болып 
қала береді. Бұл салада айтарлықтай 
нәтиже бар. Қазақ тілі, шын мәнінде, білім 
мен ғылымның, мәдениет пен іс жүргізудің 
тіліне айналуда. Жалпы, мемлекеттік тілді 
қолдану аясы кеңейіп келеді... Ата Заң бой-
ынша Қазақстанда бір ғана мемлекеттік 
тіл бар. Бұл – қазақ тілі»,-деп нақтылады 
Қасым-Жомарт Кемелұлы туған тіліміз ту-
ралы өзекті ойын. Әрине жастарымыздың 
өзге тілдерді білуі қоғамдағы бірлік пен 
келісімді көздің қарашығындай сақтап, 
жылдар бойы қалыптасқан ынтымақты 
нығайта түсері сөзсіз. 

Жолдаудағы «Болашағын Отаны-
мызбен байланыстыратын әрбір азамат 
қазақ тілін үйренуге ден қоюға тиіс»,-деген 
пікірдің астарындағы аса терең мағынаға 
бойлап қана қоймай, сол айтылған ойды 
әрбір адамның санасына құя білетін тиімді 
жаңа әдіс-амалдарды тауып қолдану ке-
рек. Ол үшін әрине «Тіл туралы» Заңның 
екіұшты тұстарының түзетілгені абзал. Бір 
ғана мемлекеттік тілдің болуы, мемлекеттік 
тілдің қолданылуы тәуелсіздігіміздің баян-
ды болуының кепілі.

Амангелді ОМАРОВ,
аудандық мәслихаттың депутаты.

Аудандық мәдениет үйінде 
мұғалімдер күніне орай өткен сал-
танатты шарада шынайы ай-
тылып, ұстаз шырайын кіргізген 
алғаусыз ақ тілектің бірі осы бо-
лар сірә да?! Қазан айының алғашқы 
жексенбісінде атап өтілетін 
айрықша мейрамның шымылдығы 
еліміздің Білім және ғылым министрі 
Асхат Аймағамбетовтың бей-
не құттықтауымен ашылды. 
Бұдан кейін жиналғандар наза-
рына ауданның білім саласының 
жетістіктерін арқау еткен бейне-
баян ұсынылды. Алғашқы сөзді ау-
дан әкімінің орынбасары Ғалымжан 
Маманбаев алып құттықтау лебізін 
білдірді. Ғалымжан Қанатұлы өз 
сөзінде пандемия кезінде айрықша 
сезілген мұғалімдердің қоғамдағы 
рөліне  тоқталды. 

Мерей өсірер, абырой асқақтатар 
марапаттың да жөні бөлек. Қазақстан 
Республикасы Білім және 
ғылым министрлігінің «Құрмет 
грамотасы», Алматы облы-
сы әкімінің, облыстық Білім 
басқармасының, облыстық 
кәсіподақ ұйымының Құрмет 
грамоталары, аудан әкімінің 
Құрмет грамотасы, Алғыс хаты 
өз иегерлерінің мәртебесін 
асқақтатты. Мұның барлығы 
нәтижелі жұмыстың жемісі 
іспетті. Ағымдағы жылдың 
24 қыркүйегінде Алматы 
қаласында Қоғамдық маңызды 
бастамаларды дамыту қоры 
Ұлттық сыйлығын – «Әлем 
мұғалімі» жаһандық сыйлығының іріктеу 
кезеңіне қатысу үшін еліміздің 10 үздік 
мұғалімін марапаттау рәсімін өткізген еді. 
Аталмыш байқауда Сарқан ауданы №1 
мектеп - гимназиясының биология және 
химия пәндерінің мұғалімі Татьяна Стан-
кевич еліміздің таңдаулы 10 үздік мұғалімі 
қатарына еніп, Қазақстан Республикасы 
атынан «Әлем мұғалімі» халықаралық 
сыйлығының іріктеу кезеңіне жолдама 
алды. Сонымен қатар облыстық  «Жыл 
балабақшасы  - 2021»  сайысында 
Екіаша ауылының "Балдәурен" бөбекжай 
бақшасы жүлделі орыннан көрінсе, «Мек-
тепке дейінгі ұйымның үздік әдіскері» 

Мың алғыс саған, Ұстазым

облыстық конкурсында «Балдырған» 
бөбекжай әдіскері Гүлбақыт Асқанбаева  
ІІІ орын  иеленген болатын. Ал ұстаздар 
әулеті облыстық бейнебаян конкурсында 
«Ұлағатты  ұстаздар әулеті»  номинация-

сын ауданымызға белгілі Жұмагелдиндер 
әулеті жеңіп алған еді. Еселі еңбектерімен 
ауданымыздың намысын лайықты 
қорғаған осынау жеңімпаздар салтанатты 
түрде сахна төріне шақырылып, марапат-
талды.

Сондай-ақ өткен оқу жылының 
қорытынды рейтингісі бойынша «Үздік 
орта білім беру ұйымы» номинациясы  №1 
мектеп-гимназияға табыс етілсе, «Үздік 
балабақша» атауына Екіаша ауылының 
«Балдәурен» балабақшасы лайық деп 
танылды. Ал «Үздік жас маман» Абай 
атындағы мектеп-гимназиясының бастау-

ыш сынып мұғалімі Диляра Туре-
муратова атанды. Жыл үздіктеріне 
қосымша 100 мың теңгелік сертифи-
кат та берілді.

Мерекенің тағы бір жарасымды 
тұсы ұрпақтар сабақтастығының 
үзілмеуі. Биылғы оқу жылын-
да мұғалім атанған жас маман-
дар салтанатты түрде ант беріп, 
ардагер ұстаздарға сый-сияпат 
көрсетсе,  аға буын өкілдері аты-
нан сахнаға көтерілген Жамал 
Құлахметова жастарды ұстаз деген  
ұлағатты есімге сай болуға үндеді. 
Білім қызметкерлерінің аудандық 
кәсіподақ комитетінің төрағасы 
Ермек Алинов та мереке иелерін 
құттықтап, бірқатар сала маман-
дарын марапаттады. Салтанат өз 

шымылдығын баршамыздың жүрегімізде 
жатталған әйгілі «Ұстазым» әнімен жапты.

Ия, ұстаз деген ұлы есім! Адам-
ды тек білімге ғана емес, сондай-ақ 

кішіпейілділікке, қарапайымдылыққа, ең 
бастысы адамгершілікке тәрбиелейтін  
мамандық иелері алдында біз қашанда 
қарыздармыз! Шынайы мұғалім мек-
теп бағдарламасында берілген білімнен 
де көп береді, ол өзінің шәкірттеріне 
өзін түсінуге, жақсы адами қасиеттерді 
ашуға, өмірдегі өз жолын табула-
рына көмектеседі. Мұндай ұстаздар 
баршамыздың өмірімізде кездесті. 
Сондықтан біз шынайы көңілден «Мың 
алғыс саған, Ұстазым!» дейміз!

П.ЖЕҢІСХАН.

САҚТЫҚТА 
ҚОРЛЫҚ ЖОҚ

Тұрғын үйлерді өрттен сақтандырудың 
маңызы өте зор. Өкінішке орай көпшілік 
жағдайда өрт тұрғындардың өрттен 
сақтандыру ережелерін сақтамауынан бо-
лады. 

Тұрғын үйлерде немесе пәтерлерде 
қолдан жасалған пеш болса оны 
мезгілінде жөндеп тұрулары, жаңадан 
пеш салушылар оны салу жұмыстарын 
сенімсіз адамдарға тапсырмаулары ке-
рек. От тұтату үшін тез тұтанатын жанар-
жағар  майларды пайдаланудың да бірде 
болмаса бірде үлкен қайғыға ұшыратуы 
мүмкін екенін есте ұстау керек. Отынды, 
басқа да жанғыш заттарды пештің алды-
на тастауға болмайды. 

Пештен шығарылған күл, қоқыстар су-
мен сөндіріліп, арнайы бөлінген қауіпсіз 
жерге төгілуі керек. 

Р. АХМАРОВ,
Сарқан ауданы ТЖБ инженері.                                          
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Мерекелік көңіл-күй сыйлады
Аманбөктер ауылдық округіндегі қарттар мерекесіне орай өткізілген «Қарттарым 

- асыл қазынам» атты іс-шараға ауылымыздың қарт зейнеткерлері шақырылды. 
Округ әкімі Ш.Нұрханова, мектеп директоры Б.Рыскелдина, бастауыш ардагер-
лер ұйымының төрайымы М.Жантасова, қоғамдастық төрағасы Е.Мусапиров сөз 
сөйлеп, ауылымыздың қарт ата, әжелерін айтулы мерекелерімен құттықтады. Мек-
теп оқушылары мен жастардың дайындаған мерекелік қойылымдары тамашаланып, 
қарттармен ойын ойнатылып, би билетіп жарыс ұйымдастырылды. Мерекелік дастар-
хан жайылып, дәстүрлі әннен шашу шашылды. Қарттарға арналған әдемі сыйлықтар 
табысталды. Қарттарымыз мерекелік кеште өте жақсы көңіл-күйде болды. Мерекелік 
іс-шара өте жақсы деңгейде өткізілді. Сонымен қатар ауыл әкімі Ш.Нұрханова, арда-
герлер ұйымының төрайымы М.Жантасова, медбике К.Жантелова  мүмкіндігі шектеулі  
азаматтар С.Мусапиров, М.Исабаев, М.Тұрғанбековтың шаңырағында болып, хал-
жағдайларын біліп, сыйлықтарын табыстап, мерекелерімен құттықтады.

А.АХМЕТЖАНОВА,
жастар ісі жөніндегі әдіскер нұсқаушысы. 

Қарттарым - асыл 
қазынам

Сарқан аудандық кітапханасында  қарттар күніне орай «Қарттарым- асыл қазынам» 
атты ардагерлер арасында сайыс өтті. Жас жеткіншектерді үлкенді сыйлап, тыңдай 
білу, халқының салт – дәстүрінен нәр алу, инабаттылық пен мейірімділікке тәрбиелеу 
мақсатында ұйымдастырылған байқауға қатысушылардың білімі мен білігін бағалау 
үшін арнайы қазылар алқасы құрылды. Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, 
«Сарқан» газетінің бас редакторы Игіман Жомарт Мақатұлы, аудандық ардагерлер 
ұйымының төрағасы Жанасбеков Қадыл Тұрысбекұлы, аудандық әжелер алқасының 
төрайымы Асқарғалиева Шолпан Қабдолдақызы қазылық еткен байқауда 3 жұп болып 
бақ сынасты.

Байқауға қатысушылар арасынан Амангелді ауылдық округінен қатысқан Жанұзақ 
Әбішев пен Есбала Сүдірбаева үздік деп танылды. Жүлделі  II орынды Сарқан 
қаласынан  Төрехан Қалиев пен Гүлшарбан Қалиева, III орынды Әлібек Ерболаев пен 
Роза Әлиева еншілеп, арнайы дипломмен, бағалы сыйлықтармен марапатталды. Кеш 
соңында «Сағынам» атты қырғыз әнін Камила Омарбекова орындап, біліктілер мен 
өнерлілер сайысын ажарландыра түсті. 

Өз тілшіміз.

ГЕНДЕРЛІК ТЕҢДІК
Соңғы жылдары дүние жүзі бойынша әрбір мемлекеттің тұрақты дамуға қол 

жеткізуі үшін қоғамда гендерлік теңдік орнату және төзімділік мәселелері өзектілене 
түсті. Әйелдер қозғалысы барлық елдерде қоғамдық-саяси сипат алып, өз ықпалын 
күшейтуге бағыт алды. Олар гендерлік әділеттілік қағидасын басты ұстаным ретінде 
басшылыққа ала отырып, мемлекет пен қоғам өміріндегі әйелдер мен ерлер ролінің 
арақатынасын теңестіруді мақсат етеді. Бұл, әсіресе, билік саласындағы қатынастарды 
қамтиды. Сол себепті, саяси билік жүйесінде гендерлік теңдікті қалыптастыру мәселесі 
әйелдерге деген дәстүрлі көзқарастарды қайта қарап, прогрессивті заңдылықтарды 
ескеруді талап етеді.

Гендерлік саясат - өмір құндылықтарының барлық саласына қатысты ер мен әйел 
арасында теңдікті орнатуға бағытталған мемлекеттік және қоғамдық іс-әрекеттер. 
Қазақстан Республикасының Конституциясымен кепілдік берілген әйелдер мен 
ерлердің тең құқығы мен еркіндігін белгілеу гендерлік саясаттың негізгі қағидалары бо-
лып табылады. Қазақстан Республикасының Конституциясында жарияланған, ерлер 
мен әйелдердің тең құқықтары мен тең мүмкіндіктерін іске асыру үшін жағдай жасау, 
сондай-ақ, олардың қоғам өмірінің барлық салаларына тең жағдайда қатысуы.

Ерлер мен әйелдердің мүмкіндіктерінің теңгерімділігін қамтамасыз ету үшін Мем-
лекет басшысының  Жарлығымен 1998 жылы Қазақстан Республикасының Президенті 
жанынан Отбасы және әйелдер істері жөніндегі ұлттық комиссия құрылды.

ҚР Үкіметінің әйелдердің мүдделерін мемлекеттік саясатқа енгізуге деген ниеттілігі; 
ҚР Президенті жанынан Отбасы және әйелдер істері жөніндегі ұлттық комиссияның 
құрылуы, ҚР-да әйелдердің жағдайын жақсарту жөніндегі іс-қимылдардың ұлттық 
жоспарының және ҚР-ғы гендерлік саясат тұжырымдамасының қабылдануы; гендерлік 
теңдік мәселелері бойынша халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық және Ұлттық 
заңнамаға гендерлік сараптаманың басталуы.

Жалпы нәтижелей келе, Елбасымыздың гендерлік саясатқа көңіл бөлуі жақсы 
көрсеткіштерге алып келетіні сөзсіз. Әйелдер өздерінің жеке басының әлеуеті мен 
адами әлеуетін іске асыра отырып, әлеуметтік дамудың барлық процесстеріне тең 
дәрежеде қатысатын болады. Осының бәрі елдегі азаматтық қоғамның одан әрі 
жетілуіне және «паритеттік демократияның» қалыптасуына ықпал ететін болады.

  А.САДУАКАСОВ,
Сарқан аудандық соты төрағасының м. а.

1. Жалпы ережелер
1.1. "Мамандығы бойынша үздік" 

онлайн - конкурсын өткізу туралы 
ереже (бұдан әрі - Ереже) Алма-
ты облысының денсаулық сақтау, 
білім беру, мәдениет және спорт 
қызметкерлері арасында кәсіби 
шеберліктің онлайн - конкурсын 
(бұдан әрі - Конкурс) өткізу тәртібі мен 
шарттарын айқындайды.

1.2. Конкурсты ұйымдас-
тырушылар - "Qazaqstan Education 
Eduaction" оқу орындары 
басшыларының қауымдастығы

2. Конкурстың мақсаты мен 
міндеттері

2.1. Конкурстың мақсаты - 
жеңімпаз-конкурсанттардың еңбек 
тәсілдері мен әдістерін зерде-
леу негізінде қызметкерлердің 
кәсіби шеберлігін арттыру; еңбекті 
ұйымдастыруды жетілдіру; 
педагогикалық мамандықтардың 
беделін арттыру; "Дипломмен 
ауылға!» бағдарламасын насихаттау;

2.2. Конкурстың міндеттері
- педагогикалық мамандықтардың 

беделін арттыру және насихаттау;
- әлеуметтік маңызы бар 

мамандықтардың беделін арттыру 
және насихаттау;

- облыс аумағында конкурс 
жеңімпаздары мен қатысушыларының 
оң тәжірибесін тарату.

2.3 Конкурс денсаулық сақтау, 
білім беру, мәдениет және спорт 
саласының қызметкерлері арасында 
өткізіледі.

3. Конкурсты өткізу шарттары
3.1 Қатысушыларды тіркеу онлайн-

конкурстың соңғы күні мерзімінен 
кешіктірмей берілген толтырылған 
өтінімнің (1-қосымша) негізінде 
жүргізіледі

3.2 Конкурстық тапсырмалар:
А) Презентация. Power Point-та 

қатысушы туралы шағын ақпарат дай-
ындау:

туған күні мен жері, оқу орны, жұмыс 
орны, сіңірген еңбегі, марапаттары, ди-
пломдары, әдістемелік әзірлемелері, 
кәсіпорындағы рекордтары және т.б.

Презентация көлемі кемінде 10 
бет. Қазылар алқасы презентацияның 
әсемдігі мен сапасын жеке бағалайды.

В) Үй тапсырмасы. 
2 беттен тұратын эссе түрінде бұл 

мамандық неге осы саладағы ең жақсы 
екенін айту;

3.3 Интернеттен материалды 
пайдалануға тыйым салынады.

3.4 Тапсырмаларды бағалау бары-
сында сарапшылар әрбір қатысушы 
бойынша жалпы бағаны балмен (жал-
пы 100 балдан артық емес) қоя отырып, 
критерийлер жолдарын толтырады.

3.5 Конкурстық жұмыстарды 

бағалау процесі аяқталғаннан кейін 
қазылар алқасының уәкілетті өкілі 
бағалау ведомостарын жинайды және 
әрбір қатысушы бойынша қорытынды 
нәтижені есептейді.

3.6 Егер қатысушы тапсырманың 
қандай да бір бөлігін орындай алма-
са, баға нақты орындалған көлем үшін 
берілетін болады.

3.7 Бағаларды есептеудің 
қорытынды нысанына бас сарапшы қол 
қояды, ол оны өз қолымен бекітеді, со-
дан кейін әрбір құзыреттілік бойынша 
жеңімпаз бен жүлдегерлерді белгілейді.

4. Конкурсқа қатысу
4.1. Қатысушылар кемінде 

1 жыл жұмыс өтілі бар және 
ұйымдастырушылар белгілеген 
мерзімде қатысуға өтінім берген ма-
мандар бола алады.

4.2. Конкурсқа қатысушылар 
өздерінің қатысуын 2021 жылғы 10 
қарашаға дейін растауы, өтінім ны-
санын (1-қосымша) электрондық 

мекенжайға жіберуі тиіс.
4.3. Конкурсқа қатысу ерікті негізде 

жүргізіледі.
5. Жеңімпаздар туралы шешім
5.1 Конкурс жеңімпаздары тура-

лы шешім судьялардың шешімімен 
қабылданады. Қазылар алқасының 
құрамына бағалауға қатысатын әрбір 
мамандық бойынша кемінде 1 (бір) 
сарапшы кіреді

5.2. Конкурс жеңімпаздары: әр 
мамандық бойынша лауреаттар мен 
номинанттар

5.3. Конкурс қорытындысы бой-
ынша қатысушылар дипломдармен, 
алғыс хаттармен марапатталады.

5.4. Облыстық конкурстың 
жеңімпаздары "Мамандығы бойынша 
үздік" республикалық конкурсында 
облысты таныстырады

6. Тіркеу жарнасы
Қатысушылар 3 000 теңге 

көлемінде тіркеу жарнасын төлеуі 
қажет. Бұл жарна қазылар алқасының 
жұмысын ұйымдастыруға, серти-
фикаттар мен дипломдарды басып 
шығаруға, марапаттау материалына 
жұмсалады. Төлем деректемелері 
өтінімдерді алғаннан кейін жіберіледі.

Байланыс телефоны:
Серекбаев Ерлан 
+ 7 701 758 78 77.

Мамандығы бойынша үздік
ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған 

республикалық конкурс шеңберінде өткізілетін
"Мамандығы бойынша үздік" тақырыбындағы 

облыстық онлайн - конкурстың ережесі

Орман зиянкестері және олармен 
күресу шаралары

Орман зиянкестері орман ағаштары мен бұталарын зақымдайтын жануарлар. 
Бұларға негізінен кенелер, қонаяқтылар, бауыраяқты ұлулар (шырыш) жәндікқоректі, 
сүтқоректілер (кірпі, көртышқан, жертесер т.б.) тышқандар. Жұпаяқтылар (қабан, бұғы, 
бұлан т.б.), жыртқыштар (түлкі, қоңыр аю) және құстар (тоқылдақ, қайшыауыз) жатады.  
Зиянкестер ағаштың жапырағын, бұтағын, гүлін, жемісі мен тұқымын жеп, діңін тесіп, 
тамырларынан шырынын сорады. Зақымданған ағаштар өсуін тоқтатып жеміс салмай-
ды. Олар бірте-бірте өз тіршілігін жояды.

Бұлар ағаштың инерантивтік органдарын зақымдайды, орман шаруашылығына 
едәуір зиян келтіреді. Орман зиянкестеріне қарсы олардың көбеюі, таралуының ал-
дын алатын және жойып жіберетін химиялық, биологиялық шаралар (зиян) келтіретін 
жәндіктерді жеп құртатын жәндіктер, жәндік қоректі құстар, биологиялық препараттар 
қолданылады. Жапырақ жегірлерге қарсы негізінен химиялық әдіс қолданылады.

М. КУЛЬПЕЙСОВ,
Жоңғар Алатауы МҰТП РММ Сарқан филиалы Аманбөктер орман 

шаруашылығы мемлекеттік инспекторы.

 
№ Оқу орнының атауы Қатысушының 

Т.А.Ә 
Қандай 

мамандық 
бойынша 
қатысады  

Байланыс 
телефондары  

1.     
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Мемлекеттік тіл – 

менің тілім
Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік тілі болып саналады. Қазақ 
тілі – әлемдегі тілдердің ішіндегі ең бай, 
келбетті тілдердің бірі. Қазақ тілі қазақ 
халқының ана тілі. Тіл қай елде, ұлтта 
болсын қастерлі, қасиетті, құдыретті. 

Тіл әрбір азаматқа ана сүтімен беріліп 
қалыптасады. Ана сүтімен бойға енген 
қасиеттер туған елдің арқасында дамиды. 
Туған тілге деген құрмет пен сүйіспеншілік 
бала кезден басталуы керек. Айналада 
адамдарға өзіңнің өскен ортаңа, Отанға 
деген ерекше сезім мен көзқарас та туған 
тіліңді білуден басталады. Тіл – халықтың 
рухани, мәдени байлығының дамуының 
құралы.

Қазақ тілі – халқымыздың руха-
ни байлығы, атадан балаға, ұрпақтан-
ұрпаққа мирас болып қалып отырған баға 
жетпес асыл мұра. Ана тілдің қасиеті 
туралы қанша айтсақ та таусылмайды. 
Азаматтың қолындағы барлық асыл зат-
тары тозады, жоғалады, ал тіл тозбайтын 
ең қымбат мұралардың бірі. Қазақтың 
біртуар ақыны М.Жұмабаев: «Ұлтқа 
тілінен қымбат нәрсе болмақ емес, бір 
ұлттың тілінде сол ұлттың сыры, тари-
хы, тұрмыс тіршілігі, мінезі айқын көрініп 
тұрады» – деген. Тіл байлығы – әрбір 
ұлттың мақтанышы. Әр азамат өзінің ана 
тілін, көзінің қарашығындай қарауы және 
ана тілінің орынсыз шұбарлануына қарсы 
тұруға тиісті.

Э.РЫСПАЕВА,
 аудандық ХҚК бөлімінің жетекші 

маманы-нәтиже. 

Ана тілі – ең басты 
байлығымыз

Тіл - қай ұлтта, қай елде болса да 
қастерлі, құдыретті. Ол әрбір адамға 
ана сүтімен бірге еніп, қалыптасады. Тіл 
байлығы - әрбір елдің ұлттық мақтанышы. 
Ол атадан балаға мирас болып қалып 
отыратын баға жетпес мұра. Демек, әр 
адам ана тілін көзінің қарашығындай 
қорғауға, оның орынсыз шұбарлануының 
қандайына болса, да қарсы тұруы тиіс.

Ана тілі - ең басты байлығымыз. Менің 
ана тілім - қазақ тілі. Қазақ тілі - мемлекеттік 
тіл. Бұл - ауыр тіл, бірақ әрбір құрметті 
азаматқа оны білу керек. Ана тілі - халық 
боп жасағаннан бері жан дүниеміздің ай-
насы, өсіп-өніп түрлене беретін, мәңгі 
құламайтын бәйтерегі,- деп Жүсіпбек 
Аймауытов айтқандай елін, жерін сүйген 
әрбір азаматтың көкірегінде ана тіліне 
деген сүйіспеншілігінің мақтаныш сезімі 
болуы керек. Себебі, қазақ тілі - Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік тілі.

Тіл - ұлттың жаны. Ал ұлттың 
болашағы - оның ана тілі. Тіл - халықпен 
бірге өмір сүріп дамиды, әр ұлттың тілі - 
оның бақыты мен тірегі. Тіл тағдыры - ел 
тағдыры екенін ешуақытта ұмытпайық. 
Әрбір адам өз ана тілін білу және 
мемлекеттік тілін меңгеруге міндетті.

Д.СЕРИКБАЕВ,
   аудандық ХҚК бөлімінің жетекші 

маманы-нәтиже.

Село Каргалы расположено 
в очень красивом и живописней-
шем месте. Вокруг село окружа-
ют горы, а с другой стороны, в 
низине, протекает река Лепсы, 
берущая начало высоко в горах. 
Природа вокруг очень разноо-
бразна, если русло заросло то-
полями ,то на возвышенностях 
растет карагач. Горы изобилуют 
зарослями дикой яблони и боя-
рышника.

Жизнь в селе течет по на-
лаженному ритму. Жители зани-
маются в основном различными 
работами в личном подсобном 
хозяйстве- это основная масса, 
а те кто разбирается в технике 
работают в крупных крестьян-
ских хозяйствах: водителями, 
трактористами, комбайнерами.

В Каргалах есть много боль-
ших и малых к/х, ведут они свою 
деятельность в разных направлениях, одни занимаются пчело-
водством, скотоводством, другие полеводством или земледе-
лием.

Хочу написать об одном из этих хозяйств.
Являющимся, по своим масштабам, крупным не только в 

селе, но и в районе- это к/х «Еремеевы».
Данное предприятие было основано братьями Еремее-

выми, уроженцами и жителями села Каргалы. Речь пойдет о 
среднем из братьев- Еремееве Владимире Петровиче, почет-
ный гражданин Сарканского района.После окончания высше-

ГОРДОСТЬ НАШЕГО СЕЛА!
го учебного заведения ,он работал 
преподавателем по машиноведе-
нию в Каргалинской средней школе. 
Является инициатором, бригадиров 
комсомольских бригад по возделы-
ванию картофеля, был награжден 
правительственными наградами.
Далее было создано крестьянское 
хозяйство, основная деятельность 
которого- посевы и возделывания 
злаковых культур. Под руковод-
ством Владимира Петровича рабо-
тает очень много механизаторов, 
знающих свое дело. Ведется очень 
большая работа по подготовке ка-
дров, налажена преемственность 
среди поколений. Ведь здесь ра-
ботают и молодые ребята, вместе 
с опытными, знающее свое дело 
работниками. В нелегком труде ему 
помогают братья - Евгений Петро-
вич и Борис Петрович.

Среди множества дел и акций, 
по благотворительности в пользу родного села, хочется выде-
лить одно по-моему мнению, очень важно - это строительство 
церкви. Церковь была построена на средства данного хозяй-
ства, является достопримечательностью нашего населенного 
пункта.

Айман КАРАМУЛДИНОВА, 
депутат Сарканского районного маслихата. 

2021 жылдың  қаңтарынан ба-
стап азаматтарға өздерінің зейнетақы 
жинақтарының бір бөлігін тұрғын үй 
жағдайларын жақсарту және (немесе) ем-
делуге ақы төлеу үшін ғана емес, сондай-
ақ, инвестициялық портфельді басқарушы 
(ИПБ) компанияларға инвестициялық 
басқаруға аудару  құқығын беретін 
заңнамалық нормалар күшіне енді.

Салымшының зейнетақы жинақтары 
ИПБ басқаруына:

- салымшының БЖЗҚ-дағы зейнетақы 
жинақтарының нақты сомасы мен 
зейнетақы жинақтарының ең төмен 
жеткіліктілік шегі арасындағы айырмадан 
аспайтын мөлшерде; немесе

- өмір бойғы төлемдерді көздейтін 
сақтандыру ұйымымен зейнетақы 
аннуитеті шарты жасалған жағдайда, 
салымшының БЖЗҚ-дағы шотындағы 
зейнетақы жинақтарының қалдығынан 
аспайтын мөлшерде берілуі мүмкін. 

Зейнетақы жинақтарын бір немесе 
бірнеше ИПБ-ға аудару үшін салымшы 
БЖЗҚ-ға өтініш жасауы қажет. Өтінішті 
enpf.kz сайтындағы жеке кабинет арқылы 
немесе БЖЗҚ-ның кез келген өңірлік 
бөлімшесіне өзі келгенде беруге болады.

БЖЗҚ зейнетақы жинақтарының 
жеткіліктілік шегінен асатын бөлігін ИПБ-
ның сенімгерлікпен басқаруына аудару-
ды салымшыдан өтініш  түскен күннен 
кейінгі күнтізбелік отыз күн ішінде жүзеге 
асырады. Зейнетақы жинақтарының 
қалған бөлігі Ұлттық банктің басқаруында 
қалады.

ИПБ-ның инвестициялық басқаруына 
берілген зейнетақы жинақтары біржолғы 
зейнетақы төлемдері ретінде алынған 
қаражат болып есептелмейді (тұрғын 
үй жағдайларын жақсарту және/не-
месе емделу мақсаттарына алынған 
жағдайдағыдай) және оларды ИПБ-ға 
ауыстырған кезде оларға жеке табыс 
салығы салынбайды.

Зейнетақы активтері ИПБ-
ның сенімгерлік басқаруына алғаш 
берілгеннен кейін салымшы:

- БЖЗҚ-ға өзінің зейнетақы жинақтарын 
бір ИПБ-дан екінші ИПБ-ға сенімгерлік 
басқаруға беру туралы жылына тек бір 
рет  өтініш беруге;

- БЖЗҚ-ға ИПБ сенімгерлік 

Инвестициялық портфельді басқарушы 
компанияларға аударымның орташа 

сомасы – екі миллион теңге
басқаруындағы зейнетақы жинақтарын 
Ұлттық банктің сенімгерлік басқаруына 
қайтаруға (зейнетақы жинақтары ИПБ-
ның сенімгерлік басқаруына алғаш 
берілгеннен кейін екі жылдан ерте емес) 
өтініш беруге құқылы.

Салымшы зейнетақы жасына жет-
кенге дейін күнтізбелік 10 күн бұрын 
салымшының зейнетақы жинақтары 
Ұлттық Банктің инвестициялық 
басқаруына қайтарылады.

2021 жылғы 16 қыркүйектегі жағдай 
бойынша инвестициялық портфельді 
басқарушыларға 5,2 млрд теңге ау-
дарылды, БЖЗҚ 2 707 өтінішті орын-
дады. Аударымның орташа сомасы 
2,0 млн теңге. Зейнетақы жинақтарын 
сенімгерлік басқаруға беру бойын-
ша егжей-тегжейлі статистика enpf.kz 
сайтындағы «Көрсеткіштер» - «Зейнетақы 
жинақтарын басқарушы компанияларға 
беру» бөлімінде жарияланған.

Қазіргі уақытта БЖЗҚ зейнетақы 
активтерін сенімгерлікпен басқаруға 
қатысты төрт ИПБ-мен шарт жаса-
сты. Олар туралы ақпаратпен таны-
сып, инвестициялық декларацияла-
рын зерделеуді enpf.kz сайтындағы 
«Қызметтер» - «Инвестициялық 
портфельді басқарушылар тізбесі» 
бөлімінде жүзеге асыруға болады. Айта 
кетейік, 5,2 млрд теңгенің 44,97% неме-
се 2,3 млрд теңгесі «Jusan Invest» АҚ, 
27,58% немесе 1,4 млрд теңгесі «Halyk 
Global Markets» АҚ, 17,95% немесе 0,9 
млрд теңгесі «BCC Invest» АҚ, 9,50% не-
месе 0,5 млрд теңгесі «Сентрас Секьюри-
тиз» АҚ аударылды.

Өңірлер бөлінісінде ИПБ-ға 
аударылған қаражаттың жартысынан 
көбі Қазақстанның екі ірі қаласы Алма-
ты мен Нұр-Сұлтан қалаларына тиесілі, 
сәйкесінше 45,3% және 26,2%. Маңғыстау 
облысы 5,5% көрсеткішпен ИПБ-ға 
қаражат аудару бойынша үшінші орында.

БЖЗҚ-дан зейнетақы активтерін 
алғаннан кейін ИПБ оларды ҚР 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 
жылғы 3 ақпандағы №10 қаулысымен 
бекітілген Инвестициялық портфельді 
басқару жөніндегі қызметті жүзеге асы-
ру қағидаларында көрсетілген және 
ИПБ инвестициялық декларациясын-

да көзделген рұқсат етілген қаржы 
құралдарына инвестициялайды.

Зейнетақымен қамсыздандыру тура-
лы Заңға сәйкес, ИПБ инвестициялық 
басқаруды жүзеге асырғаны үшін 
комиссиялық сыйақы алуға құқылы. ИПБ 
сыйақысының шекті шамасы алынған 
инвестициялық табыстың 7,5%  аспауы 
тиіс. Комиссиялық сыйақының нақты ша-
масын жыл сайын ИПБ-ның басқарушы 
органы бекітеді және ол жылына бір рет 
қана өзгеруі мүмкін.

Салымшы зейнеткерлік жасқа толғанға 
дейін Ұлттық Банктің басқаруында бо-
латын зейнетақы жинақтарына инфля-
ция деңгейі ескеріліп отыратын сақталу 
кепілдігі қолданылады. Зейнетақы 
жинақтары ИПБ-ның басқаруына 
аударылған жағдайда, мемлекеттік 
кепілдік басқарушы компанияның 
зейнетақы активтерінің ең төменгі 
кірістілік деңгейін қамтамасыз ететін 
кепілдігімен алмастырылады. Кірістіліктің 
ең төменгі деңгейі нарықта әрекет ететін 
ИПБ-ның басқаруына берілген зейнетақы 
активтерінің орташа алынған кірістілігін 
негізге ала отырып, есептелінеді.

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда 
«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. 
БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері 
– Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және 
жекешелендіру комитеті» ММ арқылы 
Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ 
зейнетақы активтерін сенімгерлікпен 
басқаруды Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 
жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы 
активтерін басқару тиімділігін артты-
ру бойынша ұсыныстар жасау қызметі 
Қазақстан Республикасының Президенті 
басшылық ететін Ұлттық қорды басқару 
кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына 
сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарна-
ларын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарна-
ларын, ерікті зейнетақы жарналарын тар-
туды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы 
жинақтары мен төлемдерін жеке есеп-
ке алуды жүзеге асырады, салымшыға 
(алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-
күйі туралы ақпарат береді (толығырақ 
www.enpf.kz сайтында). 
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қазынаның қадірін жеткізіп,  
оларды мәңгі мұрат сусыны-
мен қандырып өсіру үшін үлкен 
мақсатқа тәрбиелеп, ел алдындағы 
борышқа баулу жолында алдыңғы 
толқын ағалардың өнегелі істерін 
баяндаудың бағасы зор. Осы 
мақсатпен жазылған бұл мақалаға 
кіндік тамыры туған жерге 
байланған аға буын өкілінің ғұмыр 
жолы арқау болады. 

Тәуелсіздік тізгіні қолымызға 
тигенде біздің кейіпкеріміз 
қылшылдаған қырық жаста бола-
тын. 1951 жылы 15 қазанда Тасарық 
ауылында дүние есігін ашты. Тау 
бөктерінде дүниеге келді. Тауға 
қарап өсті. Асқақ Алатаудың 
мұзарт шыңдарындай биіктерге 
ұмтылды. Халық ертегілерін 
қазына кеуде қарттардың аузы-
нан тыңдап өскен зерделі жастың 
қиялына қанат бітті. Жақсы оқыды. 
Жақсылыққа талпынды, жақсы 
адамдардың шарапатын сезінді. 
Орта мектептен соң отбасының 
тірегіне айналып, еңбекке арала-
сып, трактор айдады, жұмыстың 
қай түрінен бас тартпады, азамат 
деген сапқа қосылды. Колхоздың 
сан салалы жұмысының жүйесін 
білетін маманның біріне сана-
лып, бригадир болды, қолынан іс 
келетінін танытты. 

Абай атындағы Қазақ педагогикалық 
институтының тарих факультетін 
бітіргенімен Садуақас Садықовты басшы-
лар үйреншікті шаруашылық жұмысынан 
босатпады. Жыл он екі ай айналып келетін 
науқандық жұмыстардың бел ортасында 
жүріп бөлімше, ферма басқарды. 

Өмір майдан қыл суырғандай бола 
бермейді. Пендеміз ғой, «әттеген-
айымыз» алдымыздан шығатын кездер 
болады. Өзімбілемдіктің таяғы маңдайына 
тиеді. Білместігіңнің салқыны өңменіннен 
өтеді. Сондайда алдындағы ағаларыңның 
ақылы сеп. Сәкең задында ағаларынан 
аузының салымы бар адам. Өзі де адамға 
болсын деп ғұмыр кешкен аға буын 
өкілдеріне інілік ізет көрсетті. Олардың 
атына кір келтірмей, адал да таза ісімен 
ел игілігіне қызмет етті. 1984 жылы Ново-
покров селолық кеңесінің төрағасы болып 
сайланды да еліміз тәуелсіздік алған соң 
әкімшілік басшысы, ауыл әкімі ретінде 
өзінің ұйымдастырушылық қабілетін 
шыңдай түсті. Елге жақты, көп мүддесін 
көтерді, жауапкершілік жүгін арқалады. 
Ауқымы кең Сарқан қаласының әкімі 
лауазымында ондаған жылын өткеріп, 
қаламыздың көркеюіне көшбасшы болып, 
2014 жылы құрметті еңбек демалысына 
шықты. Ұзақ жылғы еңбегіне орай алған 
Құрмет грамоталары мен Алғыс хатта-
рында есеп жоқ. Мерекелік медальда-
ры өңірінде жарқыраған ағамыз абырой 
асқарынан көрініп, Сарқан ауданының 
Құрметті азаматы атанды. 

Сәкең әңгімеге құмбыл, өткен-
кеткен тарихты жақсы біледі. Әдебиетті 
жаны сүйеді. Бір жолыққанда Әсет 
Найманбаевтың «Адамның жасы 
жөнінде» деген толғауының өзіне ұнаған 
тұсын қайталағаны бар:

Алпыста самай-сақал бәрі ағарып,
Жас күнің еске түссе жымыңдайсың.
Жетпісте жас баладай желік бітіп,
Орынын түскен тістің тығындайсың,-

деген жетпіске де, міне, жігерлі жетті.
-Тәуелсіздікті Алмалы ауылдық 

кеңесінің төрағасы қызметінде 
жүріп, қарсы алдым,-деп еске ала-
ды Садуақас Батқалұлы.- Оған дейінгі 
жылымық кезеңде ауылдық кеңес жа-
нынан коммуналдық қызмет көрсететін 
механикаландырылған отряд жасақтап, 
ауыл тазалығын жоғарыдан қаржы 
сұрамай өзіміз атқарып жүрдік. 1991 
жылы ауылдық кеңес бюджетіне жетпіс 
мың сом, 1992 жылы жүз сексен мың 
сом қаржыны осы «Құнарлылық» отряды 
арқылы түсіріп, өз жыртығымызды өзіміз 
бүтіндегеніміз күні бүгінге дейін есімде.

Айтары жоқ, 1990 жылдан бастау 
алған жетіспеушілік аяқ-қолды тұсап, та-
лай бастаманы жеріне жеткізбеді. Міне, 

Шежіре боп 
шертілер кешегі күн

сол кезде Сәкең жоқшылықтан жол тауып, 
әкімдіктің де, өзінің де беделін көтерді. 
1993 жылғы Талдықорған облыстық 
«Жерұйық» газетіндегі «Халыққа қамқор 
кеңес», 1994 жылғы республикалық 
«Мысль» журналындағы «В гостях у аки-
ма» деген мақалаларда қиын кезеңде  
ауыл әкімі жүзеге асырған қарекеттерді 
салмақтайды. 

Қалабасы қызметінде жүргенде 
Садуақас Батқалұлының есеп беру 
жиынына қатыстым. Есепті баяндама 
аяқталып, кезек сұрақ-жауаптарға ойы-
сты. Бір ақсақал орнынан көтеріліп «анау 
жоқ, мынау жоқ» деген тұрмыс түйткілін 
тізбеледі. 

-Дұрыс,-дейді қала әкімі,- Сіз орынды 
мәселе көтеріп отырсыз. Бағанадан бері 
айттым ғой, жұмыс жоқ емес бар және де 
бізде сіз көтеріп отырған кемшіліктердің 
бәрі бар. 

Осылайша аузынан «жоқ» деген 
сөз шықпай «бар» деп жүріп көптеген 
жетістіктерге қол жеткізді. Аудан 
орталығында қала мәртебесіне сай 
алуан түрлі қызмет саласы ел игілігіне 
ұсынылып жатты. 

Қытай ғибратына үңілсек ақылды 
болудың адам баласы өткен үш жолы 
бар екен. Біріншісі ең ащы жол – тәжірибе 
жолы, екіншісі ең жеңіл жол – ұқсау жолы, 
үшіншісі ең таза жол – ойлау жолы. Осы 
үш жолдың үшеуінен де өтті Сәкең, 
соқтықпалы-соқпақты өмірде тәжірибе 
жинақтады, жақсылардан өнеге алды, 
толғауы тоқсан тіршілікте өз жолын өзі 
терең ой, биік сана арқылы айқындады. 

Жаны жайсаң – туған жердің тұнығы,
Туған елдің тумысы ерек бір ұлы.
Жан-жағына шуақ шашып жүретін,
Сәкең аға жақсылардың сынығы,-

дейді бұл кісінің тектілігін білетіндер. Ра-

сында да топырағын таппай, дән өнбейді. 
Ата-тек те құнарлы топырақтан тарайды. 
XІX ғасырдың соңында XX ғасырдың ба-
сында Сарқан өңірінде болыс болған 
Садырдың Мәмбетейінен тарайтын 
Тәсібек Базарбайұлы болыстықтан 
тысқары билікпен шұғылданған. Даланың 
дәстүрі мен заңын жетік білетін әділ би 
атанған. Заманында заңғар тұлғасымен, 
кісілік болмысымен айналасындағыларды 
мысы басып тұрады дейтін Тәсібек болыс 
ұрпағының атасының жолымен екі ірі елді 
мекеннің елағасына айналғаны шындық. 

Майда қоңыр мінезімен бұл адам,
Кім-кімге де құшақ ашып құлаған.
Төрт құбыласын сай ғып берген                                                                                                                                           

                                            тәңірден,
Еліне Бақ, Құт, Береке сұраған.
Ер-тұрманы сай кісідей жүреді,
Өйткені ол биік таудың түлегі.
Бар қазақты бауырына басады,

Ән мен күйден жаратылған жүрегі,-
дейді жанына жақын жүретін аға-
бауырлары. Бұл теңеудің де жалғаны 
жоқ. «Ұйықтаған көңілді де, жасанған 
жақсы өмірді де оятып сәндендіретін, қуат 
беріп әлдендіретін бір құдірет бар. Оның 
аты – ән. Жыласаң жұбататын, күрсінсең 
күлдіретін, қамықсаң аялайтын құдіреттің 
де аты ән»,-дейді аса көрнекті ақын 
Тұманбай Молдағалиев. Табиғатынан 
өнерге жақын болғандықтан Алмалы-
да «Жаныңда жүр жақсы адам» деген 
тақырыппен өнер жарысын өткізіп, өліара 
кезеңде жабырқап жүрген жандардың 
көңілін көтергенін, Сарқанда Сәкеңнің 
басшылығымен аудандық мәдениет 
үйінде көрермені көп өнер бәсекесі өріс 
алғанын көзі көргендер ұмыта қоймағаны 
анық. 

Бұл өмірдің терең ұққан жүйесін,
Қызметіне басыңды шын иесің.

Ақжарылған азаматтық қалпынан,
Қайран қалып оймақтай ой түйесің.
Нұрлы өмірге бейімделген белсеніп,
Еңбектенді ең қиынды еңсеріп.
Шүкір, шүкір перзенттері баршылық,
Шаңыраққа діңгек, демеу жансерік,-

дегенде зайыбы Нәбира екеуінің 
тәрбиелеген алтын асықтай балалары 
көз алдыңа келеді. «Жетпіс деген – жет, 
піс деген сөз»,-деген айқындаманы қалың 
елге танымал жазушы Шерхан Мұртаза 
берген. Жетпіс деген белеске өмірден ой 
түйіп, жан-жағын бағамдап, болашағын 
қиялмен кезіп жетіп отырған ағамыз 

құдаларымен сырласып, жекжаттары-
мен бауырласып, немерелерінің қызығын 
көруде. Ол ақсақалдықтың арлы жолын 
бастады. Аталы сөз айтатын жаста. 

Жазылуда өмірінің баяны,
Кең құшағын достарына жаяды.
Құндылығын мына тылсым ғаламның,
Жүрек кейде есіне сап қояды.
Жанын тербеп туған жердің самалы,
Жақсылыққа суарылып жанары.
Жетпісіңді жетегіне ап бұл Сәкең,
Алғы күнге қадам басып барады. 
Халық – қарауыл. Халық бәрін де біледі, 

бәрін де көреді. Ол шама-шарқынша 
жұртына пайдалы іс тындырғанын 
көңіліне медет тұтып, өкінбейтіндей өмір 
сүру ұстанымын перзенттеріне сөзбен 
емес іспен жеткізіп келеді. Өмір өнегесі 
дегеніміз осы емес пе?

Жомарт ИГІМАН.   
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Үйдің үлкені болғаннан ба, ауыр іске 
көндігіп, көп іске жауапты болу – басты 
міндет. Жалғыз шалбар, бір кебіс, көне 
күпәйкені киіп, күй кешіп жақсы заманға 
да жетті. Ауыл аты – Ақсу, Алғабас, 
Бақалы, Киров. Бүгінгі Талдықорған об-
лысы «Кәкімжан Қазыбаев» мекені. 
Үлгілі ұстаз әке шаңырағында, бес ұл, 
екі қыздың үлкені болғанынан ба, әр 
іске ұқыптылық пен жауаптылық қанмен 
сіңген қадеттей қалыптасты. Бұл өнеге – 
әркімге бала жастан бұйыра бермейтін 
таза тәрбие, нағыз қазақы мектеп. Үлкенді 
сыйлау, айтқанды қалтқысыз орындау – 
әр іске жауаптылық пен ұқыптылықтың 
басты үлгісіндей. Осындай қазақы тәрбие, 
ұстаным оның өнер жолында азамат бо-
лып қалыптасуының бас баспалдағындай 
қаланды. Осы күнге дейін өзгеріп ескірген 
жері және жоқ. Сол замандағы колхоз 
ортасындағы қара бағанға бекітілген қара 
радио, одан қалса жылына гастрольдік 
сапармен бір келетін «Қазақ-Қырғыз»-
дың өнер майталмандары қойған 
қойылымдар. Театр өнері саласында 
алғашқы халық театрларын көріп өскен 
ұрпақтың бір өкілі де осы Саят, Саяттай 
саңлақтар. Соғыстан кейінгі соққының со-
рабында өскен, жаралы жандардың нағыз 
мықты-мығым бел баласы.

«Өнер шындығы» өз болмыс-бітімін 
өмірден алғанда ғана көрермен көркіне 
айналар көрікті дүние, шынайы таза өнер 
сұрыпталып, тазарып туады. Бүгінде 
әркімге қолжаулық болған асыл өнердің, 
ана сүтімен енген таланттың өз өмір 
тәжірибесінде қалыптасуы – басты қағида. 
Өмір көрмей – өнер жоқ. Өнер шындығы 
– өмір шындығынан туатын негізгі тәлім 
(теория). Иесі (пірі) – актер. Жасанды 
жасандылық қайдан шығады? Ауыл-
да туса да, өмір көрмей, қала жағалап, 
әке-көке алақанында өскен, арқасыз 
«жасықтардың» тәлім-тәрбиесінен жара-
лады.

Актер өнерінен туындайтын алты 
айла – алты сезім иесі актердың өз 
табиғатынан. Құштарлық. Ниет. Ізденіс. 
Берілу. Жетілдіру. Біріктіру. Осының бәрі: 
сахна (образ) қажетіне керекті соңғы 
ортақ табыс –«Әрекеттің» таптырмас та-
бысы. Яғни өмір мектебі. Бүгінде көптеген 
актерлардың осындай қарапайым ұғымды 
(теория) білмеуі – кәсіби актерға ауыр 
сын. Көрермен сенбес әрекетсіздің, 
сенімсіз бос жүрісінің бос белбеуі.

Осы ойдың бір мықты талантта-
ры – (1970-1980) жылдардағы Мәскеу 
көргендер (оқыған). Жалпы арғы тарихқа 
қарап отырсаң, қазақ өнерінің о бастағы 
мықты талантты өкілдерінің көбі: Мәскеу, 
Ленинград, Ташкентте оқып, көз ашқандар. 
Жергілікті талантты ұстаздардың көбі де 
сол жақтан. Мәскеу – өнердің Меккесі 
болса, қазақ елі – өнердің төр жайлау 
Мединесіндей. Сағынышты сахнасы, ау-

Өмір көрмегеннен 
өнер тумас

Бүгінде театр және кино са-
ласында жүрген бірегей талант 
иелерінің бірі, «Қазақстанның 
еңбегі сіңген өнер қайраткері» 
Саят Мерекеұлы десем 
жаңылыспағаным. Ол – қоспасы 
жоқ нағыз талант.

Елуінші жылдың етегіне 
оратылып туған ауыл 
балаларының көз ашып 
туғаннан көргені: мал мен 
қора, одан қалса етектегі ел, 
төр жайлау. Соғыстан кейінгі 
ел ес жиған бейбіт өмір, ты-
ныш заманның әдемі кезеңі – 
осы балалық шақ. Сол жылдың 
бір төлі Саят та әдемі өнерлі 
ауылдың ортасында дүниеге 
келді, есейді, өсті. Дегенмен 
елдің әлі де өгіз қамыттан 
арылмаған ауыр кезеңі де сол 
жылдар. Саят та енді аяқтанып 
атқа бұт артар жасқа жет-
кенде көрген-баққаны: колхоз- 
совхоздың қызылшасы болды. 
Таң атысынан күннің баты-
сына дейін: сирету, шөптеу, 
түптеу, түгендеу, күзет.

ылды мекен, қалың көрермен, гастроль. 
Осының бәрі – бүгінде бір елес, айтар 
естеліктей ғана өткен өмірдің өз сыбағасы. 
Саят өскен ауыл, оқыған орта, еткен 
еңбек, өткен өмір осылай қалыптасты. 
Ауылда туып, қалада қалыптасып өнерді 
өсірді, өсті. Атақ деп алыспай, тақ деп та-
ласпай, бұйырған бейнені мүлт жібермей, 
бұйырмағанға мән бермей, іштен тынып, 
сыртқа сөз шығармай өтетін асылдың 
сынығындай, ерекше таланттар болады. 
Соның бірі, ірісі – «Сақ» Саят.

Елу жылғы еңбегіне көз салсаң: 
алды – Абай, соңы – Оразбай болған әр 
қойылымдағы ерекше бейнелері. Азулы 
аға сұлтан Құнанбай, Құнанбайды Құдай 
көрсе де, баласы Абайды аямаған, дала 
көкжалы – Оразбай, дос болып бірге 
өссе де, көп ішіне көлеңкелеп кететін 
Ербол бейнелері: көрген көрерменнің 
талай қуанышына айналған мықты бей-
не, образдар. Абай бейнесімен бірге, өз 
кезегімен келген әр қойылымдағы осын-
дай тұлғалы бейнелерді сәтті сомдауы – 
нағыз кәсіби актердың табысты жетістігі. 
Әр кейіпкер өз алдына бір тағдыр, бір 
бейне, бір өмір. Осындай қолға тие бер-
мес рөльдер – көптеген актердың талай 
жылғы арманы да болар. Солай десек 
те бұйрықты бұйрықтың жеңісі Саятқа 
бұйырды. Одан ұтпаса, ұтылған жері жоқ. 
Көрген көрермен көңілі актер өнерінің та-
лантымен бірге өсіп, бірге қалыптасты.

Ойдан ой тудырып қарап отырсаң, өз 
мінез келбетіне сай бұйырмаған бір рөль 
болса, ол – Мұхаң суреттеген төрт болыс 
Тобықтының төрінде өткен Құнанбайдай 
аға сұлтанның аяғын адымдатпаған Бөжей 
бейнесі. Атадан алыс тумаса да, Жігітектің 
«нағыз жігіті» болған Бөжей еді. Құнанбай 
Майбасардай алыптармен ат үстінде алы-
сты, ағайынға жем болды. Қолда тұрған 
өз тізгініне өзі ие бола алмай, ағайын, көз 
көргендер деп сол сенгіштігінен жалғыз 
қалды. Жалғызданды, қорланды. Алы-
сты, жұлысты, өтті-кетті. Кино әлде сах-
нада, талабы талантына сай режиссер 
кезіксе, Бөжейдей ұғымды, ұтымды рөль 
тек Саяттың ғана талантынан табылатын-
дай. Қай жағынан алсаң да нысанасына 
дөп тиері анық. Жаратылысы жанынан, 
үні өзінен келетін, келісті берік тұлға. Бұл 
бір жай ой десек те, Саяттың сахнадағы 
еңбегі – өнер тілімен бейнелеп айтқанда: 
қансонарда қолға қыран қондырып, таң 
асырып атқа мініп, таудың қызыл түлкісін 
құтқармаған саятшыдай, әр бейнені өз 
тұғырына қондырып, қанатын қатайтып, 
өнер көгіне талай ұшырған бапкердің ба-
бындай.

Сахнада өткен қырық жылғы еңбектің, 
жүзден астам бейнесімен бірге, кино-
экрандағы ой тастар ойлы кейіпкерлері 
қаншама? Алымды талантқа аз деп айту 
сөзге жеңіл болса да, асыл өнер үшін 
атан өгіз тартпас ауыр еңбек, қара бейнет. 
Бейнеттің зейнетімен еңбегін тек өнерден 
тапты. Қалай десек те бар жиған еңбегі – 
өнердің өз табысы, өз жеңісі.

Одан былайғы бір ерекшілік: әр 
өнер ордасында кем дегенде үш-төрт 
кітап құмар, оқыған, ойлы, сауатты жан-
дар болады. Есептесең, сандары осы 

мөлшерден артық та емес. Болса да көбі 
мына заманда кітапты қойып, газет бетін 
де ашпайтыны анық. Әсіресе өнер адам-
дары. Кітапқа дегенде өз ойы өзіне келсап 
болып, «өнер-өмір» жайлы не бір жазба 
дерекке деген құштар, құмар ерекшелігі 
және бар. Осы тұрғыдан алғанда Саяттың 
әр рөлін талдап жазған сыншыны қойып, 
өнер-өмірін тереңінен зерттеп, зерделе-
ген адам бар ма? Әй қайдам. Мұндайда 
әр өнер адамы – қай салада болса да, 
талдауды, зерттеуді қажет ететін сыр 
жұмбақ. Актер әлемі, оның ішкі жаны, бол-
мыс бітімі, табиғаттан туатын ұлы өнердің 
сарқылмас асыл, «өз» қазынасы. Өнер де 
– аса ыждағаттықпен саралайтын, тыл-
сым ғылым.

Өнер сыйын кетіріп жүргендер, өзге 
емес өзіміз. Қашаннан қатып қалған 
өзгермес, өз қара сөзіміз. Пьеса жоқ, 
режиссер жоқ, актер жоқ, өнер жоқ. 
Білген білімдіге бәрі бар. Ізденбейтін кер 
жалқауларға бәрі жоқ. Саяттай актердың 
талант-талабына сай, өз уақытында 
рөлін бермеген, орнын босатпаған, ба-
янды бақытына жол ашпағандар да бол-
ды. Кешегі өзіміз көрген талай таланттар 
таланып, қорланып, олардың орнында 
талай талантсымақтар төрге озды, бас 
бәйгесін де ерте алды. Әлі де сол. Бірін-
бірі жетектеген жігерсіз, жетесіз, санасыз-
дар. Біз өнер біткенді (пендені де) өтірік 
мақтап, мадақтап, одан қалса қолдан 
жүйрік сайлап, бәйге беріп үйренгеннен, 
бүгінгі өнердің бағасы кетті. Алды – қақсау, 
арты – «қазақшылаумен» келе жатқан 
баяғы бақталас көре алмаушылықтың 
қызыл кеңірдегі. Таза жүйріктерге әділ 
бәйге, таза шабыс, жон теріңді сыпырар 
бұзау тіс, қамшы керек. Өнер сонысымен 
табысты.

Кешегі өткен Ілияс Омаров, Өзбекәлі 
Жәнібековтердің өнерге деген тазалығы 
жетіспейді. Саят бастаған топтың 
ұстаздары да Ілекең мен Өзекеңдер еді. 
Бүгінде асыл ағалар салған қара жолдың 
алды опырылып, артын шаң басты. Өнер 
тағдырын білмейтіндердің, жер әлемде 
жоқ, өнерге келмейтін, «зейнеткерлік жас» 
деген қолдан жасалған томпақ заңдарын 
қалай түсінуге болады? Басқа-басқа, өнер 
адамына «зейнеткер» деген ұғым өлсең 
де жүрмейді. Әлем бойынша өз өнерлерін 
есейген шақтарында таң қалдырғандарды 

айтпағанның өзінде, қазақ өнерінің 
ақсақалдары: Сер-ағаң, Сәбира апамыз 
бастаған өнерге қандай төрелік жүрмек? 
Орыс театрының ұлы табысын 90 жасқа 
қараған шағында Гоголева, Плятт, Ранев-
скаялар дүрілдеткен. Жас бол, аға бол, 
үлкен бол, айтарың мен берерің болмаса, 
өнер сенің жасыңа мұқтаж емес.

Таланттылардың әр табысы өз тарихы-
мен, өз өмірімен жинақталады. Өнерлінің 
бәрі бірдей емес. Табыс байлығы да өз 

жеке өмірінен. Біреулер өткенінен гөрі 
ертеңгісімен әлек. Ендібірі өткен өмірінің 
ащы запыранымен күй кешуде. Әр өнер 
иесі өз алдына жазылмаған бір кітаптай. 
Қазақ театрының өткені, жетістігі, өткен 
қоғамның жемісі екендігін тарихтан сы-
зып тастай алмайсың. Саяттың жүрегіне 
жазылған әлде жаза, әлде күйік мына 
мәліметтеріне көз салсаң, өнер-өмірің 
саясаттан тыс емес. 1975 жылы өз 
туған ауылы Сарқантта 58300 тұрғынға 
38 кітапхана, 36 аурухана, 38 мәдени 
клуб, 4 мәдениет үйі, 2 кәсіптік учили-
ще, 1 мәдени-ағарту үйі болыпты. Одан 
басқа 310 000 қой, 27 000 сиыр. Орыстар 
болғаннан болар 6000 шошқасы және бар. 
Міне жетістік. Бүгінгі таңда сол Сарқанға 
Бөрлітөбе ауданын қосқанда, бар-жоғы 
он ғана мәдени орталық. Қалғаны қайда? 
Өткен тарихпен өз үлкеніңе күл шашпа. 
Тарихтың сабағы қашанда ауыр. Келер 
болашақ өзімізден басталатынын да 
ұмытпайық.

Осы бір айтулы кемел жасқа жет-
кенше, Саятта өнердің біраз құқайын 
көріп өсті. Өнер үшін өмір сабақ. Не бір 
шолақ белсендіден бастап, алдын бермес 
ағалармен, өзіне үлгі қамқор болған, бар 
өмірімен өнерін берген, Әуезов театрының 
баға жетпес асылдары. Алғашқы аяқ 
басқан Арқалық театрындағы он жылғы 
жемісті еңбек пен бүгінгі жүзден астам 
рөльдің ауыр-жеңіл бейнетін бірге көтеріп, 
талай толағай табысқа жеткізген, Әуезов 
театрындағы 35 жылғы творчестволық 
еңбектің құнына қандай баға қоюға бо-
лады? Таланттың талантын қалай айтып 
бағаласаң да, баға қою мүмкін емес. Өнер 
таланты мәңгілік. «Қараңғы қазақ көгіне 
(өнерге) күн болмағанда кім болам?» деп 
өскен өрлі талант Саяттай саңлақ актер-
лар мықты. Театр кино өнерінің тірегі де 
осылар.

Ұжымға сыйлы, өнерге таза, туысқа 
тіреу болған Саятқа тілер тілеуіміз: өткен 
жасың, келер жасыңның баянды бағы бол-
сын. Бұл тілек – өзің құрметтеген өнерлі 
еліңмен, көп көрерменнің өз тілеуі, өз 
тілегі. Жасампаз актердың жаны қашанда 
таза!

Ерсайын ТӨЛЕУБАЙ,
 режиссер-драматург.

Жуырда аудандық ардагерлер кеңесінің ұйытқы болуымен аудандық 
Мәдениет үйінде Қазақстанның еңбегі сіңген өнер қайраткері, М.Әуезов 
атындағы академиялық, ұлттық мемлекеттік театрдың актеры  Саят 
Мерекеұлы сахналаған "Әже әлдиі" қойылымы көрермендер назарына 
ұсынылды. Қойылымнан соң аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Қадыл Жанасбеков осы тақырыпта форум өткізіп, үлкендердің, жастардың 
пікірлері бір арнаға тоғысты. 

Біз бүгін туған еліне өнер дәнін сеуіп жүрген бірегей талант иесі Саят 
Мерекеұлы туралы режиссер - драматург Ерсайын Төлеубайдың  мақаласын 
ұсынып отырмыз. 
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Бүгінгі таңда еліміздегі білім беру 
жүйесінде болып жатқан өзгерістер 
болашақта білім деңгейі жоғары, ой өрісі 
дамыған, өз ойын нақты, әрі еркін жеткізе 
білетін, проблемалық мәселелерді шеше 
алатын және шынайы өмірге бейім 
жаңашыл ұрпақ тәрбиелеу бағытында бо-
лып отыр. 

Осы орайда 2021 жылы қыркүйек 
айының 20-сы мен 01 қазан аралығында 
«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық 
орталығының ұйымдастыруымен «Гео-
графия пәні мұғалімдерінің кәсіби 
құзыреттілігін дамыту» шеңберінде он-
лайн «ZOOM» платформасы арқылы 
екі апталық курста Алматы облысы 
төңірегінде 20 мұғалім өз біліктілігін арт-
тырды. Курсты «Өрлеу БАҰО» АҚ фи-
лиалы облыс бойынша ПҚБАИ «жара-
тылыстану және гуманитарлық пәндерді 
оқыту әдістемесі» кафедрасының 
тренері, аға оқытушы Адыбаева Ляззат 
Дүнгенбайқызы жүргізді. Жалпы курс 

«ӨРЛЕУ» БІЛІКТІЛІГІМІЗДІ  
АРТТЫРДЫ

бағдарламасы педагогтардың кәсіби 
құзыреттілігін айқындайтын  4  модуль 
бойынша жүзеге асырылды. Олар: 
нормативтік - құқықтық, мазмұндық 
және технологиялық, педагогикалық – 
психологиялық және вариативтік модуль.

Осы курста білім беру мазмұнын 
жаңарту аясында ұзақ, орта мерзімді 
және қысқа мерзімді оқу жоспары-
на қысқаша шолу жасаудан бастап, 
күнделікті қызықты тақырыптарды 
талқылап, дәрістер тыңдап, өзіндік 
жұмыстар жүргіздік. Сондай-ақ география 
сабағында оқушылардың функционалдық 
сауаттылығын қалай арттыруға болады? 
деген сұрақ бойынша әріптестерімізбен 

күнделікті сабақта қолданып жүрген 
іс-тәжірибемізбен өзара тәжірибе 
алмастық. Күнделікті әр модуль бойын-
ша түрлі қызықты сабақтар жүргізілді, 
атап айтсам нормативтік-құқықтық мо-
дуль негізінде нормативтік құжаттармен 
және педагогика-психология бойынша 
тұлғалық құзыреттіліктің типтерімен та-
нысып, мазмұндық – технологиялық 
модуль бойынша қазіргі заманғы түрлі 
платформалармен, мессендерлермен 
жұмыс жүргізуді үйрендік. Осы кур-
ста алған теориялық білім мен  құнды 
ақпараттарымызды алдағы уақыттарда 
практикада шыңдаймыз деген сенімдемін. 

Білім шеті жоқ теңіз сияқты, бірақ сон-

дада болса курс соңында  біліміміз бір 
сатыға көтерілгендей әсерде болдық.  
Әрине, бұл жерде өзінің дәрісі мен 
тренигтері арқылы біздің білімге деген 
ықыласымызды оятқан тренер Ляззат 
Дүнгенбайқызы Адыбаеваға  АЛҒЫС 
БІЛДІРЕМІН. 

Қорытындылай келе география 
пәнінің кәсіби құзыреттілігін дамы-
ту бағдарламасы бойынша көкейге 
түйгеніміз: әрбір шәкіртінің жүрегіне 
жол тауып, оның алға қойған жарқын 
болашаққа жету мақсатына мотивация 
бере білсек, онда болашақ еліміздің 
ұрпағы білімді де, білікті болып шықпақ. 
Осындай іргесі мықты егеменді ел 
ұрпағын тәрбиелейтін біздер,  мұғалімдер 
үшін мұнан асқан бақыт жоқ деп ойлай-
мын.

Б.ТУРСИНКАНОВ,
Қарауылтөбе орта мектебінің 

география пәні мұғалімі.

Архивтік құжаттарды сақтау 
тәртібі 

Ұлттық архив қорының құжаттарын және басқа да архивтік 
құжаттарды ведомстволық жеке архивтердің қабылдау, сақтау, 
есепке алу мен пайдалану қағидалары  Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің 2018 жылғы 19 қырқүйек №575 қаулысымен құжаттарды 
сақтау режимін қамтамасыз ету тәртібі бекітілген.  Архивтік 
құжаттардың жинақталуын, пайдалануы мен дұрыс сақталуын 
қамтамасыз ету архив қызметінде ерекше көңіл бөлу саласы бо-
лып табылады.

Ұйым архивіндегі құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету 
үшін: құжаттарды сақтаудың материалдық – техникалық ба-
засын (ғимарат және сақтау қоймалары, құжаттарды сақтау 
құралдары, жабдақтар, күзету және сақтау қауіпсіздігі құралдары, 
климаттық бақылау құралдары, құжаттарды көшіріп алу және 
зақымдалғандарын қалпына келтіру құралдары) құру мен дамыту 
бойынша шаралар кешені;

Құжаттарды сақтаудың нормативтік шарттарын (сақтаудың 
температуралық – ылғалдық, жарық, санитарлық – гигиеналық, 
күзету режимдері) жасау және сақтау бойынша шаралар кешені; 

Превентивті сипаттағы (құжаттардың физикалық – химиялық 
сақталуын қамтамасыз ету, архив қоймаларынан құжаттардың 
берілуін регламенттеу, құжаттардың бар – жоғын және жәй – күйін 
тексеруді жүргізу, аса құнды құжаттарды табу, сақтандыру қорын 
және пайдалану қорын құру) шаралар жүзеге асырылады. 

Архив қоймаларында құжаттармен жұмыстардың барлық түрі 
жарық түсу деңгейі шектеулі жағдайларда жүргізіледі. Құжаттар 
сақтаудың бастапқы қорғаныш құралдарымен мысалы: архивтік 
қораптармен, бумалармен, арнайы футлярмен, пакетпен орна-
ластырылады. Қоймаға күннің сәулесі түскен кезде терезелерге 
жарық ағынын реттегіштер, қорғаныш сүзгілері, перделер, жалюз-
дер немесе боялған әйнектер орнатылады. Жасанды жарық үшін 
беті тегіс жабық плафондармен жанатын лампалар қолданылады.

 Құжаттарды сақтаудың температуралық – ылғалдылық режимі 
бөлмедегі және сырттағы ауаның температурасымен салыстыр-
малы ылғалдылығын үнемі бір уақытта өлшеп отыру жолымен 
бақыланады. Өлшеу ауа баптағышы бар үй – жайларда аптасына 
бір реттен сиретпей, климатты реттелмеген архив қоймаларында 
аптасына екі рет, режим бұзылған жағдайда тәулігіне бір рет өлшеу 
жүргізіледі.  Құжаттар мен архив қоймаларына жылына екі рет (жы-
лыту мерзімі басталған және аяқталған кезде) жәндіктер мен өңезді 
саңырауқұлақтарды уақтылы анықтау үшін тексеру жүргізіледі. 

Архив қоймалары, стеллаждар, шкафтар (сейфтер) және 
олардың сөрелері араб цифрларымен нөмірленеді. Стеллаж-
дар және шкафтар архив қоймасына кірген жерден солдан оңға 
қарай, олардың сөрелері – жоғарыдан төмен қарай жеке – жеке 
нөмірленеді. Құжаттарды еденге, терезе алдына, баспалдақ 
алаңдарына қоюға немесе реттемей үйіп қоюға жол берілмейді. 

Архив ғимаратында және архив қоймаларында өрт қауіпсіздігі 
режимі Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуді реттейтін нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асы-
рылады. Қоймаларда жарықты жағып кетуге болмайды.

Алматы облысының мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Сарқан фи-
лиалында таңда жалпы 49650 сақтау бірліктері сақталуда, оның 
ішінде 23964  сақтау бірліктері жеке құрам бойынша 25672 сақтау 
бірліктері тұрақты, 14 сақтау бірліктері жеке текті құжаттар, жалпы 
229 қор сақталуда.

Мемлекеттік сақталудағы құжаттар ұлттық архив қорының 
құжаттарын және басқа да архивтік құжаттарды ведомстволық және 
жеке архивтердің қабылдау, сақтау, есепке алу мен пайдалану 
қағидалары негізінде арнайы талапқа сай сөрелерде қорапталып, 
мұқабаланып, бумаларға байланып жарық режимі сақталып және 
өрт қауіпсіздігі қамтамасыз етілген.  

Архив қоймаларында санитарлық – биологиялық тұрғыда 
қауіпті (өңездің, жәндіктердің, кеміргіштердің, шаңның пайда болу-
ын), желдетілмейтін аймақтардың пайда болуына жол бермейтін 
ауа айналымы қамтамасыз етіледі. 

  
Р.ОРАЗАЕВА,

«Алматы облысының мемлекеттік архиві»  КММ Сарқан 
филиалының Ақпараттық технологиялар архивисі.

Путешествие по Джунгарскому  Алатау

  Отдых - это не только безделье и времяпрепровожденье на любимом диване. Давно известно, что 
лучшим способом отдохнуть являются путешествия. Не обязательно уезжать в далекие заморские стра-
ны, ведь и рядом с вашим городом, рядом с вашим домом существуют прекрасные места – лес и горы, 
степи и реки, озера и рощи...

Активный отдых позволяет нам увидеть новые места, прикоснуться к историческим и культурным до-
стопримечательностям, получить яркие впечатления. 

На Земле мало таких замечательных мест. Возьмем  Жетысуйский Алатау (Джунгарский Алатау). Это 
большая горная страна в центре Азии, на территории четырех государств: России, Казахстана, Китая и 
Монголии. 30.04.2010 г, на территории трех административных районов – Аксуского, Сарканского и Ала-
кольского, был создан « Жонгар-Алатауский» Государственный Национальный Природный Парк – общей 
площадью 356022га.   Девственный уголок природы на окраине Алматинской области: высочайшие горы, 
чистейшие реки, бурлящие водопады, изумрудные озера и местная самобытность.

Природа данного парка,  манит живописными плодовыми и хвойными лесами, обилием редких и эн-
демичных видов флоры и фауны. Самые девственные уголки парка – такие как Ледник Джамбула, Абая 
расположенные в истоках р. Баскан, а также ледники Берга и Сатпаева расположенные в бассейне р. 
Лепсы. Изумрудные озера такие как « Верхний и Нижний Жасылколь», расположенные на высоте 2262 
м .Но чтобы увидеть их близко, услышать шум и грохот падающих со склонов лавин и бурных рек, по-
любоваться их отражением в горных озерах, надо пройти дикоплодовые сады Яблони Сиверса которые 
произрастают на территории Сарканского филиала Тополевского лесничества и хвойные леса, каменные 
осыпи , завалы и альпийские луга. С какой стороны не подойдешь, при виде флоры и фауны охватывает 
чувство восторга, трепета и восхищения.

Данный парк находится на территории  Алматинской области, если глянуть в историю древнего Ка-
захстана, то можно узнать что  многие тысячелетия назад селились первобытные люди, зарождалась 
культура кочевников, появился первозданный язык тюрков. Здесь в средние века проходил Великий шел-
ковый путь. Непременная деталь ландшафта высокогорных степей – многочисленные курганы, каменные 
изваяния, наскальные рисунки. Уникальны курганы – могилы родовых и племенных вождей VI–III вв. до н. 
э.  Но для серьезного путешественника, все это лишь «чемоданный отдых». Если он ищет открытий и яр-
ких впечатлений, то «Жонгар-Алатауский» Государственный Национальный Природный Парк предлагает 
своим посетителям этот «Райский» уголок земли, где каждый посетитель может насладится величием  
природы, первозданностью и ощущением  вечности.

М.ШАМШУДИНОВ,
инженер экологического просвещения и туризма РГУ «Жонгар-Алатауский» ГНПП

Сарканского филиала.

Цифрлық cауаттылық – цифрлық техноло-
гияларды және интернет ресурстарын қауіпсіз 
және тиімді пайдалану үшін қажет білім мен 
дағдылардың жиынтығы. Цифрлық технология 
қоғам өміріне әсерін молынан тигізуде. Cоның 
нәтижесінде денсаулық сақтау мен білім беру, 
қала тіршілігі, жалпы адамның күнделікті өмірі 
айтарлықтай өзгеріп, жаңа сипатқа ие болуда. 
Олар қазірдің өзінде біз тамсанып айта беретін 
ақпараттық технологиялардың өзін жолда қалдыра 
бастады.   Aқпараттандыру технологиясы дамыған 
заманда мемлекетіміздің болашағы – жас ұрпаққа 
заман талабына сай білім беріп, жан-жақты дамуы-
на ықпал ету мұғалімнен шығармашылық ізденісті, 
үлкен сұранысты талап етеді. Kомпьютер және 
ақпараттық технологиялар арқылы жасалып жатқан 
оқыту процесі оқушының жаңаша ойлау қабілетін 
қалыптастырып, оларды жүйелік байланыcтар 
мен заңдылықтарды тaбуға итеріп, нәтижесінде – 
өздерінің кәсіби потенциалдарының қалыптасуына 
жол ашады. Бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғам 
аймағындағы оқушылардың ойлау қабілетін 
қaлыптастыратын және компьютерлік оқыту ісін да-
мытатын жалпы заңдылықтардан тарайды.

Білімді ақпараттандырудың негізгі мақсаты 
– «оқушыларды ақпараттық қоғам жағдайында 
тұрмыстық, қоғамдық және кәсіби салалардың іc-
әрекетіне толық, тиімді араластыру» болып табы-
лады.

 Білім – болашақ бағдары, кез-келген маман даяр-
лайтын оқу орнының басты міндеттерінің бірі – жеке 

Цифрлық сaуаттылық – зaмaн тaлaбы
тұлғаның құзіреттілігін дамыту. Құзірет - оқушының 
жеке және қоғам тaлаптарын қанағаттандыру 
мақсатындағы табысты іс- әрекетіне қажетті білім 
дайындығына әлеуметтік тапсырыс. Құзыреттілік – 
оқушының әрекет тәсілдерін жан-жақты игеруінен 
көрінетін білім нәтижесі.

Aқпараттық құзыреттілік – бұл жеке тұлғаның 
әртүрлі ақпаратты қабылдау, табу, сақтау, оны 
жүзеге асыру және ақпараттық – коммуникациялық 
технологияның мүмкіндіктерін жан-жақты қолдану 
қабілеті.

Aқпараттық коммуникациялық технологиялар-
дың келешек ұрпақтың жан - жақты білім алуына, 
іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін да-
муына жол ашатын педагогикалық, психологиялық 
жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы аса мол. За-
ман ағымына қарай ақпараттық технологияларды 
қолдану айтарлықтай нәтижелер беруде. Білім са-
лаларында бұл бағдарламаны жүзеге асыру және 
тиімді қолдану бүгінгі таңдағы өзекті мәселесі бо-
лып табылады.

Aқпараттық-коммуникациялық технологиялар 
тек білім беруде ғана емеc, өмірдің барлық сала-
сында, бағыттарында белсенді қолданыста.

Технологиялардың күн сайын дамып, өзгеріп 
отырғаны белгілі, сол себептен де жаңалықтардан 
қалмай, барлық білім, ғылым саласындағы тың 
ізденістер мен технологияларды біліп отырудан 
ұтар мол болмақ.

М. КАИРБЕКОВА,
Екіаша орта мектебінің КММ
 информатика пән мұғалімі.
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ÁLEÝMET

KÖKEIKESTI  
«Алматы облысы білім басқармасының 

Сарқан ауданы бойынша білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі бос мемлекеттік 
мектепке дейінгі білім беру ұйымының 
басшысының лауазымдары орнына кон-
курс жариялайды.

Бос орын:  1. «Алматы облысы білім 
басқармасының Сарқан ауданы бойынша 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Айда-
на» балабақшасы мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорнының меңгерушісі. 2. «Ал-
маты облысы білім басқармасының Сарқан 
ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің санаторлық тобымен «Балдырған» 
бөбекжай-бақшасы» мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорнының меңгерушісі.

Мемлекеттік білім беру ұйымының 
орналасқан жері, толық атауы: 1. Алматы об-
лысы, Сарқан ауданы, Қойлық ауылы, Маке-
тов көшесі, 94А; мектепке дейінгі оқыту және 
тәрбиелеуді жүзеге асыратын «Алматы облысы 
білім басқармасының Сарқан ауданы бойынша 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Айда-
на» балабақшасы мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорны. 2. Алматы облысы, 
Сарқан ауданы, Сарқан қаласы, Абай көшесі, 
65; мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеуді 
жүзеге асыратын «Алматы облысы білім 
басқармасының Сарқан ауданы бойынша білім 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің санаторлық 
тобымен «Балдырған» 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:

ХАБАРЛАНДЫРУ
Нормативтік құқықтық актілерге сәйкес 

мектепке дейінгі оқыту және тәрбие ұйымның 
қызметін басқарады.

Педагогикалық кеңес жұмысын басқарады.
Оқу жұмыс жоспарларын, қосымша мек-

тепке 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 барысында білім беру ұйымдарының 
тәрбиеленушілері мен қызметкерлерінің 
денсаулығы мен өмірінің қауіпсіздігіне қажетті 
жағдайлар жасайды.

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

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар бала-
ларды 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 

«Алматы облысы білім басқармасының  
Сарқан ауданы бойынша білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі бос мемлекеттік орта 
білім беру ұйымының басшысының лауа-
зымы орнына конкурс жариялайды.

Бос орын:  «Алматы облысы білім 
басқармасының Сарқан ауданы бойынша білім 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Мұхамеджан 
Тынышбаев атындағы мектепке дейінгі шағын 
орталығы бар орта мектеп» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің директоры.

Мемлекеттік білім беру ұйымының 
орналасқан жері, толық атауы: Алматы об-
лысы, Сарқан ауданы, Қарғалы ауылы, Ленин 
көшесі, 1; оқушыларға оқыту мен тәрбиелеуді 
жүзеге асыратын «Алматы облысы білім 
басқармасының Сарқан ауданы бойынша білім 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Мұхамеджан 
Тынышбаев атындағы мектепке дейінгі шағын 
орталығы бар орта мектеп» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
біліктілік талаптары:

1) тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу 
орнынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де 
кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта да-
ярлауды растайтын құжат;

2) педагогикалық жұмыс өтілі бес жыл-
дан 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, педа-
гог- шебердің біліктілік санатының болуы 
(мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық 
өтілі бес жылдан кем емес жоғары оқу орын-
дары 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 
стандартын 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.

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 
дайындауды және ұсынуды жүзеге асырады.

Лауазымдық жалақының мөлшері: 1. «Ал-
маты облысы білім басқармасының Сарқан 
ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің «Айдана» балабақшасы 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық 
кәсіпорнының меңгерушісі, қызметтік 
айлықақысы еңбек сіңірген жылдарына қарай 
103 526 теңгеден 193 085 теңгеге дейін. 2. «Ал-
маты облысы білім басқармасының Сарқан 
ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің санаторлық тобымен «Балдырған» 
бөбекжай-бақшасы» мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорнының меңгерушісі, 
қызметтік айлықақысы еңбек сіңірген жылда-
рына қарай 88 656 теңгеден 104 583 теңгеге 
дейін.

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

Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын 
құжаттардың тізбесі:

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

(сәйкестендіру үшін);
3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі 

құжаттың көшірмесі (ЖОО жеке үлгісіндегі 
құжат);

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың 
көшірмесі;

5) кадрларды есепке алу жеке парағы және 
фото;

6) қолданыстағы жазалаулары мен 
көтермелеулерін көрсете отырып, алдыңғы 
жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;

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

8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының 
алғашқы медициналық құжаттама нысанда-
рын бекіту туралы" Қазақстан Республика-
сы 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 туралы анықтама;

11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған 
жағдайда);

12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау 
курстарынан өткені туралы құжат (болған 
жағдайда);

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

14) Білім беру ұйымын дамытудың 
перспективалық жоспары.

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

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

Конкурсқа қатысу үшін кандидат білім 
беруді басқару органының қарауына кәсіби 
жетістіктері, біліктілігін арттыру, ғылыми зерт-
теулер, өзінің педагогикалық тәжірибесін 
жинақтау, наградалары туралы материалдар-
ды, тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу тура-
лы ақпаратты ұсынуға құқылы.

Конкурс өткізетін ұйымның мекен жайы:  Ал-
маты 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. 

Жұмыс жоспарын, бағдарламалар мен 
жұмыс жоспарларын 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 лицензия-
сына сәйкес оқушылар, тәрбиеленушілер 
контингентін қалыптастырады, оқушылар 
мен тәрбиеленушілерді әлеуметтік қорғауды 
қамтамасыз етеді.

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

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

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

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

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

Педагогтердің біліктілік санатын беру (рас-
тау) 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 алмастыру-
шы адамдармен), қорғаншылық кеңесімен 
жұмысты үйлестіреді.

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

Ақпараттық-коммуникациялық құзіреттілікті 
меңгерген.

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

Білім алушылар, тәрбиеленушілер, педа-
гогтер және тағы басқа қызметкерлер арасын-
да академиялық адалдық қағидаларын, сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің алдын 
алады.

Білім беру қызметін ұсыну сапасына жауап 
береді.

Лауазымдық жалақының мөлшері: «Ал-
маты облысы білім басқармасының Сарқан 
ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің «Мұхамеджан Тынышбаев 
атындағы мектепке дейінгі шағын орталығы 
бар орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің директоры, қызметтік айлықақысы 
еңбек сіңірген жылдарына қарай 145 723 
теңгеден 220 825 теңгеге дейін.

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

Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын 
құжаттардың тізбесі:

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

(сәйкестендіру үшін);
3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі 

құжаттың көшірмесі (ЖОО жеке үлгісіндегі 
құжат);

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың 
көшірмесі;

5) кадрларды есепке алу жеке парағы және 

фото;
6) қолданыстағы жазалаулары мен 

көтермелеулерін көрсете отырып, алдыңғы 
жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;

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

8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының 
алғашқы медициналық құжаттама нысанда-
рын бекіту туралы" Қазақстан Республика-
сы 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 туралы анықтама;

11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған 
жағдайда);

12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау 
курстарынан өткені туралы құжат (болған 
жағдайда);

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

14) Білім беру ұйымын дамытудың 
перспективалық жоспары.

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

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

Конкурсқа қатысу үшін кандидат білім 
беруді басқару органының қарауына кәсіби 
жетістіктері, біліктілігін арттыру, ғылыми зерт-
теулер, өзінің педагогикалық тәжірибесін 
жинақтау, наградалары туралы материалдар-
ды, тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу тура-
лы ақпаратты ұсынуға құқылы.

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

Бөлім басшысы   П.Имангазиева 
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ХАБАРЛАНДЫРУ  *  ОБЪЯВЛЕНИЕ
Выезд

 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом
ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.

87028051458.

Сен туған күн, мерекеңмен!

Продам весы автомобиль-
ные; краны мостовые, крано-
вые. 

Обращаться тел. 8771 
5179725.

Продается дом с общей площа-
дью - 400 кв.м., с земельным участком 
- 0,22 га, имеется вода, санузел отдель-
но, телефон, другие хоз.постройки или 
обменяю на г. Талдыкорган на 3-х ком-
натную квартиру или на частный дом с 
центральным отоплением. Обращаться: 
ул. Тәуелсіздік № 247, тел. 2-04-99, сот. 
8702 6687681. 

Жаппай сатылым 5 мыңнан 7 
мыңға дейін ерлерге, балаларға, 
жасөспірімдерге, қыздарға арналған 
қысқы курткалар.  1000 мыңнан 1500 
мыңға дейін  8, 10, 11 жастағы балаларға 
іш киім. 2 мыңнан джинсылар және тағы 
басқалар. Мекенжайымыз: орталық 
базар, 2 блок 5 бутик. Телефон: 8700 
7823065. 

Проводим распродажу зимних ве-
щей куртки мужские, детские, подростко-
вые, девчуковые от 5 до 7 тысяч. Нижнее 
белье детское на 8, 10, 11 лет от 1000 до 
1500 тысячи. Джинсы по 2 тысячи и мно-
го другое.  Адрес: центральный рынок, 
2 блок 5 бутик. Номер телефона: 8700 
7823065.

Қазан айының 14-ші жұлдызы №1 мектеп-
гимназия директорының  оқу ісі жөніндегі 
орынбасары, биология және химия пәндерінің 
мұғалімі, білікті маман, қадірлі әріптесіміз Стан-
кевич Татьяна Михайлқызын туған күнімен 
шын жүректен құттықтаймыз. Ұзақ жылдар білім 
саласында аянбай еңбек еткен туған күн иесі 
«Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы», биыл 
«Қазақстан мұғалімі - 2021» ұлттық сыйлығының 
10 үздік мұғалімі атанып, «Әлем мұғалімі» 
халықаралық сыйлығының іріктеу кезеңіне жол-
дама алды. Бұл туған күн иесінің мамандығына 
адал, еңбекқор, жоғары білікті ұстаз екендігін 
танытады. Біз өз кезегімізде әріптесімізді туған 
күнімен құттықтай отырып, тек жақсылықтар 
тілейміз. Жолдасы екеуі балаларының қызығын 
қызықтап, абыроймен ажарланып, ортамыз-
да аман-есен жүре беруіне шынайы ниетімізді 

білдіреміз. Ақ тілегімізді мына бір ыстық ықылас арқалаған жыр жолдарымен 
жалғастырамыз.

Алтын күз жыл айналып келе берсін,
Бейбіт күн, жақсылығы ере келсін!
Абзал жан, білікті әріптес өзіңізге,
Бақытын әр жасыңыз бере берсін!
Жыл сайын қуанышқа бөленіңіз,
Бақытқа отбасылық кенеліңіз!
Жұмыста еңбегіңіз бағаланып,
Марапатпен әрдайым  еленіңіз!
Ізгі ниетпен: №1 мектеп – гимназия әкімшілігі.  

Сарқан ауданының Құрметті азаматы  Садықов 
Садуақас Батқалұлын мерейтойлық 70 жастық 
туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз! Ұзақ 
жылдар түрлі басшылық тізгінін ұстап, өңіріміздің 
өркендеуіне бір кісідей үлес қостыңыз. Осынау 
жылдар ішінде өмірдің талай белестерінен табы-
сты өтіп, бүгінде өркен жайған алып бәйтеректей 
үлкен бір әулеттің ақылшы тірегі, арқа сүйері бо-
лып отырсыз. Өзіңіз туған топыраққа табан тіреп, 
өскен елге арқа сүйеп аянбай еңбек еттіңіз. Алата-
удай асқақ болмысыңыз, Тасарықтың тұмасындай 
тұнық көңіліңіз сіздің кісілік келбетіңізді әрдайым 
айшықтап келеді. Өнегелі өмір соқпағында 
сыйластық пен достықтың туын биік ұстап, 
азаматтық тұлғасын аласартпай келе жатқан 
Сәкеңмен ұзақ жылдар достығымыздың жара-
сып келе жатқанын мақтан тұтамыз. Мағыналы 
өміріңнің жалғасындай – бауыр ет - балаларыңыз 
мен алтын асықтай немерелеріңіз аман болсын. 
Бүгінгі 70 жасқа толған мерейлі мүшел тойыңызда өзіңізге денсаулық, ұзақ ғұмыр, 
баянды бақыт тілейміз!

Өміріңіз ұрпаққа өнеге мың,
Тілейміз қуанышқа бөленгенін.
Жүзге келіп, марқайып отырыңыз,
Қылығына қуанып шөберенің.
Құттықтаушылар: Төлеухан Битембиев, Кеңес Сердалинов, Сәуле Фай-

зуллина, Мұратбек Қожабеков, Өмірсерік Тәкішов, Еркін Дармышев, Шәкрат 
Рахымжанов, Мұратбек Естеуов, Мейрам Кесікбаев, Арын Күрішбаев, Асқар 
Тұрғамбеков.

Сарқан қаласының тұрғыны асқар таудай әке, 
ардақты жар, үлгілі аға, жанашыр бауыр Ныки-
шев Бағдат Шаймуратұлын қазан айының 14-і 
күнгі туған күнімен – 60 жастық мерейтойымен 
шын жүректен құттықтаймыз! Төл мерекеңізбен 
құттықтай отырып, ең бастысы - мықты денсаулық, 
бақыт, жақындарыңыздың амандығын тілейміз. 
Өмірдегі бар жақсылық атаулыны, қуанышты көп 
күндерді Алла нәсіп етсін! Өмір жасыңыз ұзақ бо-
лып, ортамызда аман-есен жүруіңізді тілейміз!

Аспан тау асқар таумен таласа алмайды. 
Есейіп ер жетсем деп бала санайды.
Анасы бар адамдар қартаймайды ғой, 
Әкесі бар адамдар аласармайды.
Әке сен асқар тауым еңселісің, 
Қадір мен қасиеттің өлшемісің. 
Алатаудай басыңды аласартпай, 
Адам болып келемін мен сен үшін.
Ізгі тілекпен: жұбайы, балалары, туған туыстары. 

Сарқан қаласының тұрғыны, қадірлі құдашамыз, 
ардақты ана, әдемі әже Нұрғалиева Зупын 
Шыныбекқызын мерейтойлық 60 жасқа толуы-
мен әрі зейнет жасына жетуімен шын жүректен 
құттықтаймыз! Осынау қос қуанышымен құттықтай 
отырып шынайы ыстық лебізімізді ақтарамыз. 
Шын жүректен зор денсаулық, сәттілік, бақыт 
және отбасылық береке тілейміз! Басты байлық-
денсаулығыңыз мықты болсын, мерейлі жасыңыз 
тек қуанышқа, жақсылыққа бастасын. 60 жасыңыз 
құтты болсын! 

Зейнеткерлік жасқа кеп шаттанасың, 
Әлі талай шыңдардан бақ табасың. 
Шын жүректен бәріміз құттықтаймыз, 
Көш керуенің ешқашан тоқтамасын!
Ізгі ниетпен: Қойбағаровтар әулеті.

Алмалы ауылының тұрғыны, кемерінен аспай-
тын, кемелінен түспейтін көңіліміз жарасқан кеңпейіл 
досымыз Каримжанов Қалдыбай Хакимжанұлын 
қазанның 16-сындағы туған күнімен шын жүректен 
құттықтаймыз! Өмір керуенің уақыттан қалыспай, 
ұрпақ қызығын молынан көруге жазсын! 

Қарап тұрсаң өмір деген бір майдан,
Біле алмайсың шығады ертең күн қайдан.
Бүгін, міне жетпіс жасқа толдыңыз,
Сіздің жақтан естілгендей сырнайлы ән.
Бала берді, бақ та берді өткен күн,
Сынағы бар өмір атты өткелдің.
Құтты болсын жекеменшік мерекең,
Жетпісіңді жетекке алып жеткен күн!
Ізгі тілекпен: отбасылық достары.

Құттықтаймыз!

Уважаемая Татьяна Михайловна наставник, поздрав-
ляю Вас с днем рождения. Желаю крепких сил, отменного 
здоровья, неисчерпаемой мудрости, неизменной уверенно-
сти, мужественной выдержки. Желаю стать на год счастли-
вее, успешнее и довольнее этой жизнью. Желаю умело и 
смело справляться с любыми испытаниями судьбы. Желаю 
рационально распоряжаться собственными силами, сред-
ствами и возможностями. Желаю чувствовать себя счаст-
ливым, нужным и важным человеком. Спасибо Вам за Вашу 
веру и поддержку.

С пожеланиями Асель Ибраева.

Абил Кабытаевтың атына тіркелген 
Сарқан ауданы, Екіаша ауылы, Абылай хан 
көшесі № 14 үйдің уақытша (ұзақ мерзімді, 
қысқа мерзімді) өтеулі жер пайдалану (жалға 
алу) құқық беретін акті (№ 1145982, кад.№ 
03-263-050-495) 0,2883 га көлемді жерінің 
мемлекеттік актісі жоғалуына байланысты жа-
рамсыз деп танылсын.

Жумабек Баймухамбетовтың атына 
тіркелген Сарқан ауданы, Ешкіөлмес ауылы, 
Тынышбаев көшесі № 35 үйдің уақытша (ұзақ 
мерзімді, қысқа мерзімді) өтеулі жер пайдала-
ну (жалға алу) құқық беретін акті (№ 1145045, 
кад.№ 03-263-031-157) 0,4134 га көлемді 
жерінің мемлекеттік актісі жоғалуына байла-
нысты жарамсыз деп танылсын.


