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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.

Қарашаның 6-сында 
Сарқан ауданына кіреберісте 
биік тұғырдағы Алдияр батыр 
ескерткіші салтанатты түрде 
ашылды.  Ақ түсті матамен 
көмкерілген ескерткіштің екі 
жағында батырдың киімін киген 2 
ер азамат құрмет қарауылында 
тұрды. Сағат 11-де аудандық 
мәдениет үйінің қызметкері 
Марат Алтынбековтың орын-
дауында арнау-толғау шырқау 
шыңына шығып, сән-салтанаты 
келіскен ақ жаулықты әжелеріміз 
шашу шашып, ибалы да инабат-
ты қыздарымыз жеті шелпек та-
ратты. 

-Тәуелсіздік алғанымыздан 
бері, өткеніміз бен бүгініміз са-
раланып, болашаққа жол ашы-
лып, ұлы тұлғаларымыздың 
ұлағатты ерлікке толы істері 
кеңінен ұлықталып келеді,-
деді ескерткіштің салтанатты 
ашылу тізгінін қолына алған 
Қазақстанның өнер қайраткері, 
Мұхтар Әуезов атындағы дра-
ма театрының актері Саят 
Мерекеұлы. - Елімізде  қазақтың 
бостандығы мен азаттығы жо-
лында азап шеккен тұлғаларға, 
қазақ елінің бірлігі мен жерінің 
тұтастығы үшін жанын қиған 
батыр бабаларымызға ескерт-
кіштер қойылып, олардың 
есімдері жас ұрпаққа жете та-
нылуда. Осындай игі істер өз 

ЕЛАРАЛЫҚ ТҰЛҒАҒА 
ЕСКЕРТКІШ ОРНАТЫЛДЫ

жалғасын тауып, бүгінгі күні 
Сарқан ауданында Алдияр 
батырдың еңселі ескерткіші бой 
көтеріп отыр.

Батыр бабамыз ескерткішінің 
ашылу салтанатында Сарқан 
ауданының Құрметті аза-
маты, абыз ақсақал Болат 
Рахметқалиев бата беріп, 
Сарқан ауданының әкімі Талғат 
Қайнарбеков кіріспе сөзінде 
жұртшылыққа қиын-қыстау 
кезеңде қалың еліне көшбасшы 
болған батырдың ерлік жолы 
жөнінде қысқаша айтып өтті.  

Алдияр Елкеұлы шамамен 
1641-1712 жылдары ғұмыр кешіп, 
қазақ-қалмақ соғыстарында есімі 
аңызға айналған хас батыр. 
Есімі Садыр руының ұранына 
айналған. Шыршық өзені 
жағасында жоңғармен соғыста 
қаза тауып, Жаңақорғандағы 
қасиетті Төлегетай, Қылышты 
ата қорымына жерленген. 

«Өсетін ел тарихын таспен жа-
зады, өшетін ел тарихын жаспен 
жазады», - деп дана халқымыз 
айтпақшы, ескерткіш бір мезеттік 
дүние емес, ұрпақтарға қалатын 

тарихи мұра. Осы мәңгілік мұра 
аудан тұрғындарының, еліміздің 
түпкір-түпкірінде тұратын баба 
ұрпақтарының, жерлестеріміздің 
демеушілік көмегімен орна-
тылған. Аудан әкімі Талғат 
Қанатұлы, ұйымдастыру коми-
тетінің төрағасы Қадыр Аб-
драхманов, «Бабалар рухы» 
қоғамдық қорының төрағасы 
Жанат Мұқашев Алдияр батыр 
ескерткішін салтанатты түрде 
ашып, ескерткішті сомдаған 
Қазақстан суретшілер одағының 
мүшесі, Мәдениет саласының 

үздігі, еліміздегі көптеген 
мүсіндердің авторы Еркін 
Ахметоллаұлы Мақұлбаевтың 
иығына  ұйымдастыру комитеті 
атынан шапан жабылып, құрмет 
көрсетілді.

Салтанатты жиында 
Нұр-Сұлтан қаласынан кел-
ген генерал-майор Сағатбек 
Төлеубайұлы Нұрахметов, ақын, 
Қазақстан Республикасының 
еңбек сіңірген қайраткері Ма-
ралтай Райымбекұлы, баба 
ескерткішінің орнатылуына 
ұйтқы болған алматылық Жанат 
Тойшыбеков, Қызылордадан 
келген бабамыздың ұрпағы 
Орынбай Ахметов, Талдықорған 
қаласынан келген қадірлі 
қонағымыз Болат Молдабе-
ков сөз алып, табанымен шоқ 
басқан батыр бабамыз жайын-
да тебіреністі лебіздерін ортаға 
салды. 

Жиын қорытындысында 
ұйымдастыру комитетінің 
төрағасы Қадыр Абдрахманов 
ауқымды жұмысты бір атаның 
баласындай атқарған барша 
қауымға алғысын айтып, ақ 
тілегін ақтарды.

Сол күні түсте алыс-жақыннан 
келген ағайындар баба рухына 
арналған асқа қатысып, таны-
мал қоғамтанушы ғалымдардың, 
тарихшылардың, жазушылардың 
ғылыми материалдары мен 
мақалалары, арнаулар, күйлер, 
дастандар, өлеңдер мен әндер 
жинақталған, тарихи тұлғаның, 
ұлы қазақ қолбасшысының бітім-
болмысы сомдалған «Алдияр 
батыр» кітабының тұсауын кесті.

Сол күнгі кеште батыр баба 
рухын аспандатқан Рамазан 
Стамғазиев, Серікбол Сай-
лаубек және «Ағайындылар» 
тобы сияқты Қазақстан өнер 
жұлдыздарының концертінен 
кейін отшашу шашылып, көңіл 
аспанымыз ашылды. 

Жомарт ИГІМАН.

Өз заманында ел іргесін нығайтып, бірлігін сақтап, уақыт сынына төтеп беріп, тарих 
сахнасынан өзінің орнын ойып тұрып алған найман Алдияр батыр Тәуке ханның тұсында 
қазақ жерінің бір сүйемін де жау табанына бастырмаймын, қалмақтың адымын аштырмай-
мын деп атқа қоныпты. Бұған дейін қырғыз елінде батырлығымен аймағына танылған 
ер Алдиярды Тәуке хан беделді елшілер жіберіп шақырып алып, оң жағынан орын беріп, 
қасарысқан дұшпанды қазақ жеріне қадам бастырмаған өр тұлғаның өжеттігін, мінезінің 
кесектігін қадір тұтқан көрінеді. Алты Алаштың ардағы, тарихшы ғалым Мұхаметжан 
Тынышбаевтың «Қазақ халқының тарихы» еңбегінен батыр бабамыз туралы жазба дерек-
терге қанығып өскен кейінгі буын еларалық, жалпыұлттық тұлғаға ескерткіш орнатуды 
мақсат тұтқаны анық. 

Биыл еліміз үшін ерекше жыл. 
Тәуелсіз, азат атанғанымызға 
30 жыл. Ауданымызда осы-
нау атаулы мерекеге орай 
сан түрлі іс-шаралар өткізіліп, 
тәуелсіздігіміздің мәртебесі 
одан әрі айшықталуда. Өткен 
аптада аталмыш мереке аясын-
да аудандық ардагерлер үйінің 
ұйымдастыруымен қазыналы 

Ардагерлер арасындағы сайыс 
қарттарымыздың арасында шах-
мат және дойбыдан жарыс өтті. 
Алдын ала іріктелген ардагерлер 
арасындағы жарыс тартысты 
өтуімен ерекшеленіп, күні бойы 
жалғасты. Нәтижесінде шахмат 
ойынында Болат Қомашбаев І 
орын иегері атанса, дойбы сай-
ысында Дәуренбек Уанов үздік 
деп танылды. 

Барша жеңімпаздарды  
аудандық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Қадыл Жанасбеков 
құттықтап, қаржылай сыйлықтар 
табыс етті. І орын иегерлері 
ағымдағы жылдың қараша 
айының 12-сі өтетін облыстық 
кезеңде бақ пен бап сынайтын 
болады.

П.ЖЕҢІСХАН.
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Саялы өңіріміздің тамырлы тарихымен 

тығыз байланысты Сарқан гуманитарлық 
колледжінің тарихы сонау 1971 жылдың сәуір 
айынан басталды. Қазақ КСР Министрлер 
Кеңесінің қаулысымен Сарқан қаласында 
мәдени-ағарту училищесі ашылды. Сол 
жылдың тамыз айында қабылдау емтихан-
дары болып, 1-қыркүйегінде 120 бақытты 
шәкірт студент атанды. Колледждің алғашқы 
директоры болып Мардан Бекмұхамедұлы 
Бекмұхамедов тағайындалды. 
Мардан Бекмұхамедұлы аталған 
оқу орнын 1971 жылдан 1981 
жылға дейін басқарды. 

Өткен 50 жыл несімен 
есте қалды? Уақыт атты үлкен 
өлшеммен қарағанда аз, ал 
атқарылған жұмыс пен еңбектерді 
сарапқа салсаң, қыруар шара-
ларды санап бітпейсің. 

Училище ашылған жылдан 
бері аянбай ұстаздық қызмет атқарған  Сапар-
жан Баяхметұлы Торсықбаев 20 жасында Се-
мей қаласы радиосының алтын қорына Қытай 
қазақтарының  41 күйін орындап үнтаспаға 
жазғызған шертпе күй шебері атанған. Са-
паржан Баяхметұлы Сарқан мәдени-ағарту 
училищесінде  қазақ ұлт-аспаптар оркестрі 
жұмыстарын алғаш болып ұйымдастырған. 
Шертпе күй шебері оркестрмен алғаш жұмыс 
жасаған кезінде әйгілі күйші, халық қаһарманы 
Нұрғиса  Атабайұлы Тілендиев Сарқан мәдени-
ағарту училищесіне іс-сапармен келіп, студент-
тер құрамынан құрылған оркестрдің жұмысына 
берген бағасы былай еді... 

- Жарайсың бауырым! Оркестрдің репер-
туары өте бай, өзіндік үні қалыптасқан екен. 
Әлі де қажымай еңбектеніңдер. Саған үлкен 
қолдау керек деген екен. Қазақтың әйгілі күйші 
композиторы, дирижер, дәулескер домбыра-
шы Нұрғиса атамыздың тілегінен құлшынысы 
арта түскен ұстаз, студенттердің көркем өнерге 
деген сүйіспеншілігін арттырып, өнерден 
өзін іздеуге үйрете білді. Осы  жылдардың он 
жылдығында Қазақ оркестрімен бірге «Орыс 
оркестрі» және  «Үрмелі аспаптар оркестрі» 
бой көтерді. Тарихы терең ізденіс жылдары 
1975 жылы қазақ ұлт-аспаптар оркестрі өз 
жұмысын жалғастыра берді. Бұл жолы ор-
кестр  жұмысының шығармашылық   өсуі мен 
шарықтауына  үлес қосып, себепкер болған 
дирижер Бегімбай Нүсіпбайұлы Жаркенов бол-
ды. 1978-1979 жылдары училищенің қазақ ұлт-
аспаптар оркестрі Қырғызстан мемлекетінде 
өнер көрсетіп, келген бойда «Халық аспаптар 
оркестрі» деген атаққа ие болды. Училище 
оркестрі Талдықорған облысы атынан көптеген 
мерекелік іс-шараларда өз өнерлерін ортаға 
салды. Нәтижесінде  оркестр құрамы Сапаржан 
Баяхметұлы Торсықбаев, Шәкен Мұхтарқызы 
Жұманова, Муназима Рымкешқызы Қожапова, 
Өмірсерік Бақытжанұлы Арапов, Меруерт 
Әбдіхамитова, Күлән Айтманова, Хамитова 
Марфигуль, Дедикова Анна, Керім Абжанов, 
Зәйтүнә Мамажанова, Бижамал Алпысбаева, 
Күшікбаев Әбдікәрім, Альберт Борисович Хегай 
сынды білікті мамандармен  толықтырылды. 
Қажырлы еңбек пен рухани құндылықтарды 
жоғары қоя отырып жұмыс  барысын дұрыс 
арнаға түсіре  білді. 

Бегімбай Нүсіпбайұлы Жаркенов жары 
Шәкен Мұхтарқызы Жұмановамен тек үйде 
ғана емес, жұмыс орнында да үйлесімді қызмет 
атқарды. Сондай-ақ өзгеге үлгі ретінде, өз 
ұрпағын да училище қабырғасында тәрбиелеп, 
білім берді. 

Муназима Рымкешқызы Қожапова атал-
мыш колледжде бірнеше жыл директордың 
оқу ісі жөніндегі орынбасары қызметін 
атқарып, өзінің мол іс-тәжірибесімен ма-
мандарды тәрбиелеуде зор үлесін қосты. 
М.Р.Қожаповадан кейін директордың оқу ісі 
жөніндегі орынбасары тізгінін Оксана Ни-
колаевна Ракитянская өз қолына алды. 
Ұстазынан шәкірті озар дегендей, Муназима 
Рымкешқызының шәкірті Оксана Николаевна 
өзінің міндеттерін жақсы атқаруда.

Қазіргі таңдағы Сарқан гуманитарлық 
колледжінің  қазақ ұлт-аспаптар оркестрінің 
дирижері: Бегімбай Нүсіпбайұлы Жаркенов 
тапсырып, табыстап кеткен ізбасары,  Са-
паржан Баяхметұлы салып кеткен сара жо-
лын ұстанушы, «Самғар» домбырашылар 
ансамблінің жетекшісі Динара Қанатқызы 
Қанабекова. Жас та болса өз ісімен мақсатына 
жете білетін, талапшыл, жаңашылдыққа 
әрдайым  ізденісте жүретін Динара Қанатқызы 
ұлт-аспаптар оркестрінің аспаптар құрамын 
кеңейтуге ат салысуда. Оркестр жүрегі – 
«Қобыз»  демекші қазіргі оркестр құрамында, 
қобыз өнерінің негізін қалаған ұлағатты 
ұстаздар профессор Фатима Балғайқызы, 
доцент Зере Бейсембайқызынан тәлім 
алған оркестрдің бірінші концертмейстері 
Бақтыгүл Байдрахманқызы Искаковамен 
бірге Б.Байлау, М.К.Гылко, М.В.Асанова 
және осы колледж түлектері қазіргі ұлағатты 
ұстаздар К.Қ.Оразаева, К.А.Қасымбекова, 
Ұ.С.Абильбеков, Л.К.Ашкенова сияқты білікті 
мамандар жұмыстарын жалғастыруда. Осы 
орайда мамандықтың дамып, жаңа беле-
стерге өрбуіне маңдай терін төгіп, еңбегін 
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сіңірген Гүлнар Бисұлтанқызы 
Рысбаева жайлы айта кету ке-
рек. Пәндер циклдік комиссиясы 
төрайымы қызметін атқара жүріп, 
қарамағындағы педагогтарға 
білгенін үйретті. Сонымен 
қатар, әрбір студенттің жүрегіне 
жол таба алды. Бүгінгі күні ор-
кестр құрамы Р.Ж.Ахметжан, 
Ж.С.Қойшыбаев, А.А.Сейденов, 
А.Н.Наурызовадай талант-

ты жас мамандармен толығуда. Оркестр 
репертуары Қорқыт бабамыздан бастап, 
заманауи композитор шығармаларымен 
молайып келеді. 

1981 жылы Вадим Александрович Ли 
директор болып тағайындалды. Жылдан 
жылға сандық және рухани педагогикалық 
ұжым өсті. 1981 жылға қарай мәдениет 
мекемелері үшін 1000-нан астам орта буын 
мамандары шығарылды. Кеңес үкіметі 
жылдары «Кітапхана ісі» бөлімі де ашы-
лып, үлкен сұраныста болды. 1985 жылы 
студенттер жақсы сыйлық алды – жаңа 
жайлы жатақхана, жыл сайын музыкалық 
аспаптар жинағы толықтырылды, театр 
костюмдері сатып алынды. Бірақ учили-
ще директоры, жас, жігерлі В.А.Ли қол 
жеткізген жетістігіне тоқтап қалмай, ары 
қарай даму үстінде болды. 1990 жылы 
директор спорттық-хореографиялық 
кешеннің құрылысына рұқсат алуға қол жеткізді, 
спорттық жабдықтар, тренажерлер сатып 
алынды. Облыстың мәдениет мекемелерінің 
қажеттіліктерін ескере отырып, училищеде ма-
мандандыру қайта қаралды. 1990 жылы клуб 
қызметкерлері үшін сырттай бөлім ашылды. 
1991 жылы оқытушыларға арналған 20 жайлы 
пәтер салынды. 

В.А.Ли Сарқан гуманитарлық колледжін 
1981-2008 жыл аралығында басқарды.

1985 жылдан бастап жаңа мамандық ашыл-
ды – хореографиялық ұжымның жетекшісі. 
Осы  бөлімнің алғашқы ұстаздары Әділхан 
Демегенұлы Алпысбаев, Қанат Рустамұлы 
Шаденов, Владимир Хаметович Темиргазин, 
ерлі-зайыптылар Астраханцевтар және кон-
цертмейстер Өмірсерік Бақытжанұлы Ара-
пов. Мамандық бойынша білім табалдырығын 
аттаған ұстаздардың шәкірттері А.Ш. 
Жабықбаева, А.М.Төлеутаева, Г.М.Рыспекова 
араға жылдар салып қалыптасқан, білікті ма-
ман иелері атанды. 

Бүгінгі күнде би өнерін дәріптеп 
жүрген оқытушыларымыз, колледжіміздің 
түлектері  Г.М.Рыспекова, Н.Қ.Досанаманова, 
И.Ғ.Карамысова жетекшіліктерімен «Айкүміс», 
«Қос алқа» бишілер ансамблі құрылған. 
Халықаралық, республикалық, облыстық 
байқаулардың жеңімпаздары атанып, облыс 
бойынша өз өнерлерімен қалың жұртты тәнті 
етуде. Түлектеріміз облыстық филармониядағы 
«Алтын-ай» би ансамблінің белді мүшелері. 

1992 жылдан бастап аталмыш оқу ор-
нында қосымша жаңа «Педагог-мәдени де-
малыс қызметін  ұйымдастырушы және 
сәндік қолданбалы өнер шеберлігі ұжымының  
жетекшісі» атты мамандық ашылды. Жалпы 
сәндік-қолданбалы өнер ежелгі дәуірде пайда 
болып, бірте-бірте жетілді әрі жақсарды. Кез кел-
ген сәндік бұйым және қолданбалы өнер өмірді  
жаңартады. Әр ұлттық бұйымдардың өзіндік 
әлемі, ерекше көзқарасы бар екендігі белгілі. 
Алғашқы оқытушылар Ю.Хен, Л.Копылова, 
Т.Жұмағұлов, А.Нұразиманов, В.Бахтигереева, 
Н.Андриенко, Р.Урманов, Ж.Жұмабекова 
сынды ұстаздар ұжымымыздың мақтанышы. 
Қаншама жасқа лайықты тәлім-тәрбие беріп, 
біліктілік сыйлаған аяулы оқытушыларды 
әрдайым жылылықпен еске аламыз.

Алғашқы оқытушылар қатарында болған 
Сабит Мурынович Сыбанов 1997 жылдан 
бастап қызмет етуде, жалпы педагогикалық 
өтілі 45 жыл. 1998-2020 жыл аралығында 
сәндік-қолданбалы өнер пәндер циклдік ко-
миссиясы төрағасы қызметін атқарды. Төраға 
қызметін атқарған аралықта Оңтүстік Корея-
да Алматы облысының  мәдениет күндеріне 
орай ұйымдастырылған көрмеге Сарқан 
гуманитарлық колледжі білімгерлерінің  
шығармашылық  жұмыстарын  көпшілік наза-
рына ұсынды.

Аға буын – ардагерлер салған сара жол-
ды бүгінгі күні М.А.Иманалин, Ж.С.Смагулова 
және колледж түлектері И.А.Досонаманова, 
Н.К.Оразбаев, М.С.Есполова, Т.С.Толғамбаева, 
М.Т.Жакупова қатарлы мамандар лайықты 
жалғап келеді. 

Ағылшын тілін білу – әлемнің кез келген 
жерінде іскерлік қарым-қатынас пен бизнесті 
жүргізудің міндетті шарты. 1997 жылдан бастап 
колледжде «Бастауыш білім беру» мамандығы 

бойынша «Шетел тілінен бастауыш білім 
беру мұғалімі» қосымша біліктілігі берілді. 
Өткенсіз бүгін жоқ дегендей, 50 жылдық тари-
хында колледж өмірінде өздерінің өшпестей 
ізін қалдырған ұстаздар жайлы айтпай кету-
ге болмас. Әр шәкірттің жүрегіне жол тауып, 
асқақтаған арман қиялына жан бітіріп, сана-
сына ақыл ұялатып, жаңа өмір жолына бағыт 
берген, мейірім шуағын аямаған, студент 
жүрегінде тұлғалық табиғатын мәңгілік қалдыра 

алған ұстаздар қауымына сансыз қошемет 
білдіреміз. Сол алғашқы ұстаздар қатарында 
болған Р.Р.Шопабаева, Г.Ф.Каримова және кол-
ледж түлегі Д.М.Искаков.

Шет тілдерін үйренудің маңыздылығы ту-
ралы айтқанда, ұлы И.Гетенің «Шетел тілін 
білмеген өз ана тілінде ештеңе түсінбейді» 
деген сөзін еске алмау мүмкін емес. Заман 
көшіне ілесу үшін мемлекетті ғана емес, өзге 
тілдерді де меңгеріп, төл мәдениетін көтеру – 
жас мемлекетіміздің өмірлік қажеттілігі.

Бүгінде «Бастауыш білім беру» пәндер 
циклдік комиссиясының жетекші мұғалімдері 
З.А.Жумагельдинова, А.А.Тулемисова, Н.Б.Са-
дықова, М.К.Баятарова, А.М.Мұратпектің 
жұмыс тәжірибесі «Тілдердің үштұғырлығы» 
мәдени бағдарламасына негізделген. 
Осы оқытушылар қатарын колледж түлегі 
С.Т.Назикенова да толықтырып отыр.

1998 жылы сол күннің талабына, респу-
блика азаматтарының заңнаманы білуге 
және зерделеуге ұмтылысына байланысты 
колледжде «Құқық және әлеуметтік қорғауды 
ұйымдастыру» атты жаңа мамандыққа 
қабылдау жүзеге асырылды.

Ерлан Ерұзақұлы Дармишев Сарқан 
гуманитарлық колледжін 2008 жылдан бері 
басқарып келеді.

Бүгінде аталмыш іргелі оқу орны Сарқан 
гуманитарлық колледжі деп аталып, жа-
старды білім және мәдениет бағытында 
оқытады. Кәсіптік шыңдауға бағытталған са-
палы білім үшін қажетті жағдайлар жасау – оқу 
ордаларының негізгі міндеті. Қазіргі уақытта әр 
сала бойынша заманауи технологиялардың да-
муына сәйкес, жұмыс берушілердің талаптары 
да күннен-күнге, жылдан-жылға өсуде. Сарқан 
гуманитарлық колледжінің оқытушылары 
жыл сайын білікітілікті арттыру курстарынан 
өтіп, кәсіби шеберліктерін жетілдіріп отыра-
ды. Білім беру сапасын қамтамасыздандыру 
тәуелсіз Қазақстандық агенттігінің ҚР БҒМ 
2017 ж., 14 наурыздағы №112 бұйрықтарына 
сәйкес ҚР БҒМ ұлттық тізіліміне енгізіліп, 
мамандандырылған аккредиттеу және 
инститиуционалдық аккредиттеу туралы куәлік 
берілді. Осылайша 5 мамандық, 7 біліктілік 
бойынша мамандандырылған аккредиттеуден 
өтіп, осы арқылы білім беру сапасының кәсіби 
білім стандарттарына сәйкестігін дәлелдеді. 
2009 жылы "Мәдени мұра" бағдарламасының 
енгізілуіне және аймақта ауылдық клубтардың, 
мәдениет үйлері мен кітапханалардың ашы-
луына байланысты «Кітапхана ісі» және 
«Әлеуметтік-мәдени қызмет және халықтық 
көркемдік шығармашылық» мамандықтары 
бойынша сырттай оқу түріне лицензия алынды. 

Кәсіптік білім беруді дамытудың 
стратегиялық бағыттарының ішінде білім беру 
ұйымдарының материалдық-техникалық ба-
засы мен инфрақұрылымын нығайту және 
жаңғырту ерекше орын алады. Осы орайда 
болашақ кадрларды даярлауда мемлекет та-
рапынан көрсетілген қолдау нәтижесінде оқу 
орнының материалдық-техникалық базасы за-
манауи үлгіде жасақталған. Бұл өз кезегінде 
оқытушылардың толыққанды кәсіби қызмет 
істеуі мен студенттердің сапалы білім алула-
рын қамтамасыз етеді.

Колледж ұжымы 2013-2014 оқу жы-
лын жаңа ғимаратта бастады. Сол жылы 

2010-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
«Балапан» бағдарламасын және мектеп-
ке дейінгі ұйымдарды білікті кадрлармен 
толық қамтамасыз ету міндеттерін іске асыру 
мақсатында «Мектепке дейінгі тәрбие және 
оқыту» мамандығы ашылды. Білімнің алғашқы 
баспалдағы мектепке дейінгі тәрбие мен 
оқытудан басталады. Балабақша тәрбиешісі 
болу – кез келген өнер сияқты көп қырлы және 
қызық мамандық. Балалар үшін ол барлығын 
білетін ұстаз, ойын кезіндегі жолдасы, жан 
дүниеңді түсінетін жақын адам.  Осы мамандық 
құрамын С.С.Стамбеков, О.М.Каркетерова, 
С.А.Аязбаева, Н.Дүкейхан, Д.С.Банахович, 
А.К.Калимолданова, Г.Т.Аязбаева, Б.А.Агада-
ева, Р.Г.Атчебаров, З.Т.Атчебарова, 
Е.Б.Карбаев, А.М.Байгутанов, Е.Темиргазинов 
сынды оқытушылар толықтыруда.

Педагогикалық шеберлікті жетілдіру 
және оқытушылардың кәсіби біліктілігін 
жоғарылату, студенттерді заман талабына сай 
білікті маман ретінде дайындау мақсатында 
ҚР Кіші ғылым академиясының ғылыми-
тәжірибелік конференциясына, техникалық 
және кәсіптік білім беретін мекемелер ара-
сында өткізілетін «WorldSkills» чемпиона-
тына, «Тілдарын» олимпиадасына және де 
халықаралық, республикалық, облыстық, түрлі 
шығармашылық байқауларға үнемі қатысып, 
жүлделі орындарға ие болуда. 

Колледж түлегі Қайратұлы Бекжан, 
Мәскеуде өткен «Чемпионат России по вока-
лу 2020» байқауына қатысып, күміс жүлдегері 
атанды. Ұстаздар талантты жасөспірімдерді 
қажымай-талмай дәрістеп келсе, білім нәрімен 
сусындаған колледж түлектері өз білімдерін 
жер шарының атаулы жоғарғы оқу орында-
рында дәлелдеп еліміздің түкпір-түкпірінде 
қызмет етіп келеді, ал енді бірі өзі білім алып 
шыққан ордасына оралып, ұстаздардың жолын 
жалғастырып келеді. 

Бүгінгі таңдағы ең өзекті міндеттің бірі – 
еңбек нарығында сұранысқа ие бола алатын, 
бәсекелестікке қабілетті кәсіби мамандар да-
ярлауда, жеке тұлғаның әлемдік өркениетке 
ұмтылуына, Қазақстан Республикасының іргелі 
ел ретінде танылуына үлес қосатын білімді, 
білікті, саналы азаматтар тәрбиелеуде кол-
ледж ұжымының қосар үлесі зор, әлі де алар 
асулар алда.

Сөзден жыр кестесін өрген Ғафу 
Қайырбеков ұстаз деген сөздің анықтамасын 
дәл берген. 

Ұстаз болу – сезімнің ақындығы,
Ұстаз болу – жүректің батырлығы.
Ұстаз болу – мінездің күн шуағы
Азбайтұғын адамның асылдығы.
Осы төрт қасиеттер әр ұстаз бойынан 

табылуы қажет. Себебі ұстаз – Қаратаудың 
қойнауындай тереңде жатқан кенді ашып, білім 
мен ғылымның жемісінің дәмін тарттыратын, 
армансызға арман ұялатып, қанатсызға дарын 
қанатын бітіретін ғажайып күш иесі. 

Біздің колледжіміз қазіргі таңда за-
ман талабына сай күннен күнге алға қарай 
ілгерілеп келеді. Ісім оңсын десеңіз, сол істің 
маманы болыңыз, даңқым шықсын десеңіз, 
көпшіліктің адамы болыңыз – деп ғұлама Әл-
Фараби атамыз тағылымдағандай өз қалаған 
мамандықтарыңыздың ел кәдесіне жарап, 
өздеріңізге қуаныш сыйлауға, жұмыстарыңызға 
табысты болуға тілектеспіз. 

Білекке сенген заманда 
Ешкімге есе бермедік.
Білімге сенген заманда 
Қалып артта жүрмелік,-деп Абай атамыз 

айтқандай, қазіргі жаһандану заманында 
барлық күш-жігерімізді салып дамуымыз қажет, 
бәсекеге қабілетті болуымыз шарт.  

Өскелең ұрпақ – адамзаттың болашағы, 
жалғасы. Бұл мәселеге ата-бабаларымыз 
да ерекше көңіл бөлген. Ұжымымыздың да 
мақсаты осы оймен ұштасып жатыр. Ендеше, 
осы мақсат-мүддеге жету жолынан айнымайық, 
колледжіміздің мерейі өсе берсін, талантты да 
білімді шәкірттеріміз көп болсын! 

Ерлан Дармишев, 
Сарқан гуманитарлық колледжінің 

директоры.
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Қоғамымыздың басты дертіне 

айналған жегі құрт – жемқорлықпен 
күресу қашанда өзекті. Әсіресе 

тәуелсіздік алғанына 30 жыл ғана 
болған еліміз үшін осынау кеселдің 

алдын алу күн тәртібіндегі басты 
мәселеге айналды. Осы орайда халық 

арасында сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениетті қалыптастырудың 

неғұрлым тиімді әдістерінің бірі 
ертеңгі ел тірегі -жастарды осынау 

қоғам ауруына қарсы іс-қимылдарға 
белсенді тарту, сыбайластықтың 

кез келген көріністеріне мүлдем 
төзбеушілікті дамыту кеселдің алдын 
алуда айтарлықтай нәтижелерге жол 

бастамақ.
Жуырда техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымдары білімгерлері 
арасында өткен облыстық «Сана-
лы ұрпақ» студенттік клубтарының 
байқауында Сарқан политехникалық 
колледжі бас жүлдені иеленді деген 
қуанышты хабарды естігенде аталмыш 
оқу орны директорының оқу-тәрбие 
жұмысы жөніндегі орынбасары Анаргүл 
Өмірбековаға жолығып, әңгімеге тартқан 
едік. 

-Анаргүл Өмірбекқызы, жүлделе-
ріңіз құтты болсын! Байқау жайын-
да жан-жақты айтып өтсеңіз? Бас 
жүлдеге қалай қол жеткіздіңіздер?

-Рахмет! Ия, Талдықорған 
жоғары политехникалық колледжінің 
қабырғасында өткен облыстық «Сана-
лы ұрпақ» студенттер клубы сайысын-
да бас жүлдені жеңіп алдық. ҚР Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің Алматы облысы бойынша 
департаменті және облыстық білім 
басқармасы ұйымдастырған іс-шараға 70-
ке жуық колледждің қатысуы байқаудың 
ауқымдылығын көрсетті. Осыншама 
үміткерлер арасынан суырылып үздік 
атану әрине оңай бола қойған жоқ. Жа-
рыс екі кезең бойынша өріс алды. Бірінші 

Жарқын жетістіктер - 
жүйелі жұмыс нәтижесі

кезеңде оқу орнындағы жемқорлыққа 
қарсы қызметтің тиісті құжаттары са-
раланса, екінші кезеңде колледждің 
сыбайластықтың алдын алу бағытындағы 
шараларына баға берілді. Нәтижесінде 
клубтың слетінде қазылар алқасының 
шешімімен тұғырдың ең биігінен 
көрініп, 350 мың теңгелік сертификатты, 
мадақтаманы жоғарыда аталған департа-
мент, басқарма басшылары өздері табы-
стап, мерейімізді үстем етті. Жалпы, 2018 
жылдан бері техникалық және кәсіптік 
білім беру ұйымдары қабырғасында 
ашылып, жұмыс жасап келе жатқан «Са-
налы ұрпақ» ерікті студенттер клубының 
негізгі мақсаты жемқорлыққа қарсы тұру 
екендігін айта кеткім келеді.

-Аталмыш сайыс қоғам дерті-
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті қалыптастырып қана 
қоймай, жастарымыздың құқықтық 
білімін де тереңдеткен сияқты.

      -Рас, сайыстың тағы бір құндылығы, 

маңыздылығы сонда жатыр. Өйткені 
өскелең ұрпақтың саяси, құқықтық 
жағынан сауатты болуы еліміздің ертеңі 
үшін маңызды. Байқау жас буынның 
жемқорлыққа қарсы дүниетанымын 
тереңдетумен қатар, құқықтық 
танымдарының көкжиегін кеңейтті. Менің 
құқығым, міндеттерім деген түсінік аясы 
кеңейді. Елім, жерім деген болашағын 
ойлаған жас ең алдымен парасатты, 
құқықтық сауатты болуы керек. Міне, біз 
сөз етіп отырған байқау өскелең ұрпақты  
осыған тәрбиелеуімен ерекшеленеді.

Өздеріңіз білесіздер бізде қорған-
шылық пен қамқоршылықтағы, әлеуметтік 
жағынан аз қамтылған бір сөзбен 
айтқанда тәрбиесі қиын балалар да 
оқиды. Сол себепті аудандық полиция 
бөлімімен ынтымақтаса жұмыс жүргіземіз. 
Жұмысымыз колледж бен аудандық поли-
ция бөлімі арасындағы екіжақты келісім 
негізінде жүзеге асады. Осы тұста ЖПҚ 
ЮПТ инспекторы, полиция капитаны 

Мерей Есенбаевқа, аудандық Жастар 
ресурстық орталығының жетекшісі Бау-
ыржан Жантасовқа алғысымды білдіргім 
келеді. Студенттер арасындағы құқық 
бұзушылықтың алдын алып, қоғамдық 
іс-шараларға белсенді тартуда осынау 
азаматтардың еңбектері зор. Айтпақшы, 
біздің биылғы түлегіміз Черноусова Ев-
гения республикалық «Топ 100 студент-
тер» жобасының жеңімпазы атанды.  
Бұдан басқа да ауыз толтырып айтарлық 
нәтижелеріміз, «біздерде мынадай бар, 
мынадай бар» дерлік жетістіктеріміз 
жетерлік. 

-Мұның барлығы колледжішілік 
жұмыстардың дұрыс жолға 
қойылғаны деп білеміз. Жал-
пы, жемқорлықтың алдын алу 
бағытында оқу орнында нендей ша-
руалар атқарылып жатыр.  

   - Біздің колледждегі «Саналы ұрпақ» 
ерікті студенттер клубының 25 мүшесі 
бар. Олар жүйелі жұмыс жүргізу үшін ар-
найы кабинет жасақталып берілді. Жы-
лына тұрақты түрде 3-4 рет «Адал бол» 
акциясы, тақырыптық жәрмеңкелер, топ 
сағаттар, дебаттар, челлендждерді арқау 
еткен  тәрбиелік шаралар өткіземіз. Бей-
нероликтер түсіріп, әлеуметтік желілерге 
саламыз. «Болашақ» жастар орталығы 
жұмыс жүргізеді. Осы орайда аталмыш 
клубтың үйлестірушісі, тарих пәнінің 
оқытушысы Іңкәр Нұғманованың, Жа-
стар ісі жөніндегі комитеттің жетекшісі 
Алина Райымбекованың еңбектерін 
атап өткім келеді. Осындай ауқымды, 
жүйелі жұмыстардың, еселі еңбектердің 
нақты нәтижесі деуге болады жеңісімізді. 
Бұл директорымыз Нұрахмет Матка-
римов басқаратын барша ұжымның, 
студенттеріміздің ауызбіршілігінің, 
берекелі тірлігінің айқын көрінісі. 

-Әңгімеңізге рахмет! Жұмыстар-
ыңыз үнемі осындай жемісті болсын.

П.ЖЕҢІСХАН.

Бейбітшілік бесігі – 
ҚАЗАҚСТАН

1991 жылдың 
16 желтоқсаны 
ж ұ л д ы з ы м ы з 
жанған күн бо-
лып есептеледі. 
Әлем картасында  
жаңа мемлекет  – 
Қазақстан Респу-
бликасы атауы 
белгіленді. Елба-
сымыз бір сөзінде 

– Бұл күні біз өзіміздің қазақстандық 
жолға қадам бастық. Біз ұлы миссия-
ны іске асырдық – Тәуелсіздікті алғаш 
жариялағандар қатарында болдық. 
Уақыт зымырап өтуде. Егемен Қазақстан 
дүниеге келгеннен кейінгі оқиғалардың 
бәрі енді Мәңгіліктің еншісіне кетіп бара 
жатқан Тарих. Ол уақытты біз қазіргі 
ұлы жетістіктермен салыстыра отырып 
бағалаймыз. Бұдан отыз жыл бұрын біз 
экономиканы көтеруді ғана армандаған 
едік. Ал енді Қазақстан әлемнің бәсекеге 
ең қабілетті елдерінің қатарына қосылды, 
– деген болатын.

Осынау отыз жыл ішінде біз Қазақ елі 
дейтін мемлекетті бейбітшілік бесігіне 
айналдыра білдік. Елімізде тыныштық 
арқылы тұрақтылық, татулық арқылы 
даму салтанат құрды. Бірлік, береке – 
біздің басты байлығымыз, құн жетпес 
қазынамыз деп есептеймін. Мемлекетіміз 
қазіргі жетістіктерінің  барлығына қазақ-
стандықтардың қажырлы еңбегімен 
жетті. Ендігі жерде біз осы еркіндігіміз 
бен тәуелсіздігіміздің қадір-қасиетін 
бағалайық. Ата-бабаларымыздың қаны-
мен, жанымен қорғаған кең байтақ қазақ 
жерін көздің қарашығындай сақтап, 
ұлтымыздың рухы мен тілін, дінін сақтап, 
келешек ұрпаққа жеткізейік. Болашағымыз 
баянды, Тәуелсіздігіміз құтты болсын!

Х.ДУВИЕН,
Абай атындағы мектеп 

гимназияның мектепалды даярлық 
сыныбының мұғалімі.

Бұл мақалада ағылшын тілі пәнін оқытудың 
маңызы,тиімді әдіс-тәсілдері туралы айты-
лады. Ағылшын тілін оқытудың интерактивті 
формалары мен әдістерін қолдану сөйлеу 
тәжірибесінің сапасын арттыруға және 
сөйлеу мотивациясының пайда болуына 
ықпал етеді. Презентациялар, пікірталастар, 
жобалық іс-шаралар, рөлдік ойындар - бұл 
әдістердің барлығы сабақ барысында бей-
ресми атмосфераны танып қана қоймай, 
оқушылардың шығармашылық қабілеттерін, 
қызығушылықтарын ашады.

Түйін сөздер: білім, ағылшын тілі, 
интерактивтілік, бәсекеге қабілеттілік, диалог, 
пікірталас, ойын.

Қазіргі таңда сапалы білім беру – оқыту 
мен тәрбиелеудің үздіксіз үдерісі. Қазіргі жаңа 
талаптар оқушыға ғана  емес, қазіргі заман 
мұғаліміне қойылады, мұғалімдер тек «сабақ 
беруші» ғана емес, баланың оқу ортасын құра 
алатын ынтасы мен қызығушылығын оята ала-
тын, білімді тиянақты меңгерте алатын  маман 
болуы  тиіс. Мұғалім үнемі  жаңашылдыққа 
дайын болуы керек. Білім сапасына, оны 
оқытудың әдіс-тәсілдері мен технологиясына 
жоғары талаптар қойылып, оқушыны нағыз 
бәсекеге қабілетті тұлға ретінде тәрбиелеу мен 
білім беру – жаңашыл ұстазға қойылар басты 
талаптардың бірі болып саналады.

Барлық дамыған елдерде оқыту: • 
өздігінен оқуға; • өзін-өзі тәрбиелеуге; • қажетті 
ақпаратты өз бетімен алуға; • проблемаларды 
бөліп көрсетуге және оларды шешу жолдарын 
іздеуге, • алған білімдерін сыни тұрғыдан тал-
дай білуге  • оны жаңа мәселелерді шешуде 
қолдана білуге бағытталған.

Ағылшын тілі пәнін оқытудағы  басты 
міндеттер - білімді, бәсекеге қабілетті, үш 
тілде өз ойын жеткізе алатын болашақ ма-
мандарды дайындау үшін білім беруде тиімді 
әрі қолайлы әдіс-тәсілдерді пайдаланып, 
оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін 
сабақты түрлендіріп отыру, шығармашылық 
қабілеттерін арттыру. Ағылшын тілі пәні 
оқушының жеке тұлға ретінде қалыптасуына да 
елеулі рөл атқарады. 

Ағылшын тілін  оқытудың әдістемелік 
жүйесі тәуелсіз, ашық, дамып келе жатқан 
жүйе ретінде қарастырылады, ол оқытудың 
ақпараттық-білім беру ортасымен өзара 
әрекеттесу барысында оқушылардың ағылшын 
тілін оқытудың нормативті және дараланған 
мақсаттарына қол жеткізуін қамтамасыз етеді. 

АҒЫЛШЫН ТІЛІН ҮЙРЕТУДЕГІ  ТИІМДІ ЖАҢА ӘДІС-ТӘСІЛДЕР
Ағылшын тілін оқытудағы басты назар ау-

даратын әрекеттерге мыналар жатады:
• Ағылшын тілін оқытуды жүйелі түрде 

жүргізу.
• Үйрету күнделікті өмірде жиі 

қолданылатын контекстерден басталады.
• Тапсырманы оқушының қабілетіне 

қарай беру.
• Оқу материалдарын шындыққа сай 

етіп алу.
Үйрену – қарапайымнан күрделіге қарай 

ұстанымы арқылы жүзеге асады.
Қазіргі таңда  педагогикалық процесті да-

мытуда және оқушыға білім берудің негізгі 
субъектісі мәртебесін беруге байланысты жаңа 
тәсілдер мен оқыту әдістері енгізілді. Осыған 
орай, оқытудың интерактивті әдістеріне 
тереңірек тоқталайық.

Интерактивтілік термині бүгінде 
техникалық тұрғыдан да, педагогикалық 
тұрғыдан да қолданылады. Бірінші жағдайда 
интерактивтілік - бұл қолданушымен өзара 
әрекеттесуді ұйымдастыруға арналған 
бағдарлама интерфейсінің қасиеті. Екінші 
мағынада интерактивтілік термині оқытудың 
бірқатар әдістерін сипаттағанда қолданылады, 
бұл жағдайда мұғалім мен оқушы әрекеттесуі. 
«Интерактивті» сөзі ағылшынның «interact» - 
өзара әрекеттесу, бір-біріне әсер ету сөзінен 
шыққан.

Интерактивті оқыту, ең алдымен, топтағы 
диалогтық қарым-қатынасты дамытуға 
бағытталған. Интерактивті әдістердің 
артықшылығы - олар ағылшын тілін қолдану 
кезінде психологиялық тосқауылды жеңуге 
мүмкіндік береді және оқушыларға оны 
қолдану тәжірибесін игеруге мүмкіндік береді. 
Интерактивті әдістерді қолдану арқылы жаңа 
дағдыларды игере отырып, оқушылар мұғалім  
ұйымдастырған сабақ формаларына үлкен ын-
тамен қатысады, онда оқу уақытының едәуір 
бөлігі сөйлеу практикасына арналған.

Оқытудың интерактивті әдістеріне 
дәстүрлі түрде презентация, сұхбаттасу, 
рөлдік ойындар, пікірталастар, ой қозғау, 
практикалық мәселелермен конкурстар және 
оларды кейін талқылау, жоспарлар мен жо-
балар жасау, шығармашылық іс-шаралар 
өткізу, мультимедиялық компьютерлік 
бағдарламаларды пайдалану және ағылшын 
тілінде сөйлейтін мамандарды тарту кіреді.

Оқытудың пікірталас формалары - 
мақсатты және жүйелі түрде пікір алмасу. 

Негізгі шарттар - пікірталастың бір сұрақ неме-
се тақырыппен шектелуі. Талқылау барысында 
айтылған кез-келген ой дәлелді болуы керек.

Рөлді ойын. Мектеп оқушылары үшін 
сыртқы әлемнен алған әсерлерді өңдеу 
тәсілі. Рөлдік ойындарда қарым-қатынасқа 
қажеттілікті дамыта отырып, ойлау мен 
қиялдың, эмоционалдылықтың, белсенділіктің 
ерекшеліктері айқын көрінеді. Рөлдік ойын 
тұлғаны дамыту үшін өте маңызды.

Оқушыларға арналған ең қызықты 
интерактивті ойындардың келесі мысалдарына 
тоқтала өтсем. Тақырып бойынша сөздік қорды 
және сөздерді орынды қолдануды көздейтін 
ойындар ұсынылады:

1.  Grab a minute –  интерактивті картаға 
жазылған терминді сипаттау үшін оқушыға  1 
минут уақыт беріледі. Қатысушы осы пән не-
месе термин туралы, оның мәні, қолдану 
мысалдары туралы көбірек ақпарат беруі ке-
рек. Карточкада көрсетілген тақырып немесе 
термин туралы неғұрлым толық және дәйекті 
ақпаратты ұсынған оқушы  жеңімпаз болып та-
былады.

2. An item description - интерактивті кар-
таларда көрсетілген сөзді немесе сөз тіркесін 
сөздің өзін  атамай немесе қимылдарды 
қолданбай сипаттау қажет. Бұл жағдайда 
оқушылардың қалған тобы белсенді рөл 
атқарады, олар сөзді болжауы керек.

3. Chain story - логикалық ойын, қиял 
мен даралықтың көрінісі. Ойынның мәні - 
алдыңғы оқушының ойын жалғастыру.

Ағылшын  тілі сабағының әр түрлі 
кезеңдерінде оқытудың интерактивті тех-
нологияларын қолдану - бұл оқушылардың 
тілді үйренуге деген ынтасын арттырудың 
әдісі ғана емес, сонымен қатар сыныптағы 
атмосфераны жақсарту, бұл оқушылар мен 
мұғалім арасындағы ынтымақтастық пен өзара 
түсінушілікке ықпал етеді.

Жалпы алғанда, ағылшын тілі  пәнінің 
мұғалімі тек қана өзінің пәндік саласын 
меңгеріп қана қоймай, ағылшын тілі  пәнін 
оқытудың тиімді жолдары мен ақпараттық 
– коммуникациялық технологияларды жетік 
меңгеріп, оқушыларға сапалы білім беруге 
жағдай жасауы тиіс. 

Салтанат КАБДОЛДАНОВА,
Жетісу орта мектебінің ағылшын тілі 

пәні мұғалімі.
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1.  МЕДРЕСЕ

Біз оқыған тарих оқулығында Қазан 
төңкерісіне дейін қазақтардың екі пайызы 
ғана сауатты болғандығы қадап айтыла-
тын. Иланатынбыз. Кеңес үкіметі келмесе 
қараңғылықтың шырмауын үзе алмас едік 
деп өткенді қара бояумен, сол кезді ашық 
бояумен кескіндеуге үйренген болатын-
быз. Молданың оқуын, медресе ілімін тек 
ескілікті көксейтіндердің еншісі деп көзге 
ілмегеніміз көпке аян. 

Алаш арыстарының өмірбаяндарын 
сараласаңыз олардың жас кезінде ауыл 
молдасынан хат танып, медреседе 
оқығандығы тайға таңба басқандай жазы-
лады.

Медреселер негізінен Қазан, Уфа, 
Самарқан, Ташкент, Қоқан, Хиуа 
қалаларында салынған, Ғалия, Көкілташ, 
Қарнақ сынды білімді буынды тәрбиелеген 
медреселер көптеп саналады. Олардың 
көбі 12 ғасырға жатады. Керенский "Бұқара 
мен Хиуадағы медреселер сырт көрінісі 
мен құрылысы жағынан Түркістандағы 
медреселерге қатты ұқсайды. Демек, 
бұл ондағы берілетін ілімнің бірдей 
екендігін көрсетеді" дейді. Медресе-
лер арнайы фондтардың (уақыфтар) 
есебінен қаржыланған. Әмір Темір, Қожа 
Ахмет Яссауидің кесенесін салғанда 
шырақшыларға, медресе шәкірттеріне 
арнап қор жасатып, арнайы жер бөліп 
берген. Кейін келе бұл үрдіс мызғымас 
дәстүрге айналған. Мәселен, Түркістан 
шаһарында большевиктер билікке кел-
генге дейін бала оқытқан алпыс төрт ме-
дресе Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің 
есебінен қаржыланған. Яссауи іліміне 
көңіл қойған хан-сұлтандар медреселерді 
өз қаржысына салдырып, аттарын бер-
ген. Мәселен, Ташкенттегі Барақ хан, 
Қоқандағы Шерғали медреселерін 
сұлтандар, әмірлер тұрғызған.

Дәстүрлі ислам орталықтарынан 
шалғай жатқан Жетісу мен Шығыс 
Түркістан қалалары да мұсылман 
мәдениеті мен білімінің орталығына 
айналды. Мысалы, Махмұт ибн Уәли 
атты тарихшының жазбасында моңғол 
шапқыншылығына дейін Қарахан 
мемлекетінің астанасы Баласағұнда ис-
лам әбден орнығып, 240 мешіт, 10 ме-
дресе, 20 ханака болғанын айтады. Бұл 
қаладан фикх пен хадисті жақсы білетін 
ғалымдар көп шыққанын да жазады.

Білім берудің өзіне тән мынадай 
функциясы болды: жазуға үйрету, сауат 
ашу, санау. Мектеп пен медресе арқылы 
(арабша "мактаб" - жазатын орын, "ме-
дресе" - оқитын орын) халықтың көзі 
ашық бөлігі араб, парсы, шағатай тілін 
жақсы игерді. Үлкен медреселерде ислам 
әлемінің тарихы, философиясы, логика 
және классикалық әдебиетімен танысты. 
Орталық Азияның барлық аумағында 
білім берудің бірегей жүйесі үстем болды. 
Медреседе теологиялық пәннен бөлек 
география, химия, математика, медицина 
мен ботаниканы оқытқан. 

   Бастауыш сыныптарда медресе пәні 
ретінде "Әптиек" кітапшасы оқытылған. 
Ол Құранның қысқа сүрелерінен тұрады. 
Сүрелерді құр жаттап қоймай мәнін терең 
ашықтайды. Осы кезде Құранның сы-
рын, мәйегін ашатын хикмет пен жыр-
лар көмекке келеді. Құранды хикметпен 
түсіндірудің арқасында оны танып-білуге 
деген құштарлық артады. Құрандағы зікір, 
ілім, Жар дидары, пайғамбар ұғымын 
ақын-жыраулар жыр тілімен тәпсірлеп, 
дүниетаным аясында өрбітеді. Мәселен, 
пайғамбарлар қиссасы Құранның үштен 
бір бөлігін құрайды. Оны ел-жұртқа та-
ныстырып, насихаттау үшін шайырлар 
мен жыршылар жырға қосқан. Әптиекке 
сұраныстың көп болғанын мынадан 
көреміз. 1901-1917 жылдар арасын-
да Кәрімовтар баспаханасында Құран, 
әптиек және дұғалықтар 4 миллион 358 
мың 200 дана болып шыққан.

Өткен мен бүгін
Әптиектен соң кітапқа түседі. Бұл 

парсы тілінде жазылған кітап. Мұнда 
діни қағидалар берілген. "Шар кітапті 
білген бар кітапті біледі" деген мәтел бар. 
"Шар кітаптағы" діни ережелер ұлттық 
дүниетанымға терең сіңген. Дастандар-
да, батырлар жырында жиі ұшырасады. 

"Шора батыр" жырында "Шар кітабі 
қойнында, аса таяқ қолында, өзі Хақтың 
жолында" жүрген бір ақ шалмалы пір 
Нәрікбай мен бәйбішесінің түсіне кіреді. 
Ол екеуіне Құдайдан перзент тілеп, 
дұғасының қабыл болғанын жеткізеді. 
Жырдың осы жері "Алпамыс батыр" жы-
рына да ұқсайды.

Шар кітаппен бірге исламның іргелі 
ережесі мен қағидаларын түркі және 
араб тіліндегі кітаптардан үйреткен. 
Олар: "Бәдауам", "Диуани хикмет", 
Сүлеймен Бақырғанидың "Ақыр заман", 
Сопы Аллаярдың "Дәрменсіздер дәлелі", 
"Фазаил-уш-шухур", "Истуани", "Қырық ха-
дис", "Шурут-ус-салат", "Талим ус-салат", 
"Фикху Қайдани"*. (Сабитов.Н. Мектеби и 
медресе у казахов, Алмата, издательство 
Академии Наук Казахской ССР, 1950, стр 
44, стр 20). Бұл кітаптарді сіңіріп алуға 
кем дегенде 4-5 жыл керек болған. Зәки 
Тоғанның естелігінде "медреседе Мату-
риди ақидасы бойынша Омар Насафидің 
"Ақаид ун-Насафи оқулығын төрт жыл 
бойы оқытты. Хаяли, Молда Ахмад және 
Молда Абдул хаким трактаттарын осы 
еңбекті түсіндіруде қолданды" дейді.

Көне медресеге қатысты көмескі 
түсініктің бірі - ОН ЕКІ ПӘН ұғымы. "Әнет 
баба Көкілташ медресесінен он екі пән 
ілімін бітіріп келіпті" деген хикая Арқада 
көп таралған. Дүр Қашағанның домбыра-
ны ардақтап "Пернесін күнә десеңіз, есебі 
ол ПӘННІҢ ОН ЕКІ" деп Есқали сұпыға 
айтады. Сәбит Мұқанов "Бір кезде Бұқара 
шәріпке оқуға жіберілген Талас бала-
сы Науан табан аудармай он жыл оқып, 
ОН ЕКІ ПӘНДІ тәмәм ғып, туған еліне 
қайтып келді" дейді. Осы деректердегі 
ОН ЕКІ ПӘН ұғымы нені білдіреді? Соны 
тарқатамыз. "Он екі пән" тіркесі жыраулар 
поэзиясында көп кездеседі. Қараңыз:

Он екі пәнді білмейтін
Толып жүр ғой молдалар
Бет алдына жошыған*... 
(Сүгір Бегендікұлы)

Ұлықсат алып Бұхарадан
Он екі пәнді қотарған
Баршасын бірдей тәмәмдап*...

 (Сәттіғұл Жанғабылұлы)
Өнер бар ма ілгері
Он екі пән ылымның
Дариясын шүмгеннен*... (Ыбырайым 

ахун Құлбайұлы).
Мәшһүр Жүсіп "Қамараддин хазіретке" 

арнауында "Ғылымды он екі пән тәмәм 

білген*..." жазып келіп:
Жүректің Бұқар барып, көзін ашқан,
Ғалым еді алдынан шайтан қашқан,- 

дейді. Бұл сөзден "он екі пән ғылымын 
білген" адамның "жүректің батин көзін" 
ашуды, нәпсі-шайтанның шеңгелінен 
азат болуды мақсұт ететіні мағлұм бол-
ды. Міне, сопылықтағы "ғылым хикмет" 
осыны көздейді. Жүрек көзін ашу арқылы 
нәпсі-шайтан қараңғылығынан шығып, 
Хақиқатқа жету, Хақ Құдайды тану! Қазіргі 
тілмен айтсақ, материалдық болмыстың 
шекарасынан шығып, руханият әлеміне 
жол тарту, екі өмірдің де түпкі мәніне жету.

Алғашқыда ӘЛІП (оқу мен жазу), 
ӘБЖАТ (есеп), ӘДЕП (гуманизм), ӘРКЕН 
(эстетика), ӘПТИЕК (Құранға түсу, бұған 
қоса араб, парсы, түрік тілі оқытылады). 
Одан әрмен ТӘПСІР (Құранға түсіндірме 
беру интерпретация), ТӘРЖІМӘ (аударма 
өнері), МҮСӘННАФТАР (көркем әдебиет), 
МҮНӘЖЖІМ (астрономия), МҰХТАСАР 
(шариғат), ӘДІЛЕТ (заң, шешендік, адам-
тану мәселелері), ӘЛЕУМЕТ (ел басқару, 
жертану, өсімдіктану, дәрі жасау (фарма-
цептика) дем салу, сынықшылық секілді 
салалар) болып күрделене түседі.

2. МҮШӘЙРА
Бүгінгі таңда жыр жарысын 

мүшәйра деп атаймыз. Мүшәйра 
белгілі бар тақырыпқа байланысты 
ұйымдастырылады. Бұл ұғым қайдан 
шыққан? 

Жоғары дәрежелі медресені  бітірген 
соң шәкірттерге "ахун" деген атақ беріледі. 
Кей деректерде осы ахун сөзі кейін келе 
"ақын" сөзіне ауысқан делінеді. "Ахун" деп 
ақиқатты, шындықты сөз ететін адамды 
ғана атаған. Медреселерде шәкірттердің 
ақындық қабілетін шыңдауды басты 
жолға қойды. Себебі түркі халықтары ара-
сында ұстаздары да осындай ерекшелікті 
ескерді. Яссауи, Физули, Шамси, Сағди, 
Науаи, Сопы Аллаярдың жырларын жат-
татты. "Бәйіт сайыс" деген тәсілді жиі 
ойнататын. Садриддин Айни мынадай 
естелік қалдырған:

...Мәулананың кеңесін тыңдап, қасына 
келіп отырдым. Ол жымия қарады да:

   - Бәйіт ойын ойнай аласың ба? - деді.

   - Бәйіт ойын деген не? - деп сұрадым.
   - Сенің сауатың бар ма өзі?
   - Иә, аздап оқи аламын.
   - Жатқа өлең-жыр білесің бе?
   - Иә, көп жыр білемін.
   - Бәйіт ойын деген мынадай, - деп 

түсіндірді - мәселен, мен бір бәйіт оқып 

бастаймын, сен іліп алып, жалғастыруға 
тиіссің. Бірақ бір шартым бар. Сенің жатқа 
оқитын бәйітің менің оқыған бәйітімнің 
соңғы сөзінен басталуы керек. Сенің 
өлеңіңнің соңғы сөзінен мен бір бәйіт ба-
стаймын. Кім мүдіріп қалса, сол жеңілген 
саналады. Оған жаза ретінде сопы 
ақындардан он бет ғазалын жаттап алу 
жүктеледі. Қызықсаң кел ойнайық.

   - Жарайды, - дедім мен.
   Ол бір бәйіт оқыды, мен лезде 

жауап бердім. Біз осылай он бес минут 
сайыстық. Санаға салмақ салатын ойын 
екен. Бірден ойыннан шығып қалдым. 
Бірақ ойынға қатты қызықтым. Бұл үрдіс 
Бұқара медреселерінде бұрыннан бар 
екен. Шәкірттің есте сақтау және суырып 
салма қабілетін шыңдайды. Осы ойынды 
ойнағанда шәкірттер сопы ақындардың 
бәйіт, ғазалын түгел жаттап шығады. 
Әрі шайырлық қабілеттері жетіліп, суы-
рып салма ақын болып дамиды*. (Айни 
Садриддин, Воспоминание, перевод с 
таджикского Анны Розенфельд, Москва-
Ленинград, издательство Академии Наук 
СССР, 1960, стр 187).

 Бір қызығы Керенский де Бұқара, Таш-
кент медресесінен көрген осы бәйіт сайы-
сын жазған. Мүдәріс-шайырлар шәкірттер 
арасында жиі мүшәйра өткізетін. Мұны 
"өлең бәсекесі" деп атаған дұрыс. 
Мүшәйра былай өтеді. Ұстаз қағазға бір 
шумақ бәйіт жазады. Шәкірті бұл бәйіттің 
мәнін түсініп, табан астында жалғастырып 
кету керек. Біреу жеңілгенше сайыс 
тоқтамайды. Кейде мұндай мүшәйра ау-
ызша да өтеді. Бір шәкірт шайырдың бір 
шумақ ғазалын жатқа айтады. Екіншісі 
дереу жалғастырады. Осылай алма-кезек 
жүріп отырады*. (Керенский.Ф.М. Медре-
се Туркестанского края, журнал мини-
стерства народного просвещения, Санк-
Петербург, типография Балашева.В.С. 
1982, ноябрь).

Қазақ жырау-шешенінің бір сәтте өлең, 
жырмен, шешендік сөзбен жылдам жауап 
беру қабілетін осындай мистикалық поэ-
зиялар дамытады.

Ж.МАҚАТҰЛЫ.
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Қар көшкінінен сақ болыңыздар!

Қар көшкіні – бұл тау беткейлерінің қар жамылғысымен толық жабылып, қар қабатының 
температура әсерінен тығыздығы артып, қар қайтадан кристалданып, ішінде қиыршық 
горизонттың пайда болуынан қар массасының тау беткейімен төмен қарай жылдам қозғалуы.

Жетісу Алатауының солтүстік және солтүстік – батыс беткейлерінде (Сарқан, Басқан, Лепсі 
өзені алаптарында) қар көшкіні қаупі жоғары 3 ошақ тіркелген.Сарқан қаласы аумағында, қар 
көп жауатын, қолайлы геоморфологиялық және топырақтық – ботаникалық жағдайлары бар 
Жетісу Алатауының солтүстік және солтүстік – батыс жоталарында ірілі – ұсақты қар көшкіні 
болып тұрады. 30 – 50  градустық құлама тау беткейлерінде, қар жаңа жауған және ауа – райы 
құбылмалы болып, циклондық, антициклондық құбылыс кезінде көшкін болудың ықтималдығы 
жоғарылайды. Сирек қайталанатын көшкіннің көлемі  1млн. текше метрге қозғалысының ең 
үлкен жылдамдығы 100 метр секундқа дейін жетеді. Барлық көшкіндердің  50 % - ке жуығы 
жазыққа дейін жетіп, халық пен шаруашылық объектілеріне және автожолға тікелей қауіп 
төндіреді. Көшкіннің кедергіге көрсететін қысымы  1 шаршы метр үшін бірнеше жүз тоннаға 
жетуі мүмкін. 

Тауда және тауға жақын елді мекендегі кез келген адам қыс мезгіліндегі таудағы қауіптерді, 
сақтандыру шараларын білуге міндетті. Жай адамдар көшкінге қыстың суық мезгілінде та-
уда жүрудің қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтамаудан тап болса, ол альпинистер мен 
тауға шығуды әдет қылған туристер бұған жыл бойы әзір болуға тиіс. Тау әуесқойлары тап 
келетін барлық бақытсыз оқиғалардың  25 % - жуығы көшкіннің еншісінде. Ол әдетте бағыт пен 
қозғалыс уақытын дұрыс таңдай алмаудан, көшкін қаупі бар беткейлерден тәуекелшілдікпен 
етуден, көшкіннің пайда болу табиғаты туралы білмеуден, тәртіп бұзудан болады. Тауға 
шығарда қауіпті қар көшкіні болатын картамен танысып, мамандармен ақылдасу, бұқаралық 
ақпарат құралдарынан таудағы жағдайларды үнемі тыңдап отыру керек. Тауда болған кезде 
бірден тік құздарға шықпаңыз, бұталар мен ағаштар жоқ жерге бармаңыз, тек қана тапталған 
жолмен жүру керек. Сонымен қатар, қоршаған ортаға мұқият қарап, кездескен жабайы 
хайуанаттардың мінезін зерделеген жөн (тау ешкілері қар көшкінінің ықтималдығын  алдын 
ала сезіп, қауіпті аймақтан кетеді), сондай – ақ беткейдегі қардың төзімділігін қолда бар 
қауіпсіз әдістермен тексеру қажет. Сарқан қаласы аумағында қар көшкінін алдын ала ескертіп, 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында «Қазселденқорғау» ММ Сарқан қалалық бөлімінің 
ұйымдастыруымен қар көшкіні қаупі бар телімдерде 10 – нан астам ескерту және ақпараттық 
қалқандар орнатылды. Соңғы уақытта қалыптасқан күрделі ауа – райына сараптама жасай от-
ырып, көшкін кезеңінің ұзақтығы аталған аймақта қардың барына және жиналу кезеңіне сәйкес 
болады. Көшкіннің ең белсенді уақыты көктем мезгілі болып саналады, абай болыңыздар де
йміз!                                

Байланыс телефондар;  8(728-39) 2-01-66;  8 776 255 05 75.
  А.ТОЛЕУОВ,

Төтенше жағдайлар министрлігі «Қазселденқорғау» ММ Сарқан өндірістік                                                         
пайдалану бөлімінің басшысы.

«Медиация туралы» Заңының 
тәжірибеде қолдану тиімділігі

Қазақстан Республикасының «Медиация туралы» Заңы 2011 жылы 
28 қаңтарда қабылданып, бүгінгі күні елімізде жүзеге асырылуда.  
«Медиация туралы» Заңы Қазақстан Республикасында медиацияны 
ұйымдастыру саласындағы қоғамдық қатынастарды оны жүргізу 
қағидаттары мен рәсімін реттейді. 

 Медиация қолдану аясын кеңейту үшін ол жөнінде насихат жұмысын қолға алу 
қажет. Медиация сөзін азаматтар көп жағдайда жете түсінбейді. Елбасымыздың 
«Қазақстан 2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты 
атты Қазақстан халқына Жолдауында «Құқықтық саясаттың маңызды мәселесі 
азаматтардың Конституцияға кепілдік беретін сот арқылы қорғалу құқығын жүзеге 
асыруы болып табылады. Бұл үшін сот төрелігін жүзеге асыру процесін оңтайлату, 
оны басы артық бюрократиялық рәсімдерден арылту керек. Медиация латынның 
«медиаре» - «бітімгершілікке жүру» сөзінен алынған. Медиацияға жүгіну үшін та-
раптар медиацияның не екенін білуі тиіс. Бітімге келу үшін оларды бітістіретін тұлға 
болу қажет - ол медиатор. Тараптың бітімге келу не келмеуі ол медиатордың кәсіби 
деңгейіне, шеберлігіне, өмірлік тәжірибесіне байланысты. Тараптарды бітімге келістіру 
үшін олармен ортақ тіл табыса алатын, сеніміне кіретін және олардың екі жағына да 
ұтымды болатын жағдайды ойластыратын  қабылеті бар тұлға болуы тиіс. Дегенмен, өз 
тарихымызға көз жүгірте отырып, медиацияның – яғни бітімгершіліктің қазақ  билерінің 
кеңінен пайдаланған билік құралы екендігі айқындалады. Тараптарды табыстырып, екі 
жақты ұтымды жағдайға келтіре білген. Бір жағы ұтпаса да, өзінің талабының негізсіз 
екендігін бидің шешендігі мен көсемдігі арқасында түсініп, бидің сөзіне тоқтап бас иген. 
Осы көшпелі қазақ қоғамымыздың билер институтының өнегелі тәжірибесін қазіргі ме-
диация тұрғысында  кеңінен пайдалану абзал. Егер медиаторларды бұқаралық ақпарат 
құралдары, интернет құралдары арқылы жариялап, олардың бітістірген әрбір дауы ту-
ралы кеңнен ақпараттар таратылса, ел арасында сол медиаторды өз қалауы бойынша 
таңдап, елімізде тарихта қалатын мықты медиаторлар шығар еді. 

Соттар медиация бойынша тек тараптарға медиация қолдану мүкіндігін түсіндіреді. 
Ал оған келісуі не келіспеуі  олардың процессуалдық құқықтары. Себебі медиацияның 
басты принципі еріктік. Егер сотқа дейін даулар медиация тәртібімен шешілген болса 
соттардың да жүктемелері елеулі төмендер еді. 

Сот медиациясын кеңейту бағытында республикада күрделі өзгерістер еңгізілді, 
2016 жылы қолданысқа еңгізілген Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік 
кодексіне  татуласу рәсімдері бөлек тарау ретінде бекітілді. «Медиация туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына және осы Кодексте белгіленген ерекшеліктерге 
сәйкес өткізіледі.Сот тараптардың өтінішхаты бойынша медиация рәсімін белгіленген 
мерзім шегінде кейінге қалдыруға және егер басқа тұлғалардың қатысуы дауды реттеу-
ге ықпал етсе, оларды медиацияға шақыруға құқылы. Егер дауды медиация тәртібімен 
реттеу туралы келісім сот актісін орындау сатысында жасалса, ол сот актісінің орында-
латын орны бойынша бірінші сатыдағы сотқа немесе көрсетілген сот актісін қабылдаған 
сотқа бекітуге ұсынылады. 

Медиацияның мемлекет және ең маңыздысы халық үшін жағымды жақтары көп 
болғандықтан соңғы реформалары оны дамытуға бағытталған. «Медиация туралы» 
заңының қолдануы өркениет көшіне бағыт түзеген біздің қоғамымызда оң өзгерістердің 
жүзеге асырылып жатқандығының айқын көрінісі екендігінің айғағы.

А. ҚҰРМАНҒАЛИЕВА,
Сарқан аудандық сотының кеңсе меңгерушісі.

                                                                                                                                                                                                                            

ОПМ «Безопасная дорога»
С 2 ноября по 10 ноября текущего года на территории Алматинской области 

стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» ре-
спубликанского значения, направленное на пресечение и выявление грубых нару-
шений ПДД.

В течение этих дней особое внимание будет уделено нарушителям пешеходам, 
а также водителям, не соблюдающим ПДД при проезде пешеходных переходов. 
Кроме того, будут пресекаться факты управления транспортными средствами в со-
стоянии алкогольного опьянения, пользования при управлении автомобилями со-
товыми телефонами, нарушения скоростного режима.

Е. МАКАШЕВ,
командир взвода РПП УМПС, ст. лейтенант.

В Казахстане 
установлен 

определенный 
порядок приема на

 работу иностранцев
Приехав в нашу страну - 30 суток они могут 

находиться без получения разрешения на ра-
боту и временное проживание.

Но если они приехали на больший срок, то 
должны его получить.

Чтобы его получить разрешение на трудо-
вую деятельность мигранты должны найти ра-
ботодателя и заключить с ним договор в соот-
ветствии с Трудовым Кодексом РК.

После этого в центре миграционных услуг 
нужно получить ИИН для оплаты госпошлины 
и предоставить следующие документы:

- заявление о выдаче разрешения трудово-
му иммигранту;

- квитанции об уплате предварительного 
платежа по индивидуальному подоходному 
налогу;

- паспорт с отметкой о пересечении грани-
цы;

- медицинскую справку формы 075/у;
- справку о прохождении дактилоскопиро-

вания и фотографирования; - медицинскую 
страховку;

- трудовой договор; Сделать фото и сдать 
отпечатки пальцев также можно в центре ми-
грационных услуг или в отделении миграцион-
ной полиции. После этого мигранты продле-
вают разрешение раз в три месяца в течение 
года. Услуга бесплатная и ее можно получить 
как в центре миграционных услуг, так и через 
портал egov. 

Азамат АЙТМОЛДАНОВ,
специалист "Сарканского районного от-

дела обслуживания населения" филиала 
некоммерческого акционерного общества 
"Государственная корпорация "Правитель-
ство для граждан" по Алматинской обла-
сти.

В Казахстане
 продолжается
 кампания по 
свободному 

прикреплению к 
медорганизациям

Для этого достаточно иметь удо-
стоверение личности, а для льготных 
категорий граждан документ, под-
тверждающий статус (пенсионное 
удостоверение, документы по опе-
кунству, свидетельство о рождении 
и др.).

Есть три способа, как прикрепить-
ся к поликлинике:

1. непосредственно обратившись 
в выбранную медорганизацию;

2. через портал egov.kz,
3. подать заявление в ЦОН.
Через eGov.kz это сделать про-

ще.
Необходимо авторизироваться 

на портале и во вкладке «Здравоох-
ранение» найти наименование услу-
ги, выбрать ее и нажать кнопку «За-
казать услугу онлайн». Заполненную 
заявку необходимо подписать ЭЦП.

 Результат поступит в ваш личный 
кабинет.

Прикрепиться к поликлинике 
можно с 15 сентября по 15 ноября.

Прикрепление бесплатно.

Әлия ХАМЗА,
специалист "Сарканского рай-

онного отдела обслуживания 
населения" филиала некоммер-
ческого акционерного общества 
"Государственная корпорация 
"Правительство для граждан" по 
Алматинской области.

ЖЕРСІНДІРІЛГЕН БӨТЕН ТҰҚЫМДАС
 АҒАШТАРЫН ЗЕРТТЕУ

Жоңғар – Алатауы МҰТП ғылым бөлімінің және филиалдардың ғылыми қызметкерлері бөтен 
тұқымдастарды яғни интродуценттелінген ағаш тұқымдастарын зерттей бастады. Сарқан фили-
алы аумағында толығырақ Сарқан,Үлкен Басқан, Кіші Басқан, Жаман теректі, Көкжота, Осино-
вый және Биесимас шатқалдарынан бөтен ағаш тұқымдастарын кездестіре аламыз. Бөтен ағаш 
тұқымдастарына: қарағаш, жөкеағашы, сібір шыршасы, өрік, алмұрт, серігүл, кәдімгі қарағай, 
емен, үйеңкі ағаштары яғни антропогендік факторлардың әсерінен отырғызылған ағаштар кіреді.

Бұл жердегі сәндік ағаштарды (алмұрт,өрік,серігүл) орманшы үйлерінен және ескі омар-
та орындарынан кездестіреміз. Ғылыми қызметкерлердің және орманшылар мен мемлекеттік 
инспекторлардың интродуцент ағаштарға жүргізілетін бақылау жұмыстары мынадай: басты 
орман құраушы ағаштарға әсері, ығыстыру мөлшері, таралу жағдайын анықтауымыз керек: 
тұқымнан, тамыр атпалардан, жеміс арқылы, жел арқылы, жануарлар арқылы таралғандығын 
және антропогендік әсер жағдайларынан болуы мүмкіндігі деген сұрақтарға жауап алып табиғат 
жылнамасына жазып үнемі қадағалап бақылау жұмыстарын жүргізу қажет.

Қ.ЕЛЕУСИЗОВ,
Жоңғар – Алатауы МҰТП Сарқан филиалының  ғылыми маманы.

Лечение в системе ГОБМП и ОСМС
Ежегодно в ТГМБ в отделении травматологии выполняется сотни операций. Труд наших вра-

чей сложно переоценить, ведь они буквально поднимают пациентов на ноги. В травматологии 
работают с самыми сложными травмами и дарят пациентам надежду на выздоровление. 

Жунисов Ерик Сейсембаевич, заведующий отделением травматологии:
В настоящее время отделение  травматологии оснащена новейшим современным оборудо-

ванием. Принимаем обращения пациентов не только из города Талдыкорган, но и Алматинской 
области. В течение года в стационаре медицинского учреждения пролечивается более одного ты-
сячи  пациентов.  В больнице ежедневно консультируют  в системе ОСМС более 20 пациентов. 
Самое главное в работе – это коллектив единомышленников, профессионалов. Больница может 
быть оснащена самым совершенным оборудованием, но если нет высококвалифицированных 
специалистов, которые живут этим делом, то результата не будет. Наши доктора активно прохо-
дят обучение в ведущих клиниках, участвуют в конференциях и мировых съездах по ортопедии и  
травматалогии.

С благодарностью и добрыми словами поделились  пациентка: Хочу выразить благодарность 
и признательность главному врачу      Молдакулову Жумахан Мукашовичу и коллективу Талдыкор-
ганской городской многопрофильной больницы. 22 сентября 2021 года я попала в жуткую ДТП. 
Последствие – множественные переломы. И только благодаря своевременной помощи, профес-
сионализму врачей скорой помощи, реанимационного отделения, а также отделения травматоло-
гии была спасена моя жизнь. Хочется выразить особую сердечную благодарность заведующему 
травматологического отделения – Жунусову Ерик Сейсембаевичу, Байболову Арман Советбеко-
вичу, старшей медсестре – Бакбанбетовой Жазире, Исмаиловой Айым, а также всему медицин-
скому персоналу. Выражаю Вам благодарность за монолитный труд, терпение,понимание, чело-
веческому подержку каждому пациенту. Ваша высочайшая ответственность лежит на плечах, с 
которой Вы поднимаете каждого пациента.

Уважаемый, Жумахан Мукашович! Хочу с твёрдостью сказать: «У Вас хорошая команда вы-
сокопрофессиональных специалистов.» Пусть в Вашем коллективе всегда царит взаимопонима-
ние, взаимовыручка, а также профессиональный подход к своему любимому делу и профессии. 
Спасибо Вам, что вернули меня к жизни ! 

 Алтын ЖАРКЕНОВА,
пациент травматологического отделения.
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Халқымыздың сан ғасырдан бергі 
даналығына құлақ ассақ, «Адамның 
бақыты — балада» деген екен. Бала 
дегеніміз – болашақ. Балаларымызды 
қалай тәрбиелесек болашағымыз солай 
болмақ. Келешегіміздің қожасы балала-
рымызды білімді де мәдениетті, тәрбиелі 
де әдепті, кішіпейіл де қарапайым етіп 
тәрбиелеу өз қолымызда.

«Ұл тәрбиелей отырып, жер иесін 
тәрбиелейміз, қыз тәрбиелей отырып, 
ұлтты тәрбиелейміз». Отбасындағы 
тәрбие әрбір мүшенің өзін - өзін сақтау, 
ұрпақты жалғастыру, өзін - өзі сый-
лау қажеттігінен туындайды. Отба-
сында адамның жеке басының қасиеті 
қалыптасады. Баланы дұрыс тәрбиелеу 
отбасында, алдымен, жанұя жағдайы, 
онда қалыптасқан оң моральдық - 
психологиялық ахуал, татулық пен өзара 

Баршаға ортақ міндет
түсіністік, сүйіспеншілік пен сыйластық, 
ауызбіршілік, отбасы мүшелерінің бір 
- біріне деген құрмет сезімдері, яғни, 
отбасындағы кіршіксіз таза, мөлдір көңіл 
- күйі тікелей ықпал етеді. Әрбір ата-ана 
өз балаларының тұңғыш тәрбиешілері. 
Бала- ата –ананың адамгершілік өмірінің 
айнасы. Адамгершілік қасиет отбасы 
мүшелерінің бірін – бірі қадірлеуінен, 
олардың өзара бірлігі мен түсінушілігінен, 
ата- ана мен балалар арасындағы 
мейрімді,  үлкенге құрмет, кішіге ізет 
секілді толып жатқан жазылмаған 
заңдылықтар арқылы көрініс табады. 
Баланы жаны мен тәні таза, рухани бай, 
дені сау етіп өсірумен бірге еңбекке де-
ген сүйіспеншілікке, ұлтжандылыққа, 

адалдыққа, жинақылыққа, адалдыққа 
жинақылыққа баулып өсіру шарт. Осы та-
маша қасиеттердің бәрін ата - ана бойы-
нан тауып, соған еліктеп өссе және әрбір 
ата - ана баласының жүрегіне жол тау-
ып, оның өміріндегі шынайы досына ай-
налса, тер төккен еңбегінің жанғаны. Ал 
бала-бақша, мектеп баланы болашаққа 
дайындап, келешек өмірін қай бағытпен 
жүрсе дұрыс екенін, өздерінің керекті, 
бейім мамандық таңдауға жол, бағыт 
беретін ұя. Отбасынан кейінгі үйіміз - мек-
теп, отбасының тәрбие бағыт беріп кел-
ген жерінен бастап, сол тәлім –тәрбиені, 
бағыт беруші. Мектеп, бала-бақшамен 
отбасы арасында саналы да тәрбиелі 
бала тәрбиелеу үшін өте тығыз байла-

ныста болуы керек. Бірлік арқылы біз 
көздеген мақсатымызға жетеміз. Және 
де адамға тән жақсы қасиеттердің бәрі 
бойына алған саналы ұрпақ тәрбиелеп 
шығарамыз. Тәрбие ешқандай үзіліс 
дегенді білмейді. Ол тұрмыста, ойын 
үстінде, оқу, еңбек барысында барлық 
кезде жүре береді. Сонымен қорыта келе 
«Бала тәрбиесі – баршаға ортақ» екенін 
ескеріп, жас ұрпақты саналы азамат етіп 
қоғам болып, ұстаздар қауымы болып, ең 
бастысы ата - аналар болып қолға алсақ 
болашағымыз жарқын болмақ. Балала-
рымызды отансүйгіштікке баулып, ата - 
баба салт - дәстүрін құрметтейтін ұрпақ 
тәрбиелеу баршаға бірдей міндет.

      Гульзия ЕСИМЖАНОВА,  
 К.Қазыбаев атындағы орта мектебі 

«Айгөлек» шағын орталығының 
тәрбиешісі.

Күзгі сый
21 - ғасыр ақпараттық технологияның дамыған шағы, ғаламтордан керекті 

ақпаратты оқып білу еш қиындық тудырмайды. Сол ақпаратты орынды жерде қолдана 
білу, керекті мәліметтерін дұрыс іздей 
білу де үлкен жұмыс. Осындай техно-
логия дамыған заманның ұрпақтары 
мейірімді, адамгершілігі жоғары,  
қайырымды да мәдениетті, отаншыл 
болып тәрбиеленуі өмір заңы, керекті 
шарт.

Білім беру, тәрбиелей отырып 
дамыту іс - шаралары бұрынғыдан 
да жоғары талапты қажет  етеді. Ақ 
пен қараны дұрыс ажырата білуге 
үйрету, қоршаған ортаның әсемдігін 
тани білуге тәрбиелеу оңай іс емес.
Ұстаздар оқу тәрбие үрдісін терең жо-

спарлап, әр оқушыға сай талапты дұрыс қабылдап орындата білуі үлкен жауапкершілікті 
талап етеді. 

Сабақ уақытында және сабақтан тыс уақытта да оқушыларды дамыта отырып 
тәрбиелеу  іс-шараларын қызықты өткізе білуге ынталандыру жұмыстарының бірі 
«Алтын күз» мерекесі. Осы мерекені өткен уақыттағыдай емес, әр сынып өз сынып 
бөлмелерінде жеке ұйымдастыру мақсатын түсінген оқушылар сағына іс-шараны 
жұмыла жүргізіп , әркім өзінің жеке-жеке өнерлерін ортаға сала бастады.  Біреуі су-
рет салып жатса, екіншісі жапсыру жұмыстарын табиғат өрнегін қиюластыра өрнектеді. 
Қызығы балалар әсемдікті, табиғаттың құдірет күшін түсіне білгендерін осы іс-шарада  
көрсетті. Сынып әйнегіне жапсырған түсті жапырақтар , әдемі қолшатыр ұстаған сұлу 
бойжеткен қыздың бейнесі сынып бөлмесін құлпыртып жіберді.

Осы іс-шара шәкірттерімнің ішкі рухын әсірелеп, байытқан сияқты. Әсемдікті түсіне 
білген шәкірт мейірімді де, қайырымды да, өз табиғатын аялап өсе білетініне сенемін.

Ажар ЕСКЕНДИРОВА, 
Екіаша орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі.

 

Тәуелсіздік – ата-бабамыздың бостандыққа 
ұмтылған қайсар рухы мен күресінің жемісі. «Қазақ халқы 
сан ғасырлар бойы өзінің егемендігі мен тәуелсіздігі 
үшін күресіп келді. Өзінің ең жақсы қасиеттерінің: қатер 
төнген сәтте бірігіп, ұйымдаса білуінің, сондай-ақ басқа 
халықтармен бейбітшілік, келісім мен тату көршілік 

жағдайында тұруға деген 
ынта-ықыласының арқасында 
ол тарих тасқынының астында қалып қоймай, өзінің 
мемлекетін қалпына келтіре алды» деп Қазақстан 
Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев айтқандай, иә, сол кісілердің, 
қаншама жас саңлақтардың арқасында бейбіт өмір 
сүріп келеміз. Еліміздің күш-жігерінің арқасында 
сүрінсек, қайта тұрдық. Биыл Тәуелсіздігімізге 30 
жыл!

   Осыған орай, елімізде түрлі іс-шаралар өтуде. Атап 
айтар болсам, мектебімізде жаңа физика кабинеті жасалып 
жаңа үстел орындықпен, көп функционалды интерактивті 

тақтамен қамтылды және  мектеп кітапханасына тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың «Тәуелсіздік белестері», «Ғасырлар тоғысында», «Тарих 
толқынында» кітаптары сыйға тартылды. Ауылымыздың мәдениет үйі салынып, биыл 
ашылу салтанаты өтті. Сонымен қатар, мәдениет үйінің сахнасында видео түсіріп, 
«Жетісу жұлдыздары 2021» онлайн би конкурсына жіберу арқылы «Лала» би тобымыз 
1орынды иелендік. Айта кетер тағы бір жайт Сарқан қаласында халықтың ықпалымен 
атақты Алдияр бабаның ескерткіші қойылды. 

   Қазір біз шуақ төккен күн жарқыраған, қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған за-
манда қиналмай өмір сүрудеміз. Қазіргі заман бұрынғы заманнан осымен ерекшеленеді 
деп ойлаймын. «Тәуелсіз елдің ұлы – өжет, қызы – қайратты, халқы – қаһарман» деп 
сол үшін айтылған болар.

   Тәуелсіздік – халықтың үні, ұлттың тілі мен ділі. Тәуелсіздік – халықтың тойы, 
елдің тойы. Осындай бейбіт мемлекетте өмір сүріп келе жатқанымызға бабалар рухы-
на мың тағзым. Қанмен келген тарихи күніміздің 30 жылдығы құтты болсын!

Балым ТЛЕКТЕС, 
әл – Фараби атындағы орта мектептің 9-сынып оқушысы. 

Тәуелсіздігіміз тұғырлы, мемлекетіміз 
ғұмырлы болсын!

Менің елім-Қазақстан! Бұл әрбір дала перзентінің кәрісі 
бар, жасы бар көкірегін кернеген мақтанышпен айтатын сөзі. 
Туған ел, Отан деген сөздер қастерлі де қасиетті сөз болып 
есептеледі.                                                                                                                                   

Қазақ халқының тарихына көз жүгіртер болсам,әр буын 
белгілі бір сынақты басынан өткерді.Біздің бабаларымыз 
«Ақтабан шұбырынды,Алқакөл сұламаны» аталарымыз 
алапат ашаршылықты, қуғын-сүргін, дүниежүзілік соғысты 
көрді,ата-бабаларымыз азаттық жолында арпалысты.Талай 
зұлмат заманды мен нәубеттерді бастан өткерді,осының бәрі 
халықтың есінде сақталып ұрпақтан-ұрпаққа берілуі тиіс. 
Қазақ халқының тарихын ойлағанда көз алдыма толқынды 

асау теңіз елестейді,толқын толастамайды,ағыс азаймайды,өйткені тарих сыры ән-
жырға құмар халықтың сезімімен,қиялымен,ойымен араласып жаңа бұлақтардың көзін 
ашады, сол арқылы дария суын молайтады. Қазақ баласы тарихтың сүрлеуінен өтті,жері 
қандай кең болса, тауқыметі де соншалықты мол болды. Өздерінің ой-ақылдарымен,  
жүрегімен, жанымен бостандық үшін жанын пида еткен Ләззат Асанова, Сабира 
Мұхамеджанова, Қайрат Рысқұлбеков, Ербол Сыпатаевтардың ерлігі бізге үлгі.  XX 
ғасырдың бізге сыйлаған басты бақыты-еліміздің тәуелсіздігі, ғасырлар бойы аңсаған 
тәуелсіздік бізге оңай келген жоқ.Биыл қастерлі Тәуелсіздігімізге 30 жыл толады,бұл 
ата-бабаларымыздың аңсаған азаттық тұғыры нығая түскенін әйгілетін маңызды бе-
лес.Егемендігіміздің мәңгілік құндылығы-Жеріміз,Тіліміз және Береке-бірлігіміз деп 
айта аламын,сол себепті осы үш құндылықты көзіміздің қарашығындай сақтауымыз 
керек.Сонымен қатар баршамызға ортақ құндылық бар,ол-киелі Тәуелсіздік. «Тәуелсіз 
елдің-ұлы өжет,қызы-қайратты, халқы-қаһарман!»,-демекші Тәуелсіздік үшін нағыз 
күрес күнделікті еңбекпен,үздіксіз әрі дәйекті елдік саясатпен мәңгі жалғасады,сонда 
ғана біз Тәуелсіз мемлекетімізбен ата-бабаларымыздың көптен көксеген асыл арма-
ны болатын,сол асқақ арманға қол жетті.Тәуелсіздік күнінің орны мен үшін ерекше,бұл 
еліміз үшін теңдесі жоқ тарихи күн.

    Мен өзімді бақыттымын деп айта аламын, себебі дербес елім, Тәуелсіз жерім, 
ана сүтімен қанға сінген қасиетті қазынам-ана тілім бар,ата-бабаларымыздан қалған 
кең байтақ жерім бар.Менің негізгі мақсатым-осы елім мен жеріме қызмет ету.

«Құтты болсын Тәуелсіздік мерекесі,
Мықты болсын елімнің керегесі,
Тату-тәтті боп халқымыз әрқашан
Кетпесін туған жердің берекесі»,-деген өлең жолдарымен аяқтағым келіп тұр. Мен 

Қазақстан Республикасының азаматы болғаныма мақтанамын!
Нұрай ЕРБОЛАТ,

әл-Фараби атындағы орта мектептің 9-сынып оқушысы. 

Ұлы Тәуелсіздігімізге - 30 жыл
Қазақ даласының әр заманы Тәуелсіздікке дейін қайғы-қасіретке, бей-

берекетсіздікке толы болды. Өз теңдігін ала алмаған қазақ жұрты қаншама азап-
ты күндерді басынан өткізді, бұл жолы да біз ел Тәуелсіздігіне оңай жолмен 

жеткен жоқпыз. Ата-бабаның арманына айналған еркіндік 
туы, бүгінде ұрпақтарының қолына тиді, біз бұны атадан 
ұрпаққа қалған ұлы да, асыл мұра деп есептеуіміз керек.  

1991 жылы 16 желтоқсанда ел Тәуелсіздігін алып ғана 
қоймай, ел болып гүлденуімізге бірден-бір жол салынды. 
Желтоқсанның аязды да, қатал ызғарына қарамастан рухты 
жастарымыздың арқасында мемлекет ретінде бой көтердік. 
Ел егемендігін өз қолына алған Елбасымыз Н.Назарбаев 
қазақ даласының әлемдік ортаға шығуына, гүлденіп, дамуына 
біршама еңбек сіңірді. Сонымен, елдіктің ірге тасы қаланып, өз 
шекарасын бекітіп, ел рәміздерін еңгізіп, дербес әрі өз алдына 
зайырлы ел болып қалыптасты.

ҚР Президенті Қ.Тоқаев Тәуелсіздіктің 30 жылдығын тойлау 
туралы бірнеше жоспарларын мақала бетіне жариялады, ме-

рейтойды тойлауға байланысты жоспарлар қазірден бастап іске асырылуда.  Міне, осы 
жылдар ішінде елде не бір айтулы өзгерістер, болашаққа деген нық қадамдар жүзеге 
асырылды. «Тәуелсіздіктің тар жол, тайғақ кешуінен, беттен қағар желінің есуінен 
тайсалмауға тиіспіз»,- деп Елбасымыз Н.Назарбаев өте ұлағатты сөз айтты. Қазіргі, 
Қазақстан гүлденген, даму үстіндегі, тәуелсіз әрі еркін, болашағы бар, кең байтақ 
жерімен мақтана алатын ел. 

Құрметті барша отандастар! Алдымызда келе жатқан Ұлы Тәуелсіздігіміздің - 30 
жылы құтты болсын! Еліміз мәңгі өркендеп, халқымыз аман болып, өз болашағын 
дамыта берсін. Ұрпақтың Отанға деген сүйіспеншілігі артып, еркіндік туы тұғырынан 
таймасын, ата-бабамыздың осы үлкен арманы орындалғанына шын мәнінде өте 
қуаныштымын. 

Салиха СОЛТАНҚЫЗЫ, 
                                                            әл-Фараби атындағы орта мектептің

                                                               9-сынып оқушысы. 

Бабалар рухына 
мың тағзым
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Бала тәрбиесіндегі ата-ананың рөлі

Бала шыр етіп дүниенің есігін ашқаннан бастап, ата-анасының қамқорлығына 
бөленіп, назарына ие болады. Баланың бас ұстазы-ата-анасы. Отан отбасынан ба-
сталады демекші,  әрбір ата-ана өзінің перзентіне дұрыс тәрбие беруге тырысады. 
Отбасында бала ата-анасынан еңбек, адамгершілік, эстетикалық және этикалық 
тәрбиелердің қасиеттерін бойына сіңіреді. «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің», 
«Әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер»-деген қазақтың нақыл сөздері соның 
бірден-бір дәлелі емес пе. Баланың дұрыс жол таңдап, өмірден өз орнын табуына ата-
анасының ықпалы өте зор. Бала тәрбиесі ата-ана үшін күрделі де, басты міндет. Ен-
деше ағайын балаларымыздың бойына қазақи салт-дәстүрлерімізді, әдет,ғұрпымызды 
сіңірейік. Сонда ғана Отанына адал, еліне жанашыр, ата-анасына мейірімді, ұлкенге 
құрмет көрсете алатын, кішіге қамқор болатын ұрпақ тәрбиелей алатынымызға 
сенімдімін.

Толеухан КАБДОЛДАНОВА,
Тасқұдық бастауыш мектебінің мұғалімі.

Мамандық таңдау - өміріміздің бір 
кірпішін дұрыс қалау

Қойшыны таяғы асырайды, Қасқырды аяғы асырайды-деп сонау заманнан ата-
бабамыз осы асыл сөздерді тегін айтпаса керек...Бұл сөздерге тереңірегінен үңіліп 
қарайтын болсақ "мамандық","еңбек" сөздерімен тұспа-тұс келеді.Әрине кез келген 
ортада,кез келген қоғамда еңбектің даусыз жеңетіндігі сөзсіз.Осы елеулі еңбек пен 
жігерлі қайраттың арқасында,аңсаған мамандыққа деген ұмтылыс пайда болады. 
Қазіргі таңда, елімізде жастарға, яғни мына біздерге зор үміт артып,болашағымызға 
үлкен үмітпен қарауда.Еліміздің тұңғыш президенті Н.Ә.Назарбаев алғашқы күннен-
ақ Қазақстанда білікті мамандар даярлау мен білім саласын әлемдік стандарттарға 
сай реформалау мәселесіне аса назар аударған болатын.Сонымен қатар бір сөзінде 
"Біздің болашағымыз-білімді жастар қолында"деп айтып кеткен болатын.Бұл сөздерден 
елімізге ең алдымен,терең білім мен қажырлы еңбек керек екендігін аңғаруға болады.
Бір сөзбен айтқанда қазіргі уақыт адамзат биігін,білекпен емес,біліммен бағындыратын 
заман.Сол биік-белестерді бағындыратын жастар,яғни мына біздер.Осы бір сәтте 
М.Жұмабаевтың: Арыстандай айбатты, Жолбарыстай қайратты- Қырандай күшті 
қанатты, Мен жастарға сенемін!-деген өлең шумақтары еліміздің қайсы-бір жасты 
болмасын,кез-келгеніне рух пен жігер беретіні айдан анық! Сондықтан да,бүгінгі жастар 
мұны анық сезініп,білім бұлағынан молынан сусындап, зейін қоюы тиіс.Біздің терең 
тарихымыз бар, ендігі болашақ біздің қолымызда!!! 

Қожахмет МАДЕЛХАНҰЛЫ,
Г.АХАНОВА,

М.БИСЕНОВА.
Құқық қорғау қызметі 414 топтың студенттері.

Қазақстан Республикасы егемен ел 
атанып, тәуелсіз мемлекет атанғанына 
биыл отыз жыл толып отыр. Тарихи ауқым 
тұрғысынан алғанда бұл уақыт жиынтығы 
ғана, ал мұндай уақыттың ішінде, әлбетте, 
мемлекеттік дамудың сапалық жағының 
жаңа үлгісін қалыптастыру біршама қиын. 
Жиырма сегіз жыл — бұрынғы бірқалыпты 
тіршіліктің талай жылдарына татитын 
уақиғаларды бойына жинақтаған уақыт 
болды. Осындай аз уақыт аралығында 
еліміз қарқынды түрде дамып, әлемдік 
қоғамдастықтың толық құқылы мүшесі, 
оның ажырамас бөлігі атанып, Біріккен 
Ұлттар Ұйымының мүшесі болды.

Қазіргі таңда мемлекетіміз әлемнің 
117 мемлекетіне танылып, олардың 105-
імен дипломатиялық қарым-қатынастар 
орнатты. Мемлекетаралық және 
Үкіметаралық 800-ден астам Шарттар 
мен Келісімдер жасалды. Бұл кезең еліміз 
үшін мемлекеттік құрылым мәселелерінің 
бірінші дәрежелі маңызында болды. Жаңа 
мемлекеттіліктің іргелі негіздері қалана 
отырып, қоғамдық дамуды реттеп және 
бағыттап отыратын қабілетті біртұтас 
мемлекеттік билік қалыптасты.Қоғамның 
рухани өміріне, оның әлеуметтік көңіл-
күйіне, ұлттық сананың өсуіне байланы-
сты мәселелер бойынша да, біршама 
күрделі жұмыстар атқарылды.

Қазақстан   зайырлы,   демократиялық,   
құқықтық  және   әлемге ашық   мемлекет   
құруда. Бұл   принциптер   біздің   конститу-
циямызда баянды етілген. Ата заңымызда 
Қазақстан Республикасы азаматтары-
на нәсіліне, ұлтына, жынысына, тіліне, 
әлеуметтік, мүліктік және лауазымдық 
жағдайына, әлеуметтік тегіне, тұрғылықты 
жеріне, діни көз-қарасына сеніміне, 
қоғамдық бірлестікке мүшелігіне, сондай-

 Тұғыры биік – тәуелсіз  Қазақстан
ақ бұрын қылмыстық жазаға тартылғанына 
қарамастан құқықтар мен бостандықтар 
теңдігіне кепілдік беріліп, азаматтарды 
кемсітушіліктің кез-келген түріне тый-
ым салған.Азаматтарды патриотизмге, 
азаматтыққа тәрбиелеу мемлекеттің, 
барлық қоғамдық ұйымдардың, кезек 
күттірмеймін негізгі міндеті. Азаматтық 
келісім негізінде әрдайым мемлекет пен 
халықтың, мемлекет пен жеке сектордың 
бірлігі дамып келеді. Нақ осының 
арқасында көптеген елдер дағдарыс пен 
жақсылықты еңсере білді.

Мыңжылдықтар мен ғасырлар тоғысы, 
шындап қарқындай бастаған реформа 
қай-қайсымызды да түбегейлі тарихи 
өзгерістердің тек куәгерлеріне ғана емес, 
тікелей қозғаушы күшіне де айналды-
рып отыр. Осыған дәлел ретінде 1997 
жылғы 10 қазанда тұңғыш президентіміз 
Н.Назарбаев еліміздің халқына арнаған 
жолдауында «Қазақстан-2030″, «Барлық 
Қазақстандықтардың өсіп өркендеуі,  
қауіпсіздігі және  әл-ауқатының артуы» 
атты даму стратегиясын Республика 
активінің жиналысында жария етті. Бұл 
бағдарламаны орындауға сол кезеңдегі 
жағдайға байланысты, мүмкін бе деп 
көпшілік қауым күмәндана қарады. «Де-
генмен, деп ой түйген еді Елбасы, мен 
мынаған кәміл сенімдімін: егер біз сая-
си тұрақтылығымызды, ұлттар мен 
ұлыстарымыздың үйлесімін сақтай 
алсақ, егер біз халқымыздың, еліміздің 
болашаққа деген сенімімізде сары 
уайымға салынушылардың сарынына 
жол бермесек, онда экономикалық өрлеу 
мақсаттарына тезірек қол жеткізетін бо-

ламыз. Егер стратегиямызды айқын 
орындай отырып, тыным таппай жұмыс 
істейтін болсақ, онда шын мәніндегі 
тұңғыш Орталық Азия барысына ай-
наламыз». Егер Елбасы Н.Назарбаев 
негіздеген стратегиядағы ұзақ мерзімді 
басымдықтардың жүзеге асырылу бары-
сына зер салатын болсақ, атқарылатын 
ұлан-асыр істерді көре аламыз.

Бұл күнде ұлт тағдыры барша 
халықты ойландыра бастаған кезең. 
Осыған қарағанда саны аз ұлттардың өз 
ертеңіне қобалжи қарап, болашағымыз 
не болады, алда бізді не күтіп түр, де-
ген ойлардың құшағына берілуі әбден 
заңды да.Тәуелсіз мемлекеттің тағдыры, 
оның ертеңі, болашағы, қазақ ұлтының 
өркениетті әлемге тұрақты өз орнын 
иемденуге деген ынтасы жылдан жылға 
күшейіп, өткен кезеңде жақсы көрініс 
тапты. Мемлекетіміздің өркендеуі, да-
муы, гүлденуі болашақ білімді жа-
старды қажет етеді, жаңа замандағы 
ғылымның жетістігінен толық хабардар 
олар - мемлекетіміздің көш бастаушы-
сы, ілгерілетушісі болып қалыптасуы ке-
рек. Міне, сонда ғана Тәуелсіз Қазақстан 
асқақ арманы мен мұратына жетері анық. 
Өркениетті елдерде тәжірибе алмасу, 
шетелдерде білім алу, оны жетілдіру 
мемлекетіміздің дамуының тетігі. Мемле-
кет нысанының толыққанды өмір сүруіне 
ат салыса отырып, құқықтық мемлекетті 
қалыптастыруымыз қажет. 

Қазақстан   Республикасының   
Конституциясында   тек   адамның, 
азаматтың,  мемлекеттік және қоғамдық 
құрылымның тың мәртебесі ғана емес, 

сонымен бірге стратегиялық құқықтың 
идеялары да айқындалды. Бұл, атап 
айтқанда, Конституциядағы Қазақстан 
Республикасының өзін демократиялық, 
зайырлы, құқықтық және әлеуметтік 
мемлекет деп орнықтыратыны жөніндегі 
қағидада көрініс тапқан. Қысқа мерзім 
ішінде мұндай мемлекет болу мүмкін 
емес. Алдыңғы қатарлы мемлекеттердің 
қалыптасуының тарихи тәжірибесі 
көрсеткендей, алға қойған мақсатқа 
жету үшін, белгілі бір уақыт, табанды та-
лап, белсенді шығармашылық іс-әрекет 
керек. Қазақстан Республикасының 
Конституциясының идеяларын, 
принциптерін, нормаларын саяси 
және рухани өсуіне соны серпіліс, қуат 
беретінін көрсетеді. Барлық мемлекеттік 
органдардың, лауазымды адамдардың, 
қоғамдық бірлестіктердің, азаматтардың 
Конституция нормаларын, принциптері 
мен идеяларын мүлтіксіз сақтауы, пай-
далану мен қолдануы құқық тәртібін, 
заңдылықты орнықтыру, адамның құқығы 
мен бостандығын іске асыру, материалдық 
әл — ауқатты жақсарту, саяси тұрақтылық 
пен қоғамдық келісімді бекітудің сөзсіз 
шарты болып табылады. 

И. КӨКРЕКБАЙ,
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 4 курс 

студенті. 
Ш. СОВЕТХАН, 

Қожа Ахмет Яссауи атындағы 
халықаралық-түрік университетінің 

оқытушысы. 
Г. АТАХАНОВА,

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ заң 
факультетінің профессоры. 

Математиканың біздің өміріміздегі 
маңызы

Математиканың нақты ғылымдар саласында алатын орны орасан зор. Математика 
– ғылымдардың іргетасы. Математикасыз физика, химия, тіптен биология салаларын 
елестету мүмкін емес. Математиканы кез келген ғылым саласына енгізсеңіз, оған жан 
бітіп, бойына қан жүгіреді. Ол бізді қоршаған ортаны танып – білуге, заңдылықтарын 
анықтауға мүмкіндік береді. Табиғи құбылыстардың сипатын математика тілі арқылы 
моделін құрып, болашақтағы құбылыстың күйін болжай аламыз. Математикалық 
есептердің қағаз жүзінде ғана қалып қоймай, жан бітіп, іске асуын кез келген жерден 
көре аламыз. Мысалы, біз күнде мініп жүрген көлік, компьютерлер, ұялы телефондар, 
тіпті біз тұрып жатқан зәулім үйлерді де айтуға болады. Құрылыс пен сәулет өнері 
адамның алғаш пайда болуынан басталған көне кәсіп. Ғасырлар ауысса да ол бізбен 
бірге дамып, жетілуде. Құрылыс саласының өзіне тән ережесі, тәртібі және нормативтік 
құжаттары болады. Соған сәйкес әрбір құрылысшы кірпішті қалай қалау керек, оның 
нормасы қандай болады деген сияқты құрылыс технологиясын меңгеруі қажет. Сондай-
ақ жобаны оқи білуі керек. Бір нысан мен екінші бір нысанның ерекшелігін білу, техно-
логияны, адамды орнымен пайдалану, алған білімді тиімді жұмсай білу, дәл, нақты 
есептей білу керек. Яғни математикадағы масштабты жақсы түсініп, оны практикада 
қолдана білу қажет. Медицина мен денсаулық сақтау саласында да көптеген есеп-
теулер жүргізіледі. Мәселен, медициналық құрылғыларды жасау барысында адам 
денсаулығына зиян келмес үшін математикалық есептеулер жүргізіледі. Тіптен ауа рай-
ын зерттеудің өзі математикалық моделсіз жүзеге асырылмайды. Тоқсан ауыз сөздің 
тобықтай түйіні: математикалық есептеулердің арқасында, бүгінгі технологияларға 
қол жеткізіп, қауіпсіз үйлер салып, ғарышты зерттеп, мәдениетімізді дамытудамыз. 
Математикалық есептеулерсіз әлем тіптен басқаша болар еді! Математика адамның 
интелектуалды қабілеттерін дамытады. Сол қабілеттерге тоқталып кетейік. Жалпы-
лау қабілеті. Белгілі бір оқиғаны жалпы тәртіптің көрінісі ретінде қарастыру. Дербес 
құбылыстардың жалпы құбылыс барысындағы жеке рөлін анықтау. Талдау қабілеті. 
Өмірлік қиын жағдайаттарда дұрыс таңдау жасап шешім қабылдау. Заңдылықтарды 
анықтау қабілеті. Логикалық тұрғыда ойлау және негіздеу. Тез ойлану және шешім 
қабылдау. Алдын-ала жоспарлау қабілеті. Алдын-ала бірнеше қадамдарды жоспарлап 
шешім қабылдау. Абстрактілі ойлау.

 «Егер ақылды болғың келсе, көп оқы!» тіркесіне «және математикамен айналыс!» 
деген жолдарды қосқым келеді. Гуманитарлық сала мен нақты ғылымдар бір-бірін 
толықтырып отырады. Гуманитарлық саланың жақсы мамандары базалық деңгейде 
нақты ғылыммен айналыспағандықтан, шешім қабылдауда қателіктер жіберіп жатады. 
Ал жақсы математиктер, технологтар абстрактілі әлемге кіріп кетіп, нақты әлеммен 
байланыс үзіп алып жатады. Барлық «жақсы» нәрселердің  өз мөлшерінде болғаны 
абзал.

Чинара КҮДЕРБЕК,
К.Қазыбаев атындағы орта мектептің математика пәнінің мұғалімі.

Ы.Алтынсарин атындағы орта 
мектебінде жылдық тәрбие жоспарына 
сәйкес 6 «Б» сынып оқушыларымен «Ро-
боттар әлемінде» сайыс сабақ өткізілді. 
Сайыстың мақсаты: оқушылардың инфор-
матика пәніне деген қызығушылықтарын 
арттыру, робот жасаудың түрлерімен та-
нысу, танымдық іс - әрекеті мен ақпар 
аттық мәдениетін қалыптастыру.

Сайыс 5 кезеңнен өтті. Олар: «Таны-
стыру», «Кім жылдам?», «Шебер қолдар 
(конструктор құрастыру)», «Ғажайып 
алаң», «Жас суретші» (робот суретін салу). 

Роботтар әлемінде
Әр кезеңге оқушылар белсене қатысты. 
Шебер қолдар кезеңінде оқушылар өздері 
конструктормен құрастарған роботтарын 
таныстырып, ал «Жас суретші» кезеңінде 
оқушылар әр түр лі роботтың суреттерін са-
лып, қорғады.

Таныстыру кезеңінде топ мүшелері өлең 
шумақтарымен өз топ мүшелерін таныстыр-
са, «Ғажайып алаң» кезеңінде оқушылар 
ұяшық таңдау арқылы өздерінің теориялық 
білімдерін дамытты.

Сайыс соңында екі топтың ішінен үздік 
деп танылған топ мақтау қағаздарымен 
марапатталды. Сайыс барысында жо-
спар ланған барлық іс – шаралар өткізілді. 
Алдағы уақытта бастауыш сыныптарымен 
де осы түрдегі сабақтар өткізу жоспарла-
нуда.

А.БЕРИККАЛИЕВА,
Ы.Алтынсарин атындағы орта 

мектептің информатика пәні мұғалімі.
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SHARAINA

Сен туған күн, мерекеңмен!

Выезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом
ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.

87028051458.

Продается 2-х этажный дом с 5-ю 
квартирами по улице Тауелсиздик № 247. 
Обращаться дом.тел. 2-04-99, сотовый 
8702 6687681, 8776 7370548.

ХАБАРЛАНДЫРУ  *  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Нұрбекова көшесі № 21 үй са-
тылады. Үйде 4 бөлме, монша, 
дәретхана, қора-қопсы, навес бар. 
Үйдің жөндеу жұмыстары жасалған. 
Хабарласыңыздар: тел. 8702 
4675639, 8747 8666349.

Тазалық – денсаулықтың кепілі
«Тазалық бар жерде тіршілік бар».
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев.

Қазіргі заманда Мемлекет басшысы экологияны басты назарда ұстап отырғаны 
баршамызға мәлім. Ол өзінің халыққа Жолдауларында адамдардың өмірін 

ұзарту үшін біз демалатын ауаның тазалығына ерекше мән беру керектігін жиі айта-
ды. Ал ауаның тазалығы біздің тұрып жатқан ортамыздың тазалығы екенін көпшілік 
түсіне бермейді. Тазалыққа мән бермеген адам тез ауруға шалдығады. Біз кез келген 
жерге кетіп бара жатып қоқыс тастаймыз. Ал қоқыс тасталған жерге шөп шықпайды, 
тал да өспейді. Қазіргі кезде көшелерде адамдар сирек жүретін болды. Машина-
мен жүретіндер көбейді, сол машинада отырғандар сусындардың қалдықтарын, 
жеген тамақтарының қалғанын көшеде кетіп бара жатып лақтырып кетеді. Бұл 
жауапкершіліксіз лас адамдардың ісі деп ойлаймын, тек мәдениеттен жұрдай адамдар 
ғана солай әрекет жасайтыны анық. Көшеге қоқыс тастау, өзіміз демалатын ауаны ла-
стау біздің әдетімізге айналып барады. Біз қоқысты қар жауғанда лақтыра бастаймыз, 
себебі қардан көрінбейді ғой дейміз, ал көктемде сол қоқысымыз саңырауқұлақтай 
қаптап, оны 14 наурыздан бастап жинауға кірісеміз. Ал оны жинауға қанша қаражат 
бөлінетіні бізді ойландырмайды. Күзде от жағуға отын керек деп ағаштарды жап-
пай қиюға кірісеміз, қураған ағаш болса жарайды ғой, бірақ жап-жасыл өсіп тұрған 
қарағаш, терек, қайың сияқты ағаштарды да аямай шабамыз, оның орнына ағаш егу 
керек екенін түсінбейміз, оны егетіндер бар деп ойлаймыз. Ал бюджет қоржынынан 
санитарлық тазалауға 3 миллион 364 мың теңге, елді мекендерді көгалдандыруға бюд-
жет қаражатынан 12 миллион 249 мың теңге бөлінгені бізді қызықтырмайды. Ендеше 
неге біз өзіміздің аулаларымызды таза ұстап, көшемізге өзіміз тал екпейміз? Себебі біз 
еңбек етуден қорқамыз, әмбе мойнымызға жалқаулық мініп алған!

Мен «Сарқан» газетінің 5 қарашадағы басылымынан оқығанымды айтқым келді. 
Ондағы «Табиғатты аялайық және қорғайық» деген тақырыпта Бөрлітөбе ОШКММ-нің 
орман күзетшісі Б. Тойшыбеков, «Аялап ұстайық» деген тақырыпта жазылған Бөрлітөбе 
ОШКММ-нің Құрақсу орманшылығының орман күзетшісі А. Әміртайдың, «Ущерб 
от лесного пожара трудно оценить!» деген тақырыпта жазылған В. Касьяновтың 
мақалаларын оқып риза болдым. Шіркін біздің аудан тұрғындарының барлығы осы 
адамдардың айтқандарын тыңдап, үлгі алса біздің қала, ауыл аймақтарымыз да жа-
сыл желекке бөленер еді деген ой мені мазалауда!

Қысқасы өмір сүргіміз келсе тазалықты сақтайық, табиғат анамызды аялайық және 
қорғайық!

Кәукер КОЛУБЕКОВА,
ардагер ұстаз. 

10 – шы  қарашада аяулы анамыз Турсынбаева Ал-
тынжан    Мырзағұлқызын  туған күнімен және зейнет-
ке шығуымен  шын жүректен ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

Анашым, Сізді 60 жас мерейтойыңызбен, туылған 
күніңізбен құттықтаймыз! Осы қуанышты күні Сізге 
деніңіздің саулығын, шаңырағыңызға ырыс байлығын, 
жүрегіңізге мәңгі жастық жалынын, көңіліңізге сезімнің 
шалқыған шаттығын тілейміз. Әрдайым осы тыңғылықты 
да тындырымды қалпыныздан танбай, табыстан табысқа, 
жастан жасқа жете беріңіз. Отбасыңыздан ынтымақ, 
басыңыздан бақ таймасын! Көңіліңіз ғұмыр бойы көтеріңкі 
болып, өмір айдынында қайғы-мұңды білмей, еркін жүзе 

беріңіз. Дос – жаран  мен туған-туыс алдында абыройыңыз әрдайым артып, 
аңсаған арманыңыздың асуларына жете беріңіз! 

Ізгі тілекпен: балалары, немерелері.

Балабақша - тәрбиенің алтын бесігі
«Бала естігенін айтады, көргенін істейді» - деп қазақ халқы бекер айтпаған. Мек-

теп жасына дейінгі балаларды адамгершілікке тәрбиелеудің маңызы зор. Кішкентай 
сәбилеріміз ата - анасының, тәрбиешісінің, достарының мінезінен, жүріс - тұрысынан, 
сөйлеген сөзінен, істеген ісінен үлгі алуға тырысады. Балабақша – баланың жүйелі түрде 
білім – тәрбие алатын ең алғашқы қоғамдық ошағы. Балалабақшада берілген тәрбие 
– барлық тәрбиенің бастамасы әрі жан – жақты тәрбиемен дамыту ісінің түпкі негізін 
қалайтын орын. Ұжымға тәрбиелеу, балалардың өзара ұжымда қарым - қатынастарын 
қалыптастырады. Басқан алғашқы қадамынан баланың болашағы қаланады. Әрбір 
кішкентай ғана бүлдіршінді өмірге енді аяқ басқан сәтте көңілінің кілтін тауып, олардың 
тұлға болып қалыптасуына сүбелі үлес қосатын алтын ұя. Отбасындағы тәрбие мен 
балабақшадағы тәрбиені ұштастыра отырып, әрі қарай жақсы жолға түсуіне себепкер 
болады.

Болашақтың қақпасы-әрбір бақша табалдырығын аттаған бүлдіршіндердің 
қадамдарында ертеңге деген нық сенім, жүректерінде патриоттық сезімдері жалындаған 
ұлт ұрпағын тәрбиелейтін білім мен тәрбие беретін алтын қақпа болуы тиіс. Қазіргі 
заман талабына сай өнерлі, шығармашылыққа бай, жан-жақты дамыған, өздерінің 
жағымды жақтарын көрсете білетін, өз ойларын ашық айтатын ұрпақ тәрбиелей от-
ырып, мәңгілік ел болып қалыптасудың алғашқы қадамдары. Сондықтан, алдымызға 
келген әрбір бүлдіршінге балабақшадан бастап тәлім-тәрбие беріп ұлтжандылыққа 
тәрбиелейік. Балабақша бақыттың ең бірінші баспалдағы, баланың болашағы.

 Жанар МЕРГЕМБАЕВА,
«Балдырған»  бөбекжай-бақшасының тәрбиешісі.       

МИКРОКРЕДИТЫ ОТ АЗИАТСКОГО 
КРЕДИТНОГО ФОНДА

БЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНО!
•  Групповой кредит до 1 000 000  тенге на каждого 
участника
•  Беззалоговый кредит – до 2 000 000 тенге
•  Залоговый кредит – до 53 000 000 тенге
Мы гарантируем: быстрое рассмотрение, от-
сутствие комиссии, досрочное погашение без 
штрафов. Мы ждем вас по адресу: Аксуский р/н., 
с.Жансугуров, ул.Желтоксан, д.20 (возле больницы)                                                                         
Тел:2 13 34. Руслан 87717195525, Азамат 87079220913

Сарқан қаласы Бірлік көшесіндегі №9 үй сатылады. Төрт бөлмелі үйдің 
моншасы, сарайы, көлік тұрағы, навес, қора-қопсысы бар. Үйге жөндеу жұмыстары 
жүргізілген, ыстық және суық суы бар. Бағасы келісімді. Байланыс телефондары: 
87773796162,87022607778.

Жаппай сатылым әйелдер, ерлер, балалар күртешелерін 3 мыңнан 7 мыңға 
дейін, джинсы, әйелдер шалбарлары 2 мыңнан, әйелдер бас киімдері және т.б. сата-
мыз. Хабарласыңыздар Сарқан базары, 1 қабат, 2 блок. Тел.8700 7823065.

 Проводим распродажу куртки женские, мужские, детские от 3 тысяч до 7 тысяч, 
джинсы, брюки женские по 2 тысячи, шапки женские и многое другое. Обращаться 
Сарканский рынок, 1 этаж, 2 блок. Тел. 8700 7823065.

Открылось наследство после смерти Мурзановой Сауле Кайнешевны, умершего 
23.08.2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Раимбекову Абильхаиру 
Сакеновичу по адресу: город Саркан,  улица Бугыбай батыра здание № 3.

ҚР ІІМ-нен Досанаманов Бауыржан Жанатовичтің атына берілген 044752860 
нөмірлі жеке куәлік жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын. 

 
ҚР ІІМ-нен 27.01.2021 жылы Әбдешбай Салтанаттың атына берілген 047762165 

нөмірлі жеке куәлік жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Әлде құмайт әлде шөлден,
Әлде сулы өзен-көлден.
Табиғатын таудың аңсап,
Бір арыстан өрлеп келген.
Орналасып ен тоғайға,
Аң біткенге пәрмен берген.
Аң патшасы мен боламын,
Жиылыңдар келіп бермен.
Келді бәрі жиылысып,
Бүрсең қағып ұйлығысып,
Қызыл түлкі бұлаң етіп,
Қалғандары тығылысып.
Жолбарыс келді жағалап,
Қабылан келді ағалап.
Барыс келіп қосылды,
Екі жанын сабалап.
Сендер маған керексің,
Қайратты да зерексің.
Қандай қызмет көрсетпек,
Бөлтірік пен өлекшін.
Сендердің бір жұмысың,
Ақтарып тау жынысын.
Әкеліңдер алдыма,
Жұмсағы мен жылысын.
Бастары жаңа қосылды,
Қалғандар үркіп жосылды.
Шиебөрі, борсық, суырлар,
Жүрегі ұшып шошынды.
Пәрмені жерде қалмады,
Бағынды бар аң жолдағы.
Орманда жалғыз әмірші,
Еш арманы болмады.
Күн артынан күн өтті,
Түн артынан түн өтті.
Арыстан патша болғалы,
Бүтін орман дір етті.
Қосшылары қолпаштап,
Патша әмірін үдетті.
Жолбарыс, қабылан, барыстар,
Орындап жүрді міндетті.
Түлкі де тегін жүрген жоқ,
Жарлықты жақсы білген боп.
Көзіне ләппай дегенмен,
Құлағына ілген жоқ.
Қасқыр да жүр жан сақтап,
Алдына келсе жалпақтап.
Далаға еркін шыққан соң,
Жан-жағына жалтақтап.
Қорқау жүрді қорқақтап,
Қызарып көзі алақтап.

Дәулерден мүше алам деп,
Тілі түсіп салақтап.
Шиебөрі топтасып,
Жемейді жемтік дөп басып.
Көлеңкесі көрінсе,
Қалғандай болып шоқ басып.
Тығылып бұғы тоғайға,
Шықпады ашық маңайға.
Құлқыны кең патшаның,
Аузына түсу оңай ма.
Бұлан да жүр жай басып,
Мекенінде жайғасып.
Оны қашан жейтінін,
Патша қойған ойласып.
Елік жүр бұта паналап,

Жынысты қалың жағалап.
Қосшылар көрсе қоя ма,
Ұстап алса жеп алат.
Арқар, құлжа керде жүр,
Жан баспайтын жерде жүр.
Ішкені бойға тарамай,
Уайымдап терлеп жүр.
Таутеке құздың басында,
Ешкі, лағы қасында.
Қия тасты мекендеп,
Келе алмас деп осында.
Қопаға доңыз бұғынды,
Жүрген жері бүлінді.
Алайын деп жағынып,
Батпаққа қарай жүгірді.
Борсық, суыр тығылып,
Күні бойы бұғынып.
Аюды оған жұмсады,
Алып кел деп суырып.
Ақбөкен кетті жапанға,
Текесі бас боп отарға.
Патшадан аулақ боп,
Ұзап шықты сапарға.
Қарақұйрық ашыққа,
Жүгіруге машық та.
Жеткізбеймін оңайға,
Жүгіремін қашыққа.
Жарлығын патша үдетті,
Жыл артынан жыл өтті.
Қатаң болып пәрмені,
Аң біткенді жүдетті.
Шықпады бәрі алысқа,
Тығылып бұта қамаққа.
Құтылу оңай болмады,
Кетпесе ұшып ғарышқа.  
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