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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.

– Талғат Қанатұлы, қазір 
күз аяқталып, қыстың келуіне 
де аз уақыт қалды. Демек, 
жылдың аяғына да аяқ бастық. 
Ауданның экономикалық көр-
сеткіші, жиын-терін, ауыл-
шаруашылығы өнімдерін өн-
діру жайы қалай?

– Пандемияның әсеріне 
қарамастан ауданның 
ә л е у м ет т і к - э к о н о м и к а л ы қ 
жағдайы оң нәтиже көрсетті. 
Ауылшаруашылық бойынша 
9 айдың ішінде 44 млрд. 216 
млн. теңгенің өнімі өндірілді. 
Өнеркәсіп өндірісінің көлемі 
7 млрд. теңгені құрады. Биыл 
себілген егістік көлемі 98 176 
гектар. Себілген дәнді, май-
лы дақылдар толық жиналды. 
3315 гектарға қант қызылшасы 
себіліп, «Ақсу қант зауыты» АҚ 
қант қызылшасын қабылдау 
жұмыстарын 1 қазаннан баста-
ды. Бүгінде 14 000 тонна қант 
қызылшасы жиналса, оның 
13 450 тоннасы қант зауыты-
на өткізілді. Бұл бағыттағы 
жұмыстар жалғасуда. Ауа 
райының қолайсыздығына 
байланысты қалған 406 гек-
тар алқаптағы тәтті түбір мал 

САЯЛЫ ТӨРІМ – САРҚАНЫМ

КЕЛБЕТІ КЕЛІСТІ,
 ЖҰМЫСЫ ЖЕМІСТІ

азығына жіберілмек. 
Өңірдегі мал саны жыл 
сайын артып, жоспар 
артығымен орындалуда. 
Айталық, қой-ешкі 139 508, 
жылқы 20 299 және құс 116 
727 басты құрады.

9 айда 1 356,9 
млн. теңгеге 65 бірлік 
ауылшаруашылығы тех-
никасы сатып алын-
ды. Ауылшаруашылығы 
өнімдерінің экспорты 
бүгінгі күнге 462,5 тонна-
ны құрайды. «AZIA GOLD» 
ЖШС  144,3 тонна дәрілік 
шөптерді Ресей, Түркия 
елдеріне, 185,8 тонна тары-

ны Германияға, ал «Димаш» ҚК 
130,8 тонна сояны Өзбекстанға 
экспорттады. «Абдрахимова» 
шаруа қожалығы Қырғызстанға 
1500 тонна бидай жіберді.

– Сізді халық Текелі, 
Қапшағай қалаларының әкімі 
ретінде жақсы танып, атқарған 
жұмыстарыңызға дән риза. 
Қапшағайдағы көл жағалауы 
керемет күйге еніп, демалушы-
лар саны күрт артты. Сарқан 
ауданын қай жағынан алып 
қарасақ та туризм саласына 
лайықты өңір. Осы бағытта 
қандай жұмыстар іске асуда? 

– Дұрыс айтасыз. Эконо-
миканың дамуында туризмнің 
алар орны ерекше. Сарқан ау-
даны Көлсайдан кем түспейтін 
Жасылкөл, Алакөл секілді шипа-
лы Балқаш көлінің жағалауында 
орналасқан. Көне шаһар Қойлық 
та осында. Қысқы спорт түрін 
дамытуға қолайлы тауы бар. 
Осы орайда Тополевка ауылы-
нан Жалаңаш кордонына дейінгі 
25 шақырым тас жолға қиыршық 
тас төсеу жұмыстарын 281 млн. 
теңгеге  жөндеу жоспарлануда. 
Аталған жол жөнделген жағдайда 

4 жаңа, ұзақ мерзімді жобалар 
620 млн. теңгеге жүзеге асып, 
20 жаңа жұмыс орыны ашыла-
ды. Бұл өз кезегінде тау туризмін 
дамытуға үлкен септігін тигізері 
сөзсіз. Турбазаға арналған үш 
жоспар бар. Бірінші жоба – Үлкен 
Басқан шатқалында, инвестор 
«Sadu Development» ЖШС, ин-
вестиция көлемі 120 млн. теңге. 
Екіншісі, Жалаңаш шатқалында, 
инвестор «AQPANASSETS» 
ЖШС, инвестиция көлемі 350 
млн. теңге. Үшінші жоба – Шолақ-
жота шатқалында, инвестор 
«Sadu Development» ЖШС, ин-
вестиция көлемі 100 млн. теңге. 
Төртінші жоба бойынша 50 млн. 
теңге инвестицияға этноауыл 
ашылады.

Балқаш көлі жағалауында 
ұзындығы 16,3 шақырым, жал-
пы ауданы 860 гектар жер 
учаскесіне 7 демалыс аймағын 
салу қарастырылған. Қазіргі 
уақытта инженерлік коммуни-
кациялар желісіне арналған 
жобалық-сметалық құжаттамасы 
дайын. Жағалауға электр, ау-
ызсу, кәріз желісі тартылмаған. 
Баратын жолы нашар.  
Статистикаға сүйенсек, жыл сай-
ын 100 мың адам ғана келеді. 
Ал Алакөл көліне келушілер 
саны миллионнан асты. Балқаш 
көлінде туризмді дамыту үшін 
алдымен су, электр тартып, 
жол салу қажет. Жобаның 
құны 5 млрд. теңге. Көріп 
отырғандарыңыздай, аз ақша 
емес. Сондықтан республикалық 
бюджеттен қаржы қарастыруға 
ұсыныс беріп қойдық. 2022 
жылға құрылыс-монтаждау 
жұмыстарын жүргізуге қаражат 
қарастыруға өтінім әзірленуде.

(Жалғасы 2-бетте).

ӨРЛЕУ

ЗАМАНАУИ ӨНДІРІС КЕШЕНІ
Сарқан ауданындағы дәнді дақылдарды өңдейтін «Sairanbek 

Agro» ЖШС өңір экономикасын дамытуға үлкен үлес қосуда. 
Біз келгенде астық сақтайтын қоймасы бар, жылына 55000 
тонна өнім шығаратын өндіріс орнында жұмыс қызу жүріп 
жатты.  Барлық өнім астық сақтайтын қоймаға  жиналған. 

Кәсіпорын директорының орынбасары Олжас Рахымжа-
нов өңделген дәнді дақылдардың Текелі қаласындағы «Суффле 
Қазақстан ашытқы зауыты» АҚ-на жөнелтілетінін айта келе:

– Биыл жақсы өнім жинадық. 800 гектар алқаптан алынған мың 
тонна арпа және 800 тонна бидай қоймаға түсті. Бидай ұн зауыттары-
на жеткізіледі. Кәсіпорында сағатына 100 тонна астық тазалайтын ке-
шен салынды. Қырман операторлары, механизаторлар, комбайншы-
лардан құрылған он адам жұмыс істейді. Өңделген дақылдар бірден 
тапсырыс берушілерге жіберіледі,  – деді.

Өндіріс ауласында орналасқан, сыйымдылығы 3,5 мың тоннаны 
құрайтын жаңадан салынған астық сақтайтын қойманың ішіне ендік. 
Мұнда арпа сақталған. Бұдан бөлек, ауылшаруашылығы техникасы-
на арналған гараж бар. Онда «Claas tucano 440» маркалы екі ком-
байн, «Claas AXION 950» маркалы тракторы, астық себуге арналған 
техника, культиватор, бүріккіштер тұр. Жұмысшыларға арналған 
жылжымалы асхана, монша қызмет етеді. 

– Мен мұнда 2013 жылдан бастап қызмет етемін. Біздің кәсіпорында 
барлығы автоматтандырылған. Менің міндетім– жабдықты бақылап, 
бұзылуына жол бермеу. Ақаулар пайда болған жағдайда жылдам рет-
ке келтіріп, жұмыс қарқынын тоқтатпауға барымды саламын. Алатын 
жалақымыз жоғары, атқарған қызметімізге қарай сыйақы да беріледі, 
– дейді астық тазалау кешенінің операторы Станислав Жидких.

2012 жылы ашылған «Sairanbek Agro» ЖШС кейінгі уақытта егіс 
алқаптарын кеңейтуді, жаңа техника сатып алуды жоспарлап отыр. 
Келесі жылдан бастап тамшылатып суару әдісін іске қосып, өңделген 
дәнді дақылдарды басқа да зауыттарға өткізбекші.

М. ДАНИЯРҰЛЫ.

1 9 7 1 
жылдың сәуір 
айы. Сарқан 
қ а л а с ы н д а 
м ә д е н и -
а ғ а р т у 
у ч и л и щ е с і н 

ашу туралы Қазақ ССР ми-
нистрлер Кеңесінің қаулысы 
шығады. Міне, сынаптай 
сырғыған уақыт биыл аталмыш 
оқу орнының тарихын мерейлі 
50 жылға толтырды. Мәдени-
ағарту училищенің  алғашқы 
директоры болып  Мардан 
Бекмұхамедов тағайындалса, 
1981-2008 жылдар  аралығында 
колледж басшысы қызметін Ли 
Вадим Александрович атқарған. 
Училище ашылған жылдан 
бері аянбай ұстаздық қызмет 
атқарған  Торсықбаев Сапаржан 
Баяхметұлы Сарқан мәдени-
ағарту училищесінде қазақ ұлт 
аспаптар оркестрі жұмыстарын 

Тарихы терең, келешегі кемел білім ордасы

алғаш болып ұйымдастырып, 
өзіндік өшпес қолтаңбасын 
қалдырған. 1975 жылдан 
бері аталмыш ұлт аспаптар 
оркестрі өз жұмысын жемісті 
жалғастырып келеді. Оркестр  
жұмысының шығармашылық   
өсуі мен шарықтауына  зор 
ықпал еткен дирижер Жаркенов 
Бегімбай Нүсіпбайұлы болды. 

1979 жылдары  Мәдени-ағарту 
училище оркестрі Қырғызстанда 
өнер көрсетті және оралған соң 
«Халық аспаптар оркестрі» де-
ген атаққа ие болды. Училище 
оркестрі Талдықорған облысы 
атынан көптеген мерекелік іс-
шараларда өз өнерлерін ортаға 
салды.

(Жалғасы 2-бетте).
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Бұл жобаны іске асырсақ, 2-3 жылдың 
ішінде инвесторлар демалыс орындарын, 
қонақүй салуға дайын тұр. Бірінші этап 
бойынша 400–500 мың адам қабылдауға 
қауқарымыз бар. Жаңа өзіңіз айтқандай, 
бұрынғы қызметім барысында қамыс ба-
сып жатқан Қапшағайдың жағалауын жа-
сап едік, бүкіл Алматы сонда ағылды. Біз 
тек 1 шақырым жерді ғана жасадық, ал 
мұнда 16 шақырым. Енді көл жағалауының 
қалай өзгеретінін елестете беріңіз. 
Нәтижесінде балық ұстауға арналған 
жер, жастарға, балаларға, отбасылық 
және ересек адамдарға арналған дема-
лыс орны, емделу-сауықтыру кешені, 
сондай-ақ, қысқа уақытқа арналған де-
малыс орындары ашылады. Ерекше 
және VIP демалыс аймақтары туристер 
қабылдайтын болады. Құрылыс-монтаж 
жұмыстары аяқталғаннан кейін 13 млрд. 
теңгеге инвестиция тарту және 7000 
адамға жаңа маусымдық жұмыс орында-
рын ашу жоспарлануда.

Балқаш көлі жолдарының жөндеу 
жұмыстарына 2021–2024 жылдар 
аралығында 3 млрд. 200 млн. теңге 
жоспарланған,  биылға 200 млн. 
теңге бөлініп, жол жөндеу жұмыстары 
жүргізілуде.

– Талғат Қанатұлы, Сарқан 
қаласында 1992 жылдан кейін 
көппәтерлі тұрғын үй былтыр ғана са-
лынып бастады. Келешекте де осын-
дай үйлер салу жоспарда бар ма? 
Сонымен қатар, көгілдір отын (газ) 
тарту жұмыстары бойынша да айтып 
өтсеңіз?

– Елу пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы 
аяқталуға жақын. 15 үш бөлмелі, 25 екі 
бөлмелі және 10 бір бөлмелі пәтерлер бо-
лады. Мердігер талдықорғандық «Golden 
City DS» ЖШС жұмысты жүйелі жүргізуде. 
Нысанның жалпы сомасы  505,630 млн. 
теңге.  Құрылыс жұмыстарының 90 пайы-
зы орындалды. Оны желтоқсан айында 
қолданысқа беріп, қала тұрғындарын 
қуантамыз. 2020–2021 жылдар 
аралығында Сарқан қаласында 5 қабатты 
60 пәтерлі 2 тұрғын үйдің  жобалық-
сметалық құжаттамасы әзірленді. Қазіргі 
таңда жоба сараптамадан өткізілуде. 
Жоба құны 1,6 млрд. теңге. Тұрғын 
үйлердің құрылыс жұмыстары 2022 жылға 
жоспарлануда. 

«Нұрлы жер» бағдарламасы аясында 
Сарқан қаласында 2 қабатты 20 пәтерлі 
тұрғын үйдің құрылысы жүріп жатыр. 
Мердігер «Golden City DS» ЖШС. Құрылыс 
жұмыстарының жалпы құны 296,53 млн. 

теңге. Ағымдағы жылға қарастырылған 
45,021 млн. теңге қаражат толық игеріліп, 
құрылыс жұмыстарының 5 пайызы орын-
далды. Құрылыс жұмыстарын аяқтау 
мерзімі 2022 жылдың маусым айы. 
Алдағы уақытта осыдай тұрғын үйлерді 
салу арқылы жаңадан ықшамаудан ашу 
жоспарда тұр. Олардың аулаларын толық 
абаттандырып, балалар ойнайтын зама-
науи алаңдар саламыз.

Ауданға көгілдір отын (газ) тар-
ту бойынша  «Талдықорған – Сарқан» 
магистральдық газ құбырының жобалау-
сметалық құжаттамасын «СПнефть»  
ЖШС әзірлеуде (302 км). Аудан 
аумағында 62,4 км. магистральдық құбыр 
және 2 тарату станциясын орнату жо-
спарлануда. Бүгінде жобалау-сметалық 
құжаттама әзірленді, алдын ала келісім 
жасалды, мемлекеттік сараптама жүргізу 
осы жылдың аяғына дейін аяқталады. 
Ал, құрылыс жұмыстарын 2022 жылы 
бастау жоспарлануда. Инженерлік, 
археологиялық және жер талдауы бойын-
ша сараптама жүргізілді.

– Қазір мемлекеттік бағдарламалар 
арқылы көптеген жобалар іске асуда. 
Айталық, «Ауыл – ел бесігі», «Нұрлы 
жер», «Жұмыспен қамту жол карта-
сы 2020-2021» секілді бағдарламар 
бойынша ауданда қандай жұмыстар 
атқарылды? 

– Иә, мемлекеттік бағдарламалар 
арқылы көптеген мәселелер шешілді. 
Әсіресе, күрделі жөндеуді қажет ететін 
нысандар ретке келтіріліп, жаңа жобалар 
іске асты. Мысалы, «Жұмыспен қамту 
жол картасы» бағдарламасы аясында 
54 жоба бойынша 2 млрд. 9 млн. теңгеге 
жөндеу жұмыстары жүргізіліп, 250 жұмыс 
орны ашылды. Бұл, әрине, жұмыссыздар 
санын азайтып, халыққа табыс табуға 
мүмкіндік ашты. Білім, мәдениет сала-
сында жобалар жемісті іске асып, сумен 
жабдықтау, жылу жүйесі, абаттандыру 
бойынша ауыз толтырып айтар жұмыстар 
атқарылды.  Талай жылдан бері жөндеу 
көрмеген Қарабөгет ауылдық Мәдениет 
үйі 265 млн. теңгеге қайта жаңғыртылып, 
онда 33 адам жұмыспен қамтылды. Қазір 
көптеген үйірмелер ашылып, концерттер 
қойылып, халық қуанып қалды. Ең басты-
сы, жастар бос уақытын тиімді пайдала-
нып жүр.

«Ауыл – ел бесігі» бағдарламасы ая-

сында Екіаша орта мектебінің күрделі 
жөндеу жұмыстарына 720 млн.  теңге 
бөлінді.  «Ақмешіт-Мелиоратор» ЖШС 
қазіргі таңда құрылыс жұмыстарының 95 
пайызын аяқтады. Сонымен қатар, барлық 
жаңа үлгідегі кабинеттердің, робототехни-
ка, ІТ кабинетінің, дефектолог кабинетінің, 
технология кабинеттерінің, асхана мен 
музыка кабинетінің жабдықтары толық 
жаңаланды.

«Еңбек» бағдарламасы бойынша 
республикалық және жергілікті бюджеттен  
469 млн. 930 мың теңге  бөлініп, 398 млн. 
427 мың теңгесі игерілді, қалған қаржы 
жыл соңына дейін игеріледі. Жыл басы-
нан жұмыс іздеуші ретінде  тіркелген 1710 
адамның 1657-і жұмыспен қамтылды. 
Бағдарламаның бірінші бағыты бойын-
ша кәсіптік оқуға Сарқан политехникалық 
колледжәне 50 адамға жолдама берілді. 
Қысқамерзімді кәсіптік оқуға  50 адам 
Талдықорған жоғары политехникалық 
колледжіне барды. Екінші бағыт бойын-
ша «Бастау бизнес» жобасымен    154 
адамға жолдама беріліп, оқуын аяқтады. 
Жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға 
арналған мемлекеттік гранттар бойынша 
50 адамға 29 млн. 170 мың теңге бөлініп, 
олар бүгінгі күнге алған қаржыға машина 
және тұрмыстық жабдықтарды жөндеу 
орталығын, киім тігу ательесін, сән са-
лонын, құс шаруашылығын, наубайхана, 
дәнекерлеу орнын ашты және мал басын, 
дүкенге қажетті тұрмыстық техникалар, 
дөңгелек жөндеу құрылғыларын сатып 
алды. Өз ісін ашуға және жұмыс істеп 
жүрген кәсіпкерлердің қызметін кеңейту 
үшін 29  адам  117 млн. 200 мың теңге 
шағын несие алды.

– Талғат Қанатұлы, қазір Алматы 
– Өскемен бағытында үлкен жол са-
лынуда. Оның біраз бөлігі осы аудан-
нан өтеді. Аудан аумағында жол салу 
жұмысы қанша пайызға аяқталды? 

– Бұл жол аудан, облыс қана емес, 
республикалық маңызы бар автожол. 
Себебі, ел экономикасын өрістетуге 
үлкен әсер етеді. Сарқан ауданы-
на қарасты 57 шақырым жол, оның 
16 шақырымына 2015–2018 жылдары 
қайта жаңғырту жұмысы жүргізілген. 41 
шақырым жолына 2019 жылдан бастап 
қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілуде. 
Құрылыс жұмыстарын «Ситик Констрак-
шен» ҚХР мердігері атқаруда. Аталған 

жол бөлігінің 80 пайыз жұмыстары аяк-
талды, 2022 жылға үшінші асфальтбе-
тон төсенішін салу және абаттандыру 
жұмымстары қалды. Жұмыс 2022 жылы 
толық аяқталады деп жоспарланған.

– Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев, 
Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 
жастарға үлкен сенім артуда. Жастар 
мен Еріктілер жылының ерекше ата-
лып өткені соның айғағы. Осы орай-
да аудан жастарына жасалып жатқан 
жағдай қандай? Олардың бос уақытын 
тиімді пайдалану, спорттық нысандар 
салу секілді жұмыстар қолға алынған 
ба? 

– Қазіргі таңда Сарқан ауданы бойын-
ша 14-29 жас аралығындағы жастардың 
саны 10 353 адамды құрайды, оның ішінде 
6 935-і ауылдық округте, 3 418-і қалада 
тіркелген. Ауданымызда жастар саяса-
тын іске асыру мақсатында  аудандық 
жастар ресурстық орталығы жұмыс 
атқарады. Алдағы уақытта жастарға за-
манауи қызмет көрсету орталығын салу 
жоспарда бар. 2 волонтерлік ұйым: 
Сарқан гуманитарлық колледжінде «Жа-
лынды жүрек», Сарқан политехникалық 
колледжінде «Мейірімді жастар» жастар 
қоғамдық бірлестігі жұмыс атқаруда. 
Жастардың бос уақытын тиімді пайдалану 
мақсатында фитнес, коворкинг орталығы 
және шағын кинозалы бар. Сонымен 
қатар, жастардың құқықбұзушылығының 
алдын алу мақсатында әртүрлі бағыттағы 
іс-шаралар және рейдтік жұмыстар 
жүргізілуде. Бүгінгі таңда жыл басынан 
бері жастармен бірлесе отырып 379 шара 
өткізілді.

Салауатты өмір салтын ұстану 
мақсатында жыл сайын бірқатар спорттық 
нысандардың құрылысы қарастырылады. 
Мысалға келтірсек, былтыр «Жұмыспен 
қамту жол картасы 2020» бағдарламасы 
аясында Алмалы, Бақалы, Көкөзек ауыл-
дарында спорт алаңдарының құрылысы 
басталып, биыл толығымен аяқталды. 
Сондай-ақ, биыл Қойлық және Көктерек 
ауылдарында 9,2 млн. теңге қаражатқа 
стрит-воркаут ойын алаңдарының 
құрылысы жүргізілсе, Сарқан қаласында 
құны 62 млн. теңге қаражатқа                  Ы. 
Алтынсарин атындағы мектептің футбол 
алаңының құрылыс жұмысы жүргізілді. 
Одан бөлек, Қойтас табиғи паркінде 
алаңы 1500 шаршы метр болатын шағын 
футбол алаңының құрылысы аяқталуға 
жақын.

– Әңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан 
Мәулен ӘНЕРБАЙ.

КЕЛБЕТІ КЕЛІСТІ,
 ЖҰМЫСЫ ЖЕМІСТІ

Осынау өнер бастауында тұрған білікті 
мамандардың есімі колледж жылнамасы-
на өшпестей болып жазылды. 

Өткен аптада қаншама түлекке білім 
мен білік сыйлап, өмірден өз орнын та-
буына жол сілтеген Сарқан гуманитарлық 
колледжі 50 жылдық мерейтойын атап 
өтті. Жарты ғасырда іргесі бекіп, керегесі 
кеңейген, бірлігі жарасып, ырысы тасыған  
оқу орнының орынды мақтанатын жөні 
бар. Алдымен мерейтойға келген мей-
мандар кең де жарық, тиісті білім мен 
біліктілік алуға барлық жағдай жасалған 
оқу кабинеттерін аралап көріп, колледж 
ауласына ағаш көшеттерін отырғызды. 
Естелік суретке түсіп, «Тарихы терең 50 
жыл» атауымен айшықталған салтанат-
ты мереке куәгері болды. Қадірменді 
қонақтар ретінде осынау оқу орнының 
ардагер ұстаздары төрден орын алды. 
Шараға арнайы келген аудан әкімі Талғат 
Қайнарбеков жылы лебізін білдіріп, 
естелік сыйлық табыс етті.

50 жылда іргелі өнер ордасына 
айналған Сарқан гуманитарлық колледжі 
бұдан соң ән мен жырға, күй мен биге ке-
зек берді. 

Өмір бойы колледжімді  жыр етем, 
Бір өзіңде бақыт, білім, берекем.
Шәкірттерің өрістесін, өрлесін,

Құтты болсын 50 жылдық мерекең! 
Сарқан гуманитарлық колледжімен 
қандайда бір байланысы бар жандардың 
жүрегін  бұл күні осынау жыр жолдары 
әлдилегені сөзсіз. Қазақ ұлт аспаптар 
оркестрінің орындауындағы күмбірлеген 
күйлері, «Айкүміс» бишілер тобының 
көркем билері, жекелеген өнерпаздардың 
әсем әуендері мерейтойға жиналған 

көпшілік көңілін кемерінен асыр-
ды. Халықаралық, Республикалық 
байқаулардың жеңімпаздары, сонымен 
қатар гуманитарлық колледжінің түлектері 
де өз өнерлерін паш етті. Сондай-ақ 
оқу қабырғасында еселі еңбек еткен 
қазіргі таңда дүниеден озған бірқатар 
ұстаздардың жарқын бейнесі еске алы-
нып, 1 минут үнсіздік жарияланды. Бұдан 

Тарихы терең, келешегі кемел білім ордасы(Басы  1- бетте).

соң колледж директоры Ерлан Дарми-
шев мерекелік лебізін білдіріп, бірқатар 
жандарға алғыс хаттар табыстады.

2014 жылы Сарқан гуманитарлық 
колледжінде «Мектепке дейінгі тәрбие 
және оқыту» мамандығы ашылған бо-
латын. Сол бір сәттен бері, колледждің 
әлеуметтік серіктестеріне айналған  
балабақша орталықтарына шара бары-
сында естелік сыйлықтар тарту етілді. 
Барлығының бастауында білікті маман-
дар тұратындығы белгілі. Сонау 1971 
жылы оқу орны өз есігін айқара ашқанда  
колледждің іргетасын нығайтып, дамуы-
на ерен еңбектерімен өзіндік үлестерін 
қосқан  ардагер ұстаздар қандай құрметке 
болсын лайықты. Құрметті қонақ есебіндегі 
осынау жандарға колледж ұжымы атынан 
алғыс айтылып, қошеметпен гүл шоқтары 
ұсынылды. 

Шат-шадыман шаттық кемерінен 
асқан салтанат кешегі колледж түлектері, 
бүгінгі  ұстаздардың әндерімен, «тәуелсіз 
еліміздің ертеңі кемел келешегіміз 
үшін білімді де саналы Алаш ұрпағын 
тәрбиелеп отырған білім ошағының 
болашағы жарқын, тұғыры биік болсын!» 
деген ақ тілекпен түйінделді.

П.ЖЕҢІСХАН.
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Түсіндіру жұмыстары жүргізілді
Қазақстан Республикасының 

2030 жылға дейінгі құқықтық 
саясат тұжырымдамасы ұлттық 
құқықты, сондай-ақ құқықтық 
саясатты дамытудың ба-
сым бағыттарын, білім беру 
және құқықтық насихат аясын 
анықтайтын бағдарламалық 
құжат болып табылады. Осы 
мақсатта НҚА (нормативтік 
құқықтық акті) әзірлеу және 
келісу бөлігінде құқық қолдану 
практикасын қамтамасыз ету әрі  

заңнама нормаларын түсіндіру негізінде нормашығармашылықты қызметті іске асыру 
үшін Сарқан аудандық  мәслихаты тарапынан  тұрақты түрде семинарлар өткізу жос-
парлануда. 

НҚА әзірлеуші орган тарапынан аудандық мәслихат аппаратына көптеген 
сұрақтардың түсуі мәселенің маңыздылығын айшықтап, семинар өткізуге негіз болғаны 
айқын. Осыған байланысты өткен аптада аудандық әкімдіктің кіші мәжіліс залында 
семинар-кеңес өтті. Семинар өзегіне "ҚР құқықтық актілері туралы" заңнама норма-
ларын түсіндіру және "МОИП" жүйесінде НҚА жобаларын келісу рәсімі арқау бол-
ды. Отырысқа аудандық мекеме-бөлім қызметкерлері қатысып, аудандық мәслихат 
аппаратының бас маманы Данияр Қалиев жан-жақты түсіндіру жұмыстарын жүргізді. 
Соңында сұрақтар қойылып, маман жауабы берілді.

Өз тілшіміз. 

Заседание Совета по этике
 

11 ноября 2021 года проведено очередное заседание Совета по этике, на котором 
рассмотрено 12 вопросов, в том числе 11 дисциплинарных дел, по итогам на главного 
специалиста Аппарата акима Шолакайского с/о Панфиловского района и руководителя 
Управления санитарно-эпидемиологического контроля Панфиловского района было 
рекомендовано наложить дисциплинарные взыскания за совершение дисциплинар-
ных проступков, дискредитирующих государственную службу, а на должностных лиц 
акиматов Панфиловского, Уйгурского, Сарканского районов, Управлений санитарно-
эпидемиологического контроля Райымбекского, Панфиловского районов, Департа-
мента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области, Департамента 
экологии по Алматинской области было рекомендовано наложить соответствующие 
дисциплинарные взыскания за нарушение Этического кодекса государственных слу-
жащих.    Наряду с этим, были заслушаны профилактические вопросы государствен-
ных органов.  

Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной 
службы по Алматинской области.

В современном мире не случайно 
приоритетом является надежность и ста-
бильность для компании, в том числе и 
государственных предприятии.

На этом пути этичность делового по-
ведения работников, честность и про-
зрачность бизнеса являются важными 
ценностями.

Своевременное внедрение в антикор-
рупционное законодательство Казахста-
на комплаенс-служб оказалось кстати, 
учитывая риски и потенциальные потери, 
с которыми сталкиваются предприятия.

Как известно, согласно уже действую-
щему антикоррупционному законодатель-
ству субъекты квазигосударственного 
сектора должны определить структурные 
подразделения, исполняющие функции 
антикоррупционных Комплаенс-служб.

Основной задачей Комплаенс-служб 
является обеспечение соблюдения соот-
ветствующей организацией и ее работ-
никами законодательства о противодей-
ствии коррупции.

Кроме того, стоит отметить, что это 
многофункциональная позиция «защит-
ника – советника» организации. Он ана-
лизирует соблюдение правил, выявляет 
риски, снижает вероятность их влияния 
на операционную деятельность и финан-
совое состояние организации, являясь 

КОМПЛАЕНС СЛУЖБЫ БУДУТ 
ВНЕДРЕНЫ В СОЦИАЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТАХ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
независимым лицом и подчиняясь непо-
средственно первому руководителю или 
совету директоров.

Статус его в компании весьма высок, 
ведь комплаенс-офицер предметно про-
веряет каждый процесс на соответствие 
стандартам и иным регулятивным тре-
бованиям, учитывает международный 
контекст, информирует сотрудников о 
принятых политиках, рассказывает, как 
вести деятельность, не нарушая при-
нятых правил, а также оповещает об от-
ветственности за нарушения, следит за 
соблюдением правил организации, по-
стулатов корпоративной культуры и эти-
ческих норм ведения бизнеса.

Стоит отметить, что институт компла-
енса является одним из эффективных 
инструментов превентивных мер по про-
тиводействию коррупции.

Учитывая данный международный 
опыт, организации профессионального и 
дошкольного образования, а также и ме-
дицины начали внедрять институт ком-

плаенса в своих структурах.
Можно отметить уже имеющийся по-

ложительный опыт Талдыкорганского 
высшего политехнического колледжа, 
который создал в своей структуре долж-
ности комплаенс-офицеров, основанной 
на едином антикоррупционном стандар-
те. Ее задача направлена на реализацию 
комплексной программы по предупре-
ждению совершения противоправных и 
коррупционных действий.

Комплаенс в Политехническом кол-
ледже включает совершенствование 
внутренней нормативной базы, системы 
внутреннего контроля и экономической 
безопасности, распространение инфор-
мации об этических нормах и мерах про-
тиводействия коррупции, как в самом кол-
ледже, так и среди ее партнеров.

Следующим этап развития комплаен-
са в колледже это реализация последо-
вательной политики по противодействию 
коррупции, в том числе направленную на 
предупреждение и выявление случаев 

злоупотребления должностными полно-
мочиями и фактов, приводящих к кон-
фликту интересов.

Ключевыми элементами противодей-
ствия коррупции в Политехническом кол-
ледже определены такие критерии как: 
система корпоративных ценностей и эти-
ка делового поведения, формирование 
компетенции добропорядочного работ-
ника, меры по предупреждению и профи-
лактике коррупции, система управления 
конфликтом интересов, а также систем-
ное антикоррупционное правосознание и 
обучение.

Начиная с момента создания инсти-
тута комплаенс и на протяжении всей 
деятельности Талдыкорганский высший 
политехнический колледж ответственно 
и бережно относится к соблюдению каж-
дым работником корпоративных ценно-
стей, включая нетерпимость коррупции, 
оценивает возможные риски.

Своевременные политика колледжа, 
направленная на превенцию коррупции, 
приведут к формированию антикорруп-
ционной культуры и помогут снизить или 
исключить коррупционные действия, а 
также помогут выявить и оградить на эта-
пе рисков от коррупционного нарушения.

ШАҺАР ШЫРАЙЫ

САЯБАҚТАР АШЫЛАДЫ
Сарқан қаласы жаңа келбетке енуде. Шағын шаһарда қалаішілік жолдар жөнделіп, ауызсу, жылу жүйесі жөнге келді, 

сондай-ақ, көпқабатты үйлердің ауласы абаттандырылды. Балалардың ойын алаңдары ашылып, халықтың серуендеп, 
сергіп қайтуына арналған саябақтар жұмысы жанданды. 

Сарқан ауданының кіреберісінде 
ашылған Алдияр батырдың ескерткіші 
өскелең ұрпаққа даналық пен батырлықтың 
қандай болатынын ұғындырып тұрғандай. 
Бір сөзбен айтқанда еңбектеген баладан 
еңкейген қарттарға дейін дән риза.

Қаланың орталығындағы әкімдік 
ғимаратының алдынан басталатын Ты-
нышбаев көшесі көзге ерекше түседі. 
Себебі, көше бойындағы гүл, шырша 
ағаштары хош иіс сыйласа, орындықтар, 
шамдар «Арбат» аллеясын ерекше 
көріктендіруде. «Арбат» аллеясына 
жалғасып жатқан «Жастар» саябағында 
күннің суығына қарамастан құрылыс 
жұмыстары қызу жүруде. Дәл ортасы-
на жастарға арналған мүсін қойылмақ. 
Балалардың ойын алаңы, халықтың спорт-
пен айналысуына қолайлы құрылғылар 
орнатылады. Саябақта құны 3 млн. теңге 

болатын заманауи дәретхананың құрылысы аяқталды. Оның жарығы арнайы датчик арқылы жанып-өшіп, жылу беретін 
құрылғы бірқалыпты температураны сақтайды.

«Жастар» саябағын кесіп өтсеңіз, жолдың арғы бетінен жаңадан салынып жатқан «Қойтас» саябағы басталды. 
Табиғаттың ерекше сыйы – мұнда көлемі нешетүрлі үлкен тастар жатыр. Жайылып жүрген қойларға ұқсағандықтан 
халық бұл жерді Қойтас атап кеткен. Бірақ алып тастардың қайдан келгенін ешкім дөп басып айта алмайды, тек «алып 
тасқынмен таудан ағып келген тастар» деген болжам бар. Бұрын Сарқан өзенінен өтетін ескі аспалы көпірдің орнына 
жаңасы салынған. Көпірден кейін аумағы 6 гектарды құрайтын саябақта жаяу жүргіншілер жолы, жарық шамдары, за-
манауи футбол алаңы бар. Олардың құрылысы толық аяқталған. Ендігі кезекте скейдборд, стрит воркаут және балалар 
алаңдары орнатылады. Сонымен қатар, әр тастың түбіне жарық шамдары қойылып, түнде ерекше көрініс сыйлайтын 
болады. 

Біз сөз еткен «Жастар» және «Қойтас» саябақтарының құрылысы бітуге жақын. Алдағы айда пайдалануға беріліп, 
қала тұрғындарының еркін саяхаттауына мүмкіндік туады.

Өз тілшіміз.

Елбасы сенімі - 
ел сенімі

Елбасы – қазақ халқы үшін Қазақстанның тәуелсіз 
мемлекетін құрудың басында тұрған, осы жолдағы не 
қилы тар жол, тайғақ кешуден халқымен бірге өтіп, 
қиыншылықтарын еңсерген, содан аман алып шығып, әлем 
мойындаған жаңа мемлекетті қалыптастырған, жаңа аста-
на тұрғызған, елді индустрияландырудың жаңа жобасын 
өмірге келтіріп, болашаққа бағыттап келе жатқан ұлы тұлға.

Осының бәрі айтуға оңай. Ал шын мәнінде, ол 
оқиғалардың әрқайсысы Елбасының жүйкесін тоздырып, 
қаншама қиналу мен тер төгуді қажет еткенін біз ойладық 
па? Назарбаев бастамасымен іске асырылған шаралар-
ды сарапқа сала алдық па? Бұл біздің бәрімізді ойлан-
дыра білуі керек. Сонда ғана біз Елбасын – Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президентін қадірлеп, тари-
хи мәртебесін сақтау мен қорғаудың жолын айқындауға 
қатыса аламыз. Ел мен Елбасының бірлігі тәуелсіздік жо-
лындағы Президент идеясына қолдау берді.

Тарихи қысқа мерзім ішінде Қазақстан әлемнің басты 
мемлекеттерімен тіл табысып, дипломатиялық қарым-
қатынасқа түсті. Түркі ынтымақтастығының құрамына кірді. 
ТМД, ШЫҰ-ны ұйымдастыруға ұйытқы болды. Нұрсұлтан 
Әбішұлының әлемдік беделінің күшімен Қазақстан ЕҚЫҰ, 
ИЫҰ-ға төрағалық етті.

Қазақстан үшін бүгінгі әлемдегі, өңірдегі, елдегі береке-
бірліктің тұғыры, қауіпсіздіктің кепілі – Елбасының аты 
мен заты, мұрасы мен мұраты болатыны да сондықтан. 
Ұлттың бағына біткен біртуар тұлғаға ұзақ ғұмыр, бейнеттің 
зейнетін көруді тіледік.

М.КАРИБЖАН,
Сарқан ауданының тарихы музейінің экскурсия 

жүргізушісі.
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Предновогодняя охрана 

еловых
Новый год - долгожданный семейный и 

любимый праздник, который ждут взрослые и 
дети, и до его наступления остается все мень-
ше времени.

Главным новогодним символом является 
елка. Но у красивой традиции праздновать но-
вый год с елочкой есть своя цена: срубленные 
живые деревья. Ели вырубаются лишь для 
того, чтобы всего несколько дней радовать нас, 
а затем месяцы «украшать» мусорные свал-
ки. Если каждая казахстанская семья захочет 
ставить в своем доме живую елку на Новый 
год, страшно представить, скольким деревьям 
предстоит быть уничтоженными, чтобы удо-
влетворить эту потребность.

В целях выявления и пресечения незакон-
ной порубки, заготовки, провоза и реализации 
молодняка хвойных пород на территории госу-
дарственного лесного фонда области в пред-
новогодний период. Каждый год проводятся 
мероприятия по усилению охраны молодня-
ков хвойных пород. Согласно приказа Коми-
тета лесного хозяйства и животного мира «Об 
усилении охраны молодняков хвойных пород 

в предновогодний период» с начала декабря вдоль дорог по Сарканскому филиалу.
Тополёвского лесничества составляется график дежурств в предновогодний период, 
совместно с пограничниками и РОП. Ведется разъяснительная работа среди населе-
ния через средства массовой информации о бережном отношении к хвойным насаж-
дениям.

А.ДАУЫЛБАЕВ,
гос. инспектор обхода №45 Тополёвского лесничества.

Животное нуждающееся в особой охране
Тянь-шанский бурый медведь

Тяньшанский бурый медведь один из самых малочисленных подвидов бурого мед-
ведя. Обитает в горах Тянь-Шаня и Памира. Медведь среднего размера: длина тела 
до полутора метров, а вес до 300 кг. Редко, но встречаются и более крупные особи.

Отличительной особенностью тяньшаньского бурого медведя являются когти на 
лапах желтого, почти белого цвета, за что ему дали второе название белокоготный. 
Численность тяньшаньских бурых медведей около 5 тыс. особей.

Тяньшаньский бурый медведь заметно мельче европейского, сибирского, камчат-
ского и уссурийского подвидов, он примерно одинаковой величины с кавказским и 
крупнее сирийского.

Тем не менее тяньшаньский бурый медведь выглядит весьма внушительно. Длина 
его тела 130-140 см, высота в холке до 90 см, масса 150-300 кг. В целом у этих медве-
дей очень большая индивидуальность, некоторые животные заметно отличаются по 
величине и окрасу. Шерсть у них чаще светлых тонов, различных оттенков от светло-
желто-палевой до темно-бурой. Шерсть грубая и жесткая. Форма туловища, головы, 
и ног такие же как у европейского медведя, но несколько меньше по размеру, морда 
более укорочена. Когти на лапах менее изогнуты и более тупые, одного цвета с мехом, 
но со временем светлеют.

Впервые тяньшаньского бурого медведя описал в 1873 году русский зоолог и пу-
тешественник Н. А. Северцов, он дал ему название «белокоготный». В те времена 
тяньшаньский бурый медведь был обычным зверем в горных системах Тянь-Шаня и 
Памира. Сегодня тяньшаньский подвид бурого медведя довольно редкое животное, 
за последние 50 лет их численность значительно сократилась, а во многих местах их 
прежнего обитания этот зверь исчез совсем.

Теперь тяньшаньские бурые медведи чаще встречаются в горах Киргизии, где их 
насчитывается порядка 1500 особей. Примерно 1000 голов обитают в Казахстане, по-
рядка 700 медведей живут в горах Таджикистана и около 150 в горных районах Узбеки-
стана. Основные места обитания тяньшаньских бурых медведей на высоте 4,5-5 тысяч 
метров над уровнем моря, им не страшны горные склоны, кручи и нагромождения кам-
ней по которым они бойко перемещаются при охоте. Их можно встретить и у подножия 
гор. Практически во всех этих станах их отстрел запрещен.  Подвид тяньшаньских бу-
рых медведей включен в Красную книгу МСОП.

А.АБДУЛДАЕВ,
государственный инспектор  Сарканского филиала  Басканского 

лесничества. 

Сыбайлас-жемқорлыққа қарсы іс 
әрекет жасау үшін біріншіден Сыбай-
лас- жемқорлық түсінігін анықтап алуы-
мыз қажет. “Сыбайлас-жемқорлық” де-
ген түсінік мағынасына этимологиялық 
қарау мұны “параға сатып алу”, “пара” 
ретінде, "corruptio" деген латын сөзін 
алып, анықтауға мүмкіндік береді. Рим 
құқығында сондай-ақ "corrumpire" түсінік 
болған, ол жалпы сөзбен айтқанда “сын-
дыру, бүлдіру, бұзу, зақымдау, жалғандау, 
параға сатып алу” деген түсінік берген де, 
құқыққа қарсы іс-әрекетті білдірген. ҚР

“Сыбайлас-жемқорлықпен күрес ту-
ралы” Заңы сыбайлас-жемқорлыққа 
келесідей анықтама береді. Ол: 
“мемлекеттік міндеттерді орындай-
тын адамдар, сондай-ақ соларға 
теңелген адамдар, тікелей өзі немесе 
делдал арқылы өздерінің лауазымды 
құзыреттерін және онымен байланысты 
мүмкіншілікті немесе өз құзыреттерін 
басқаша пайдаланып мүліктік пайда алу 
үшін заңмен қарастырылмаған мүліктік 
жайлылықты және артықшылықты 
қабылдау, сондай-ақ жеке және заңды 
тұлғалармен аталмыш жайлылықты 
және артықшылықты оларға заңсыз бе-
руге осы адамдарды парамен сатып алу”. 
Сыбайлас-жемқорлықпен күрестің негізгі 
қағидаларын сақтау және жүзеге асы-

Сыбайлас - жемқорлық туралы 
не білеміз!

ру сыбайлас-жемқорлықпен күресте өте 
маңызды. Бұл қағиданың сақталуының 
кепілі азаматтардың өздерінің белсенділігі 
болып табылады, сыбайлас-жемқорлық 
үдерістерді бұқаралық ақпараттық 
құралда жариялау, бұқара өкілдерінің 
сот үдерістерінде болуы; өтініштерді 
прокуратураға, экономикалық және 
сыбайлас-жемқорлық қылмыспен күрес 
жөніндегі Агенттікке және басқа құқық 
қорғау органдарына беру. Қазіргі таңда 
сыбайлас-жемқорлықпен күрес бойын-
ша Мемлекеттік бағдарламаға сәйкес, 
мемлекеттік органдар қабылдаған 
шешімдердің ақпараттық мөлдірлігін 
қамтамасыз ету, мемлекеттік басқару 
органдарының рұқсат ету және әкімшілік 
құзыреттерін оңтайландыру, сондай-ақ 
мемлекеттік сатып алудың электронды 
жүйесіне көшу негізінде мемлекеттік са-
тып алу жүйесін реформалау.

Бағдарламада ерекше көңіл 
азаматтық қоғам ұйымдарын сыбайлас-
жемқорлыққа қарсы қызметке тартуға, 
құқықтық сана мен құқықтық мәдениетті 
қалыптастыруға бөлінеді.

жеке және заңды тұлғаларға мемлекеттік 
реттеу өкілеттігін беруді болдырмау.

Сыбайлас-жемқорлық әсіресе мемле-
кеттік билік органдарында қауіпті. Мұндай 
жағдайда ол биліктің монополиясын, 
мемлекеттік қызметшілердің шешім 
қабылдау өкілеттігін күшейтеді және 
шенеуніктердің қатал құқықтық есеп 
беруін және бақылауда болуын жою 
симбиозын көрсетіп-білдіреді. Практи-
ка көрсеткендей, сыбайлас-жемқорлық 
мемлекеттік жүйенің барлығын 
бұзады, мемлекеттік билік беделінің 
және мемлекеттік қызмет абыройның 
құлдырауына ықпал етеді. Сыбайлас-
жемқорлық экономиканың дамуына 
кедергі. Сыбайлас-жемқорлық құқық 
бұзушылықты анықтау, болдырмау, ал-
дын алу және өз құзыреті шеңберінде 
оларды жасаған адамдарды жауапқа тар-
ту прокуратура, ұлттық қауіпсіздік, ішкі 
істер, салық, кеден және шекара қызметі, 
қаржы және әскери полиция органдары-
мен жүзеге асырылады.

Ж.МОЛДАХАН,
 "Жоңғар Алатауы" МҰТП аға 

ғылыми қызметкері.

Нормативтік құқықтық актілерді 
сыбайлас-жемқорлыққа қарсы 
сараптаудың пәрменді тетігін енгізу, 
бюджеттік қаражаттың жұмсалуын 
қоғамдық бақылау жүйесін құру, жеке 
рұқсат беру міндеттерін азаматтық 
қоғам институттарына беру, ақшалай 
қаражаттың қолма-қол айналымын 
мейлінше көбірек қысқарту бойынша ша-
ралар енгізу, заңға қайшы жолмен ақшалай 
қаражатты заңдастыруға қарсы іс-әрекет 
жасау қарастырылған. Заңға сәйкес 
аталған қағидалар жатады, мемлекеттік 
функцияларды орындауға өкілетті, ла-
уазымды, сондай-ақ олардың қатарына 
жататын басқа адамдардың құқықтарын 
және еркіндігін ҚР Конституциясының 
39 бабы 1 тармағына сәйкес шектеу, 
жеке және заңды тұлғалардың бұзылған 
құқықтары мен заңды мүдделерін қалпына 
келтіру, сыбайлас-жемқорлық құқық 
бұзушылықтың зиянды салдарын жою 
және алдын алу, сыбайлас-жемқорлық 
құқық бұзушылықпен күреске ықпал жа-
сайтын азаматтардың жеке қауіпсіздігін 
кәсіпкерлік қызметке бақылау жасайтын 

Мемлекеттік қызмет көрсету аясын-
да «№10 психологиялық-педагогикалық 
түзеу кабинеті» КММ 
ерекше білімді қажет 
ететін балаларға көмек 
көрсетеді, соның ішінде 
жиі кездесетін психикалық 
дамудың тежелуі (ПДТ) - бұл 
психикалық функциялардың 
(зейін, ойлау, есте сақтау) 
дамуының бұзылуымен си-
патталатын диагноз. Ол 
балаларға, әдетте, 2-3 жа-
сында қойылады. Алай-
да, егер сіз уақытында 
анықтай алсаңыз, онда 
жағдайды түзетуге болады. 
Барлығы өздігінен дамиды 
деп күтіп, 6-7 жасқа дейін 
байқамасаңыз, онда баланы 
коррекциялық сыныпқа жіберу қаупі бар. 

Ата-аналар өздерінің баласының 
бойындағы ерекшеліктерді қалай анықтай 
алады? Оның негізгі көріністерінің бірі-
оқу процесінің қиындықтары. ПДТ айқын 
белгісі, эмоционалды ерік-жігер жағынан 
жетілмеуі, зейіннің тұрақсыздығы, сөйлеу 
тілінің дұрыс дамымауы, есте сақтау және 

Ата-аналарға дефектологиялық кеңес

ойлау қабілеті төмен болып келуімен 
көрінеді. 

Ата-аналарға баласының бойын-
да ерекшелігі барын мойындау қиын. 
Көбінесе олар баланың әлі «тым 
кішкентай», «жай ғана белсенді» не-
месе «өз қарқынымен дамып келе 
жатқанына» сеніп, мәселелерге көз жұма 
қарайды. Әрине, әркімнің өзінің даму 

жылдамдығына байланысты, бірақ 
оны жеңу үшін мәселені уақытында 
қадағалап отыру өте маңызды. 

Ата-ана тарапынан қай жағына на-
зар аудару керек: 

• Бала көп сөйлемейді, 
құрдастарымен және ересектермен аз 
сөйлеседі. Балалар оны өз ойындары-
на қабылдамайды.

• Эмоционалды тұрақсыздық. 
Бала негізсіз қуанышты болуы мүмкін 
немесе керісінше алаңдаушылық пен 
мазасыздықта болуы мүмкін.

• Сабақ кезінде мұндай балаларға 
зейін қою, мұғалімнің нұсқауын орын-
дау қиын.

• Оқу үлкен қиындық тудырады.
• Сөйлеудің дамуы жас нормала-

рына сәйкес келмейді. 
Ата-аналар бастауыш мектепте 

оқудың қиындықтары әрдайым дерлік 
ақыл-ойдың артта қалуымен байланы-
сты екенін білуі керек. Сіз мұғалімге, тіпті 
- балаға ұрыспауыңыз керек. Одан да 
логопед-дефектологпен байланысыңыз!

ПДТ балаға көмектесуге болады 

ма? Иә, әрине. Бірінші қадам - толық 
қанды тексеруден өту керек. Педиатрдан 
басқа, сіз проблеманы түсінетін және 
түзету шараларын тағайындай алатын 
нейропсихологқа баруыңыз керек. Содан 
кейін дефектолог-логопед тексерісінен 
өтіп болғаннан кейін, кешенді түзету 
жұмыстары басталады. 

Ата-аналар ПДТ түзетуге 
болатындығын және оны түзету керектігін 
ұмытпауы керек. Ең бастысы - күш салу 
және барлығымен кешенде жұмыс жасау 
керек. Айқын нәрсені жоққа шығармаңыз. 
Маманға неғұрлым тезірек хабарлассаңыз, 
көмектесу соғұрлым оңай болады. ПДТ 
емдеу - бұл тез немесе қарапайым про-
цесс емес. Алайда, бірлескен күш-жігер 
балаға өз құрдастарын қуып жетуге 
мүмкіндік береді. Сұрақтарыңыз болса 8 
747 286 20 98 немесе 2 11 10 телефон 
номерлері бойынша ақпарат ала аласыз-
дар. 

О.ДИХАНБАЕВ,
№10 психологиялық-

педагогикалық түзеу кабинетінің
дефектолог маманы.

KÖKEIKESTI  
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Адам баласы ежелден ізгі ісімен 

жұрт жадында қалады. Алғанымен емес, 
бергенімен санатқа кіреді.Десекте қай за-
манда болмасын жегі құрт сынды іштей 
кеулеген жемқорлық адамзатпен бірге жа-
сасып келеді. Бұл дертке шалдыққандар 
бергеннен гөрі алғанды жақсы көреді. 
Түйені түгімен жұтатындардың бүгінгі 
мұрагерлері миллиардтап көмейге құятын 
болды.

Осы жұқпалы дерт қай кезеңнен ба-
сталды екен деген сауалдың жетегімен 
ұлы Абай шығармашылығына сапар 
шектік.

Ұлы Абайдың ғақлиялары тұнып 
тұрған өсиет емес пе? «Жас бала анадан 
туғанда екі түрлі мінезбен туады: біреуі- 
ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. 
Бұлар- тәннің құмары.... Біреуі- білсем 
екен демеклік... Не көрсе, соған талпы-
нып.., көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін 
сұрап тыныштық көрмейді. Мұның бәрі 
– жан құмары...»  дейді ол жетінші қара 
сөзінде.

Тәннің құмарлығын баса алмай, 
дәндеп алып, ұрлықпен-қарлықпен, 
бастапқы қылмыстары ашылмай қалса 
сыбайлас жемқорлықпен былыққа қалай 
батқанын біле алмай жүргендердің қай 
қоғамда да кездесетіні де өкінішті.

Тағы да Абай: 
Кеселді жалқау, қылжақбас, 
Әзір тамақ,әзір ас.
Сыртың –пысық, ішің-нас,
Артын ойлап ұялмас,- деп шенейді 

оларды.
Ақынның «Қалың елім, қазағым,қайран 

жұртым» өлеңінде аяусыз ащы сынға 
алған жайларын есіңізге түсіріңізші! Олар: 
«Жақсы мен жаманды айырмаушылық, 
өз сөзі мен басқа сөзді ұқпаушылық, 
бас-басына би болушылық және бірлік 

Сыбайлас жемқорлық - 
қоғам кесепаты

береке, шын пейіл жоқтығынан туған 
күш сынысқан күндестіктің» іргемізден 
берік қоныс тапқандығы еді ғой. Міне, 
осы сықылды сиықсыз әдет, бұралқы 
мінездер, сый дәметкен ұлық, жемқорлық 
жайлаған жерде елдің «ұстарасыз ауызы-
на мұрты түсіп» кетеуінің кетпеуі мүмкін 
емес. Абай айтқан батыл сындардың 
жанкешті қалыппен ғасырдан ғасырға 
жетуі жанымызды жабырқатады, әрине.

Ақын, әлбетте, адамгершілік өріс алса, 
адам мінезі өзгерсе қоғам да өзгереді, 
жақсылық орнайды деген ұғымда 
болғаны анық. Алайда адамның адам-
нан артық болсам деген пиғылы міндетті 
түрде олардың өз арасында дұшпандық, 
алакөздік туғызатынын, бір-бірін алдауға, 
арбауға,іштен шалуға мәжбүр ететіндігін 
өмір дәлелдеп келеді.

Ғасырлар бойы елді жайлаған 
мешеулік,томаға-тұйықтық, талапсыздық, 
жалқаулық, парақорлық және басқа да 
халықтың қанына сіңіп, еншісіне тиген 
дағды-әдеттің керітартпалығын жою да 
бір күннің шаруасы еместігін ақынның өзі 
де жақсы ұққан. Қырық бірінші сөзінде 
Абай «Қазақты иә қорқытпай, иә парала-
май ақылмен ешнәрсеге көндіру мүмкін 
емес.Етінен өткен, сүйегіне жеткен, ата-
дан мирас алған, ананың сүтімен енген 
надандық әлдеқашан адамшылықтан 
кетірген...Енді не қылдық,не болдық» деп 
күйзеледі.Халықтың бойына сіңген зиян-

ды дағды-әдеттің зардаптарына қарсы 
күрестің қиындығын ақын :

Таппадым көмек өзіме,
Көп наданмен алысып.
Көнбеді ешкім сөзіме,
Әдетіне қарысып,- деп білдіреді.
Қазақ даласындағы бұрыннан да бар 

жемқорлықты орыс билігі заңдастыра 
түсті. Қазақтың бай – манаптарын, би-
болыстарын қолшоқпар етіп кез кел-
ген мәселені пара алу арқылы шешіп, 
халықтың мойнына ауыртпалық түсірген 
орыс әкімдерін Абай да жек көрді. 
Олардың алдында құрдай жорғалап, 
шыбындап бас изеген би-болыстарды 
аяусыз әшкере етті. «Күлембайға» де-
ген өлеңінде ояз алдындағы қазақ 
баласының кейіпсіз күйін сықақ етті. Орыс 
әкімдерімен кездескенде тең түсіп сөз жа-
рыстырып, жауап қайырысып, кішіреймей 
иық тірестіріп орыс ұлықтарының  намы-
сын қоздырғанымен орыстың прогресшіл 
ғылымы мен білімін игеру үшін осы 
халықтың тілін үйренуге үндеді.

Абайдың  бір өлеңіндегі «Пайда 
ойламай, ар ойла» атты тұжырымды 
ойы бүгінгі таңда мақал-мәтел, нақыл, 
шешендік сөз сынды естіледі. Бұл 
тіркес адамгершіліктің, адалдықтың, 
адамдықтың басты сипаты.

...Ар мен ұят ойламай тәнін асырап,
Ертеңгі жоқ, бүгінгі болған құмар.
...Ақылды деп, арлы деп, ақпейіл деп,

Мақтамайды ешкімді бұл күнде көп.
Дегенмен нарықтық қатынас арды 

ұмытып, қарабасының пайдасын 
ғана ойлайтын аттөбеліндей топты 
қалыптастырғанын ұмытуға бола ма? 
Олар керсінше ұлы ақынның «Арсыз 
болмай атақ жоқ,алдамшы болмай бақ 
қайда» деген пайымымен өрелес, туыстас 
сынды.Үкілеп үміт күткен кейбір жастың 
лауазымға қолы жетісімен парақорлықтың 
батпағына көмілгенін көргенде осылай 
демеске лажың да қалмайды екен.

Адамның көрсе қызарлығын, дүниеге 
тоймайтын көзін тек топырақ қана толтыра-
ды. Бұл тәмсілді ұлы ақынның «Ескендір» 
поэмасынан табамыз. Ескендірдің 
күтінбеген бейбіт жұртты қырып-жоюына, 
барған сайын аранының ашылуына орай 
ақын қатал үкім шығарады.Зұлымдық пен 
жемқорлықтың зауалы-адамның көзін 
толтыратын топырақ қана.

Ұлы Абай халқының қараңғылығы 
ертеңгі ұрпаққа ұласып жүрмесе екен деп 
уайымдаған. Аурудың алдын алмасаң 
оған ем қонбайды.Жемқорлықтың дауа-
сы- қатаң тәртіп, ауыр жаза.

«Nur Otan» партиясы бағдарламасында 
«Партияның жемқорлықты түбегейлі жою-
да алға қойған мақсат – мүдделеріне 
қол жеткізу үшін баршамыз бір адам-
дай жұмылуымыз керек. Алдымызда 
әлі талай үлкен міндеттер тұр, талай 
сын кезеңдерден өтуге тура келеді, осы 
жолда сапалы нәтижиеге қол жеткізуіміз 
қажет» деп нақты міндеттер қойылған. 
Осы міндеттерді орындауға үлес қосу 
үшін санамыздың таза, мақсатымыздың 
айқын, қадамымыздың нық болуы шарт.

                                                                 
Жомарт ИГІМАН.

«Тәуелсіздігіміздің 30 - жылдығына орай 
Нұр-Сұлтан қаласында жеңіл атлетикадан 
өткен «Astana Marathon 2021» марафондық 
жарысында Алматы облысы, Сарқан ауданы, 
Абай ауылының тумасы Данияр Орманғали 
бірінші келіп, бас жүлдені иеленді» деген ха-
барды әлеуметтік желіден оқығанда ерекше 
қуанып, мақтаныш сезімге бөлендім. Бұл жа-
рыста Данияр әлем біріншілігіне, олимпиадаға 
қатысқан азулы қарсыластарынан озып, 42 
шақырым қашықтықты 2 сағат 24 минут-
та жүгіріп өтіп, бірінші келуі мақтанатындай, 
қуанатындай жаңалық.

«Өз балаларымның бойындағы спортқа де-
ген қызығушылықтарын, қабілеттерін ашып жол 
көрсете алмадым. Енді немерелерімнің біреуі 
спортқа түбегейлі бет бұрып, атымды шығарса 
екен. Қазақ елінің мәртебесін көтеріп, елінің, 
халқының құрметіне бөленетіндей азамат бо-
лып өссе екен»- деп армандаған Орманғали 
ақсақалдың арманының орындалғанына 
тәуба!»-дедім.

«Мен білетін аға буын Мұсабаевтар 
спорттың күрес жағына бейім еді. Мына бала 
қалай жеңіл атлетиканы таңдады екен» деген 
қызығушылық мені Даниярдың шыққан, тәрбие 
алған ортасымен танысуға итермеледі. Дани-
ярдай ел намысын қорғап жүрген жігіттің қалай 
қалыптасқанын білмейтін, бірақ білгісі келетін 
алыс-жақындарды оның отбасымен таны-
стырып келешек ұрпаққа үлгі ету мақсатында 
қолыма қалам алдым. Бұл жанұяда Даниярдың 
артынан ерген Мадияр атты інісі, Дильяра атты 
қарындасы бар. Олар да спорт жағынан бол-
сын, өнер жағынан болсын қара жаяу емес. Да-
нияр да, Мадияр да жеңіл атлетикаға келмей 
тұрып, спорттың күрес, еркін күрес, қол күрес, 
дзюдо түрлерімен айналысқан. Аталған спорт 
түрлерінен бала күндерінде-ақ айтарлықтай 
нәтижелер көрсетіп, жоғарыдан көрініп 
үлгерген. Екеуі де төменгі сыныптарда оқып 
жүріп-ақ спорт шеберлігіне үміткер атағын ие-
ленген. «Қол күрестен оң қолмен де, сол қолмен 
де жекпе-жекке шығып, қарсыластарын жеңіп, 
жүлделі орын алу сирек кездесетін құбылыс. 
Осы қасиет ағайынды үшеуінің де бойында 
бар. Тіпті талдырмаш қана Дильяра, білек күшін 
сынағанда, өзі қатарлас балалардың барлығын 
жеңіп кетеді»-дейді балалардың қол күрестен 
жаттықтырушысы Қуаныш Қадырбаев. 
Даниярдың жеңіл атлетикадан жолын ашқан 
алғашқы жарыстардың бірі Қапал марафо-
ны. Осы жарыста бірінші келіп, көзге түскен 
Данияр, Жетісу мемлекеттік университетіне 
қабылданып, жаттықтырушысы Сепбосынов 
Еркен Мұратұлымен бірге жеңіл атлетикамен 
түбегейлі, жүйелі түрде айналысуға бет бұрды. 
Бұл бетбұрыс нәтижесіз емес.

Ал Мадияр баламыз қазір ағасы 
оқыған Талдықорған қаласындағы дарын-
ды балаларға арналған облыстық спорт 
мектеп-интернатының үздік оқушысы. 
Мектептің мақтанышы. Спорттық, қоғамдық 

Осындай бір отбасы бар

іс-шаралардағы жоғарғы көрсеткіштерімен 
мектебінің, облысымыздың абыройын 
асқақтатып жүр.

Спорт жағынан, түрлі қоғамдық іс-
шараларға қатысу жағынан Дильяра да 
ағаларынан қалыспай келеді. Жақында 
Талдықорған қаласында өткен сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру 
«Адал Ұрпақ» слетіне қатысқан   Дильяра 
«Алғыс хатпен» оралды. Ағайындылардың 
түрлі жарыс додаларға қатысып алған 
жүлделері мен мақтау, марапаттарын тізіп 
жазар болса, бүкіл бір газеттің беті толатын-
дай тізім шығуы даусыз! Балалардың жалпы 
спортқа деген қызығушылығын қалыптастырған 
әкелері Қайрат Мұсабаев болса, күрестен 
жүйелі түрде дайындап, айтарлықтай дәрежеге 
жетуіне себепші болған жаттықтырушылары, 
өз ісіне мығым, жүрегі ізгілікке толы, ауыл аза-
маты Дидар Секеманов. Жалпы Мұсабаевтар 
әулеті спорт десе ішкен астарын жерге 
қоятын, еңбекқор, көпбалалы жанұя. Аға 
буын Мұсабаевтар кезінде, әсіресе күрес 
жағынан аудан, облыс көлемінде танымал 
болғанын ел біледі. Жастайынан ағаларына 
еліктеп, спорттың әр түрімен айналысып, 
айтарлықтай жетістіктерге жеткен Қайрат өз 
білгенін, тәжірибесін балаларымен бөлісуден 
еш жалықпайды. Атаның қанымен, ананың 
сүтімен дарыған бойларындағы табиғи тұмса 
дарынды әрі қарай дамытып, спортқа түбегейлі 
бет бұруға аға буын Мұсабаевтарда мүмкіндік 
болған жоқ. Олар еңбекке ерте араласып, 
күнделікті күйбең тіршіліктің көлеңкесінде 
қалып қойды. Оларға жол көрсетіп, жетелеп, 

демеу болатын ешкім болмады. Сондықтан да 
болар Қайрат өзі жетпеген жетістіктерге бала-
ларын жеткізу үшін күш-жігерін де, уақытын да, 
қаржысын да аяған емес. Спорт жарыс! Ол – 
дода! Ол – бірде жеңіс, бірде жеңіліс! Тұлпарды 
баптап бәйгеге қоспаса жабағы күйінде қалып 
қоятыны белгілі ғой. Қайрат қай жерде, қандай 
жарыс болатынын алдын ала өзі біліп, ба-
лаларды дайындап, өз қаражатымен сол 
жарысқа апарып, қатыстырып, тәжірибе жина-
уына, психологиялық дайындығын шыңдауға 
аса көңіл бөліп жүреді. Ал балалардың ана-
сы Гүлшат Баяхметқызына келетін болсақ, 
нағашы ата-әжесінің бауырында оныншы 
бала болып тәрбиеленген Гүлшат үлкендердің 
ақыл-кеңесін тыңдай жүріп, бойына қазақи 
тәрбиені сіңіріп өскен жан. «Ата-енеммен бірге 
тұрдық. Енем ақырғы демі таусылғанша бата-
сын беріп кетті: «Балаларың биіктен көрінсін! 
Атақ-абыройларыңды асқақтатсын. Сендер-
ге жаман атақ әкелмесін»-деп отырушы еді. 
Балаларымыздың бізді, ағайын-туысты, жал-
пы елді қуантып, биіктерден көрініп жүргені 
сол әжелерінің берген батасы болар»-дейді 
Гүлшат. Осы сөздерінен-ақ Гүлшаттың жүрегі 
таза, мәдениеті жоғары, білімді, тәрбиелі 
жан екенін байқауға болады. Қайрат пен 
Гүлшат балаларының жетістіктеріне риясыз 
қуанып, қолпаштап отырса, жеңілістерін сынақ 
ретінде қабылдап, мойымауға, жасымауға, 
одан әрі шыңдала түсуге жігерлендіріп от-
ырады. Қайраттың да, Гүлшаттың да бойы-
нан адамгершілік, ізгілік, досқа адалдық, өз 
ісіне тиянақтылық, үлкендерді сыйлау, кішіге 
қамқор болу сияқты қасиеттері байқалып 

тұрады. «Тәрбие тал бесіктен басталады» - 
деп халқымыз бекер айтпаған. Ата-анасының 
бойынан осындай қасиеттерді байқап, олардан 
жан-жақты қолдау көріп өскен бала қалайша 
басқаша болуы керек. Балаларының бойынан 
байқалған өзгелерде жоқ қасиеттерін дамытып, 
дәріптеп, қолдап отыру Қайрат пен Гүлшаттың 
бала тәрбиесіндегі негізгі ұстанымдары. 
«Жігітке жеті өнер де аз» деген бар емес пе? 
Бұл жанұяның балалары спортқа ғана емес, 
түрлі қоғамдық іс-шараларға араласып, өнер 
сайыстарына да түсіп, түрлі мақтау, мара-
паттар алып жүр. Бала тәрбиесінде тек бір 
бағытты ғана алып қоймай, олардың жан-жақты 
қалыптасуына, білімді, өнерлі, салт-дәстүрді 
берік ұстап, тіл-байлықтарын жетілдіріп отыруға 
көңіл бөлу бұл жанұяның ненізгі ұстанымы. 
Менің анам: «Бала сәби кезінде нені арман-
даса сол орындалады. Өйткені ол періште ғой. 
Періштенің сөзіне періште «әумин» дейді»-деп 
отыратын. Сегіз айында алғаш қадамын ба-
сып, ерте сөйлеген желаяқ баламыз Данияр 
Алтыншаш әжесінің алдында отырып: «Әже, 
мен өскенде менің жеке ұшағым болады. Сол 
ұшаққа сізді отырғызып, ауылдың үстімен 
ұшамыз»-дейді екен. Данияр 21-ақ жасында 12 
дүркін Қазақстан чемпионы, 5 дүркін Азия чем-
пионы атанған тұңғыш қазақ спортшысы. Таза, 
пәк, сәби арманымен әжесіне берген уәдесінің 
орындалғанының алғашқы сатысы осы болар 
деп топшылайық! «Жеңіл атлетика үшін дененің 
шымыр болғаны, тыныс алу жолдарының 
жақсы дамығаны маңызды. Екі баламның да 
спорттағы алғашқы қадамдары күрес, қол 
күрес, дзюдодан басталғаны оларға жеңіл ат-
летикадан жоғарғы нәтиже көрсетуге септігін 
тигізетіні анық»-дейді Қайрат Орманғалиұлы. 
Данияр да, Мадияр да әлі жас. Алар асулары, 
бағындырар биіктері әлі алдыда. Қазіргі таңда 
Данияр, қаңтар айында Гонконг қаласында 
өтетін ірі жарыс Азия біріншілігіне дайындалу-
да. Жеңіспен оралуын күтейік. Жаратушыдан 
желаяқ тұлпарымызды тұяғынан сүріндірмеуін 
сұрайық! «Хан мен қараны теңестіретін бала»-
деп халқымыз бекер айтпаған. Қазақ елінің 
абыройын асқақтатып жүрген баланы өмірге 
әкеліп, дұрыс тәрбие беріп отырған Қайрат пен 
Гүлшаттың ханнан қай жері кем!

Данияр жақында Тараз қаласында және 
Түркістан қаласында өткен марафондық жары-
стардан бірінші келіп, әкесінің толып отырған 
ердің жасы елуіне үлкен сый жасады. Алмалы-
тау етегінде орналасқан осынау бір шағын ғана 
Абай ауылында келешек ұрпақ тәрбиесіне аса 
жауапкершілікпен қарайтын қарапайым осын-
дай бір отбасы бар екенін біле жүріңдер. Бала-
лары үшін төккен терлері зая кетпеген осындай 
бір жанұя бар екенін біле жүрейік! Үлгі алайық.

Ұлжан НҰРҒАЛЫМҚЫЗЫ.
Абай ауылы. 
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Отаным – Тәуелсіз Қазақстан
Менің туған елім – Қазақстан. Дала-

сы кең, таулары биік, халқы мейірімді 
ғажайып өлке. Осыны ойласам кеудемді 
үлкен қуаныш сезімі кернейді.

1 желтоқсан еліміз үшін елеулі ме-
реке санатында. Тәуелсіз Қазақстанның 
қалыптасуы Тұңғыш Президенттің 
қызметімен тікелей байланысты. 
Елбасының салиқалы саясатының 
арқасында тәуелсіз Қазақ елі қалыптасып, 
тарихымыз түгенделіп, тіліміз, дініміз 

және діліміз қайта оралып, мемлекетіміздің ұлттық рәміздері қабылданды.
Қазақстан – өз ұлты, халқы, діні, тілі, мәдениеті, тарихы, салт-дәстүрі бар құдіретті 

ел. Найзаның ұшы, білектің күшімен ата-бабадан қалған жерімізді сақтап, елімізді 
басқарып отырған Тұңғыш Президентіміз Қазақ елінің туын көкке көтеріп, әлем таныма-
стай етіп өзгертті. Елімізде тойланып отырған бұл мерекенің тарихи маңызы сондықтан 
да орасан зор.

Барша ұлтты бауырына басқан Қазақ халқы біреуді артық, біреуді кем көрмеген. 
Татулық пен достықта тұруды ежелден мақсат тұтқан. Елбасымыз береке-бірлігіміздің, 
татулығымыздың, тұрақтылығымыздың кепілі. Н.Ә.Назарбаевтың еңбек жолы жас 
қазақстандықтар үшін үлгі мен тағылым. Ол өзінің  «Тарих толқынында», «Ғасырлар 
тоғысында» тағы басқа еңбектерінде халықты өткеніне үңілтіп, бүгінгісіне шүкіршілік 
етуге тәрбиелеп отырды. Елдің ата заңы - Конституциясы мен рәміздері өмірге келді. 
Тәуелсіз Отанымыздың көк жүзімен астасқан көк байрағы астында Біріккен Ұлттар 
Ұйымына мүше болдық. Ардақты ана тіліміздің мемлекеттік мәртебе алғаны, тұңғыш 
төл теңгеміздің шығуы, Семей атом полигонының жабылуы – бәрі де Елбасының 
тікелей араласуымен болған. Қазақстан Республикасының дамуына үлес қосқан – Ел-
басына алғысымыз шексіз!

Құралай АИТОВА, 
Тасқұдық бастауыш мектебінің 1 «б» сынып жетекшісі.

Ұстаз - ұстанымы мықты, білімі жоғары, 
біліктілігі мол, инабатты, адамгершілік қасиет 
иесі, мейірімді, шыдамды... бір сөзбен айтқанда 
мінсіз жан.Иә, бұл менің бала кездегі  «Ұстаз» 
бейнесі. Бастауыш сынып  мұғалімі - бұл менің 
таңдауым, қазіргі таңда менің МАҚТАНЫШЫМ, 
алдағы уақыттағы  білім алушыны  жеке тұлға 
ретінде тәрбиелеп, жетік білім беру  арманым.

Білім бастауы – бастауыш сынып. Ұлы жа-
зушымыз Мұхтар Әуезов айтқандай «Халықты 
халықпен, адамды адаммен теңестіретін 
- білім» деп, өмірдегі атап айтар жеңісімнің 
бірі ол-Ұстаз болу деп есептеймін.Ұстаз – өз 
біліктілігі мен білімділігін тоқтаусыз дамыту 
барысында ізденіс жолындағы зор еңбегін 
барынша білім алушыға  үйретуші, ақылшы, 
тәрбиеші. Мұғалім - мемлекет қызметкері және 
де қоғамның мұң - мұқтажын жоқтап, кейінгі 
ұрпақ болашағын ойлайды, соған қызмет етеді. 
Ұстаздың оқу-тәрбие ісі:

-  саяси сауатты, жан - жақты білімді болу; 
- өз бойындағы білімді оқушы жүрегіне 

еркін, шеберлікпен жеткізе білетіндей 
әдіскерлік икемді болу;

-оқушының психологиялық ой - өрісін 
бақылай алатын сезімтал психолог, өз ісіне, 
шәкіртіне деген сүйіспеншілік, халқына деген 
патриоттық сезім қажет. Ұстаз шәкірттерге білім 
бергенде, тіл факторын үйреткенде, олардың 
логикалық ойын дамыту тәрбиесін қатар 
жүргізеді. Сонда ғана ол - нағыз ұстаз. 

  Ұстаздың негізгі құралы – сабақ. Сабақта 
бала көбінесе білімді қабылдап алушы, көп 
субъектінің бірі деп есептеледі, олардың 
ерекшеліктері ашыла қоймайды. Мұғалім 
білімді оқушы санасына сабақ арқылы 
жеткізеді. Жаңартылған бағдарлама негізінде 
сын тұрғысынан ойлауды қарастыруға болатын 

Ұстаз болу - жүректің батырлығы
ойлау дағдыларының кеңінен қолданылатын 
иерархиялық моделі - Блум таксономиясы 
оқытудың неғұрлым тұтас нысанын құруды 
мақсат етеді. Қазақстан  үшін  ұсынылып  
отырған  жаңа  критериалды  бағалау  жүйесі 
білім алушының дамуын, оның қызығушылығын 
және оқуға деген ынтасын арттыруға  
бағытталады.  Егер  әр  білім  алушыға  және  
оның  ата - анасына түсінікті болатындай нақты 
әрі өлшемді бағалау критерийлері белгіленетін 
болса,  бұған  жетуге  әбден  болады.  Анық  
құрастырылған  бағалау критерийлерінің 
көмегімен мұғалім де, білім алушы да: 

•  Білім алушы оқытудың қай сатысында? 
•  Олар білім алуда неге талпынады?
•  Бұған жетуге көмектесу үшін не істеу 

керек? екенін түсінеді. Шығыс даналығы: 
«Маған айтсаң ұмытып қаламын, көрсетсең 
есімде қалар. Істеуін көрсетіп берсең, үйреніп 
аламын»-деген екен. Бұл баланың ынтасын же-
телеу арқылы оқыту, үйрену деген сөз..Әлемдік 
білім  беру жүйесіндегі жаңашылдық білім алу-
шыларды теориядан пактикаға жетелейді.Яғни 
алған білімі мен түсінігін өмірде қолдана білуге, 
мәселені өздігімен шеше алуына бағыттайды.

Бастауыш сынып оқытудың педагогикасы 
мен әдістемесі сіз ойлағандай  жеңіл дүние 
емес. Бүгінгі мұғалім еңбегі қандай болса, 
ертеңгі болашағымыз да сондай болмақ. 
«Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер 
бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды 
қалай тәрбиелесе Қазақстан сол деңгейде 
болады. Ұстаздың әрбір қадамында баламен 
арақатынасында, сезгіштік, байқампаздық, 
салмақтылық, ұстанымдылық, ілтипаттылық, 

кішірімділік, талап қоя білу, адамға сенім арту, 
ынталы-ықыласты болу, талас-тартыс туған 
жағдайда әділдік, адалдық көрсету, бала 
жүрегіне жол таба білу, түсіне білу ұстаздық 
әдептілік белгілеріне жатады. Сондықтан 
ұстазға жүктелер міндет ауыр», - деп елбасы-
мыз Н.Ә.Назарбаев айтқандай қазіргі заман 
мұғалімінен тек өз пәнінің білгірі ғана емес, тари-
хи - танымдық, педагогикалық - психологиялық 
сауаттылық, саяси - экономикалық білімділік, 
ақпараттық сауаттылық талап етілуде. Ол за-
ман талабына сай білім беруде жаңалыққа 
жаны құмар, шығармашылықпен жұмыс істеп, 
оқу мен тәрбие ісіне еніп, оқытудың жаңа тех-
нологиясын шебер меңгерген мұғалім болуы 
тиіс. Ұстаз болу көп еңбекті, шыдамдылықты, 
төзімділікті, адалдықты, әділдікті талап 
етеді. Мен ұстаздықтың осындай ауыр жүгін 
арқалауды өз жүрегімнің қалауымен таңдадым. 
Өйткені кешегі оқушы бүгінгі студент, бүгінгі 
студент ертеңгі — маман, елінің іргесі, 
өркениетке жеткізуші. Мектеп қабырғасында 
да, арнаулы кәсіби оқу мекемелерінде де, 
жоғарғы оқу орындарында да білімді де 
мәдениетті жаңа ұрпақты оқыту мен тәрбиелеу 
мынадай маңызды мәселеге келіп тіреледі. Ол 
– оқу  жүйесінің   сапалылығы,  оқытылатын 
материалдың қажеттілігі.

Ұстаз болу-жүректің батырлығы.  Себебі, 
мұғалімнің қызметі қызықты да, бейнеті көп, 
ауыр жұмыс. Баланың сенімін  ақтау мұғалімнің 
парызы. Ұстаздық әдептің негізі оқушыларға 
деген шын ықыласта және олардың адамдық 
ар ұятына деген адалдықта жатыр. Алғаш 
әліппенің бетін ашып әріп танытқан, өмірдің 

қыр-сырын білуге, сан қилы құбылыстарды 
терең түсінуге мұрындық болған, жан дүниеңе 
нұрлы шуақ түсіріп, адамгершілікке баулыған 
екінші-Ана. «Қайғырмайды өзі үшін, Біздер үшін 
қуанып, Қызарады біз үшін» - деп Қадір Мырза 
Әли "Мұғалима" өлеңінде жырлағандай, ұстаз 
еңбек етуден талмайды, қиындыққа мойымай-
ды, шәкірттерінің жетістіктеріне куә болған сай-
ын, шабыттана түседі. Білімді жетілдіруден еш 
жалықпай,  ХХІ ғасыр біліктілік  пен білімділік  
билеген  заманда, еліміздің 30 жылдық 
Тәуелсіздік  жолындағы жеңістерімізді одан 
әрі жетілдіру, келешек ұрпаққа баққытты да ба-
янды өмір жолын бағдарлау мақсатында, кез-
келген маман иесі жұмыла жаңашылдықпен, 
үздіксіз ізденісте, қызметіне талап қоя отырып, 
мақсатқа  қол жеткізу қажет. Бүгінгі ұрпақ - 
тарихи кезеңде өмір сүріп, ұлтының, елдің, 
жердің болашағы үшін үлкен жауапкершілік 
міндетін арқалап отырған ұрпақ. Ғасырлар 
бойы бабаларымыздың арманына айналған 
Тәуелсіздігімізге қол жеткізіп, егемендік 
еншілеген ұрпақ. Олардың болашақта ұлттық 
дәстүр мен салт-сананы берік сақтайтын, 
тіліміз бен дінімізді жалғастыратын, саналы да, 
парасатты болып өсуінің бір кілті ұстазда.

«Адамдық – борышың, Халқыңа еңбек 
қыл. Ақ жолдан айнымай, Ар сақта,оны біл. 
Талаптан да, білім мен өнер үйрен, Білімсіз, 
өнерсіз, Болады ақыл тұл.» - деп Шәкәрім  
Құдайбердіұлы айтып кеткендей адамдық 
борышымызбен  -  білімді де білікті жарқын 
болашаққа жол ашайық.

Р.ДУБЕКОВА, 
К.Қазыбаев атындағы орта мектептің

бастауыш сынып мұғалімі.

Менің Ұстазым
Маған жақсы мұғалім бәрінен де 

қымбат,
өйткені мұғалім –мектептің жүрегі

Ы.Алтынсарин

Ұстаз деген-
білімі терең, жаны 
көркем жандар. 
Балаларға білім 
беру оңай жұмыс 
емес, себебі 
біз көп нәрсені 
біле бермейміз.
Ұстаз-өмір сүруге 
үйретеді.  Менің 
Ұстазым өте 
білімді, тәрбиелі, 
сұлу.Мен өскенде 
дәл өзімнің апай-
ым сияқты білімді 

ұстаз болғым келеді.Біздің мектепте өзге де 
ұстаздар сабақ береді. Сабақты қызықты да, 
түсінікті етіп жақсы оқытады.Маған мектептегі 
әр күнім ұнайды.Мен сабағымды жақсы 
оқуға тырысамын, себебі мен ұстаз болғым 
келеді. Ал, мектептегі барша Ұстаздарымды 
мерекелерімен құттықтаймын! Сіздерге 
оқушыларыңыз еңбектеріңізді жетістікке 
жеткізуін тілеймін.

Інжу ДАСТАН, 
  Тасқұдық БМ 2-сынып оқушысы.

Жетекшісі: Дубекова Райхан.

Жаңартылған білім - болашақтың кепілі  
Бүгінгі күні білім беру саласында елеулі өзгерістер орын алып жатыр. 

Бұл өзгерістердің тереңдігі соншалық, білім берудің мақсаттарында, 
құндылықтарына, әдістеріне және сонымен қатар құралдарына қатысты болып отыр. 
Ал мұғалім білімділік пен біліктілік шеберлігі артқан, жаңашыл идеяларға бастамашыл, 
сандық технологияларды меңгерген көшбасшы болуға тиіс. Жас ұрпақтың саналы да 
сапалы білім алуының бірден- бір шарты- ұстаздың жаңашыл болуы. Себебі, еліміздің 
болашағы бүгінгі жас ұрпақтың білім деңгейімен өлшенеді. Сондықтан сабақты жаңаша 
құрып, инновациялық түрлі тәсілдерді, педагогикалық білімдерді жетілдіре отырып, 
оны дер кезінде қабылдап, өңдеп, нәтижелі пайдалана білу әрбір ұстаздың міндеті бо-
луы керек.

Елбасымыз  Нұрсұлтан Назарбаев: «Ғасырлар  мақсаты – саяси- экономикалық 
және  рухани  дағдарыстарды жеңіп шыға  алатын, ізгіленген ХХІ ғасырды құрушы 
іскер, өмірге икемделген, жан-жақты жеке тұлғаны  тәрбиелеп  қалыптастыру»,-деген 
тұжырым  жасаған  болатын. Осы тұжырымға  сәйкес қазіргі  кезде  біздің  елімізде  
мұғалімді  жаңа  бағытқа нұсқап, заман ағымына ілесу жолында жас ұрпақтың тек қана 
білімді болып қана қоймай  зерттеу, дәлелдеу қабілеттерін, сыни, шығармашылық 
тұрғыда ойлау дәрежесін дамытуына бағытталған біліктілікті  арттыру  курстары 
белсенді  ұйымдастырылуда.

«Өзінің тарихын, тілін, мәдениетін білетін, сондай-ақ заманына лайық, шет тілдерін 
меңгерген, озық әрі жаһандық көзқарасы бар қазақстандық біздің қоғамымыздың 
идеалына айналуға тиіс»,- деп елбасымыз өз жолдауында атап көрсеткендей осынау 
жаһандану заманында біздің шәкірттеріміздің бойына рухымызды сіңіріп,тіл мен дінін, 
ділін берік ұстанған ұрпақ оқыту, тәрбиелеу мұғалімнің  мойнына жүктелген міндет. 
Менің педагог ретіндегі  басты ұстанымым ұлттық  тарихымызды оқушылар бойына 
сіңіріп, білім мен тәрбие деп аталатын қос қанатын қамдаған заманына сай  ұрпақ 
тәрбиелеуге өз үлесімді  қосу. 

Айжан САДЫКОВА,
Тасқұдық бастауыш мектебінің мұғалімі.

Өміріміздің мәні де, 
сәні де - бала

Бала - біздің болашағымыз, еліміздің ертеңі, 
келешегіміздің келбеті. Ол – әр шаңырақтың шаттығы, 
қуанышы, баға жетпес бақыты. Сондықтан бала 
тәрбиесі- бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі. 
«Тәрбие басы-тал бесік» дегендей, баланың дұрыс өсу, 
дұрыс тәлім-тәрбиеге  бейімделуі-алдымен отбасынан 
содан соң балабақша мен мектептегі тәрбиеге байла-
нысты. Осыны жете түсіне білген біздің «Балдырған» 
шағын орталығының ұжымы  балалармен жұмыс жа-
сауды жан-жақты тәсілдермен жүргізіп келеміз.  «Бұлақ 
көрсең, көзін аш» дегендей, алдындағы баламен 
үздіксіз жұмыс істеп, оларға дұрыс бағыт-бағдар бер-
генде ғана тәрбиеші еңбегі нәтижелі болмақ. Егемен 
еліміздің мәңгілік болып, қазақ елінің мәңгі жасауы 
және «қазақ» атауының ешқашан өз тұғырынан түспеуі 
болашақ ұрпақтың қолында. Ал болашақ ұрпақты 
талапқа сай елжанды, ел мақтанышы етіп тәрбиелеуде-
бақша өмірінің рөлі зор.

Бойымыздағы бар білімімізді, асыл қасиеттерімізді 
періште бөбектерге арнай білсек, олардың жүрегіне 
жол тауып,  Отанды, адамзатты сүюге тәрбиелесек – 
міне, біздің балабақшамыздың нағыз мейірім алаңына 
айналғаны.

А.АСЫЛБЕКОВА,
Тасарық орта мектебінің «Балдырған» шағын 

орталығының аға тәрбиешісі. 

Тәуелсіздік - тірегіміз
1991 жылы 16 желтоқсанда бабаларымыз сан ғасырлар бойы 

армандаған ұлы күнге жеттік. Тәуелсіздігімізді алдық. Өз туымызды 
биікке көтеріп, әнұранымызды әуелеттік. Ата заңымыздың аясын-
да бейбіт күннің шапағатына бөлендік. Әлемге аз уақытта танылған 
жасампаз бейбітшілік пен келісімнің қаласы - Нұр-Сұлтанымыз 
мақтанышымызға айналды. Көршілерімізбен кеңістігімізді анықтадық, 
салт-дәстүрімізді жаңғырттық, туған тілімізді тірілттік, дінімізді, ділімізді 
бекемдедік. Ұлттық рухани болмысымызды айқындап, өркениетті 
әлемге бет түзедік.   Уақыт өлшемімен алғанда отыз жыл деген тым 
қысқа уақыт. Бірақ адами өлшемге салсақ соншалықты аз мерзім емес. 
Бұл жылдары жеткен жетістіктерімізді бір мақала аясына сыйдыру әсте 
мүмкін емес.

 - Ең бастысы біздер тәуелсіз қазақ елінің ұрпағымыз. Сондықтан 
өз жерімізді, өз елімізді әкелеріміз бен аталарымыз сияқты қадірлеуге, 
сүюге, қорғауға тиіс екенімізді естен шығармайық! Өз Отаныңның па-
триоты болу – бұл Қазақстанды өз жүрегіңе ұялату, ел мен жеріңе 
деген сүйіспеншілік, оның тарихы мен мәдениетіне деген зор 
құрмет. Өңіріміздегі іргелі оқу ордасының ұстазы ретінде алдымдағы 
шәкірттерімнің көкейіне дәйім осыны ұялатып келемін. Ертеңгі ел 
тірегі атанар жас буын санасына Отаншылдық сезімін сіңіре отырып, 
лайықты тәлім мен тәрбие берудің маңызы әрқашан зор. Ел Президенті 
бір сөзінде: «Біз ұлы жолға шықтық, арманды сапарға аттандық. 
Қолымызда – тәуелсіздіктің көк туы. Лайым бетімізден жарылқасын! 
Үлкен жолдың үстінде бізді ата – бабаларымыздың аруағы желеп – 
жебесін!» деген болатын. Ендеше, тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерей-
тойы қарсаңында мен елімнің бүкіл әлем алдында абыройы асқақтап, 
көркейе берсін, барлық жемісті жетістіктеріміздің тірегі – Тәуелсіздігіміз 
баянды, құтты болсын дегім келеді.

З.ЖАҚАЕВА,
Абай атындағы мектеп гимназияның мектепалды даярлық 

сыныбының мұғалімі.
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«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 

RESMI
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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

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, на-
вес, қора-қопсысы бар. Үйге жөндеу 
жұмыстары жүргізілген, ыстық және суық 
суы бар. Бағасы келісімді. Байланыс те-
лефондары: 87773796162,87022607778.

Менің жетістіктерімнің себепкері...
Сарқан гуманитарлық колледжі дегенде көз алдыма бақытты студенттік шағым 

елестейді. Орта білімді алған соң, үлкен өмірге қадам басу үшін, аталмыш колледжде 
«Бастауыш білім беру: ағылшын тілі пәні мұғалімі» мамандығын 
таңдап, оқуға түскен едім. Ол кезде колледждің корпусы мек-
теп жанынан болатын. Дәл қазіргідей бес қабатты ғимарат 
болмаса да, сол ғимарат әлі де болса өзіме ыстық. 4 курста 
оқып жүргенде колледжімізге жаңа ғимарат береді дегенде өте 
қуандық. Себебі, жаңа ғимарат бізден кейін оқитын студенттер-
ге жаңа мүмкіндіктер беретіндігін сездік. 

Сарқан гуманитарлық колледжі – бұл ауданымыздың 
барлық жастарына гуманитарлық бағыта білім алуға таңдау 
беретін оқу орны. 2009 жылы дәл осы колледжді таңдап, білім 
алғандығыма еш өкінбеймін. Себебі, осы оқу орны менің өмірде 
жеткен жетістіктерімнің себепшісі. 

Колледж подарил незабываемые моменты, непередавае-
мые эмоции, людей, которые навсегда оставили отпечаток в 
моем сердце. Колледж кардинально поменял мою жизнь толь-
ко в лучшую сторону. Преподаватели колледжа научили меня навыкам по профессии, 
раскрыли мой потенциал, научили реализовать свои мысли и стремительно идти к сво-
ей цели, не взирая ни на какие препятствия. Благодаря полученным знаниям и опыту 
мне удалось реализовать себя как личность. Я смогла получить высшее образование. 
Отучиться в магистратуре. Мне  тогда помогло знание полученное в стеннах данного кол-
леджа. И я гордо могу сказать что я являюсь выпускницей Сарканского гумантитарного 
колледжа. На данный момент я продолжаю деятельность в сфере образования. И свой 
преподавательский путь я начинала с дипломом колледжа, и выбранный путь продолжаю 
по сей день. И я думаю что, многие выпускники также как и я, смогли реализовать свои 
идеи, превратить мечты в реальность. 

Хочу поблагодарить всех преподавателей которые дают знание в стенах данного кол-
леджа. Особенно директора Дармишева Ерлана Ерузаковича, за проделанную работу и 
весь коллектив который вносит вклад в развитие образования.  Желаю колледжу – про-
фессиональных побед, научных достижений и благодарных выпускников! 

Congratulations on the anniversary of the college! May this building become dear to each 
one of you. I wish you to acquire here profound knowledge, a cheerful mood, learn new exciting 
hobbies and get an ocean of joy. May our college prosper for many years. I wish you all good 
health and good luck. I wish our college to go through lots of sunny days, raise many talented 
students, and celebrate victories and merits!

Меруерт АБЫЛҚАС,
 Сарқан гуманитарлық колледжі түлегі, «Б.Жолбарысұлы атындағы №18 орта 

мектеп-лицейінің ағылшын тілі пәні мұғалімі, Талдықорған қаласы.

Егемен елдің тірегі
1 желтоқсан еліміз үшін елеулі мереке санатында. Тәуелсіз 

Қазақстанның қалыптасуы Президенттің қызметімен тікелей байла-
нысты десек қателеспейміз. Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың салиқалы 
саясатының арқасында тәуелсіз Қазақ елі қалыптасып, тарихымыз 
түгенделіп, тіліміз, дініміз және діліміз қайта оралып, мемлекетіміздің 
ұлттық рәміздері қабылданды. Қазақстан – өз ұлты, халқы, діні, тілі, 

мәдениеті, тарихы, салт-дәстүрі бар құдіретті ел. Найзаның ұшы, білектің күшімен ата-бабадан 
қалған жерімізді сақтап, елімізді басқарып отырған Тұңғыш Президентіміз Қазақ елінің туын көкке 
көтеріп, әлем танымастай етіп өзгертті. Елімізде тойланып отырған бұл мерекенің тарихи маңызы 
орасан зор екені айдан анық.

Барша ұлтты бауырына басқан Қазақ халқы біреуді артық, біреуді кем көрмеген. Татулық 
пен достықта тұруды ежелден мақсат тұтқан. Елбасымыз береке-бірлігіміздің, татулығымыздың, 
тұрақтылығымыздың кепілі. Н.Ә.Назарбаевтың еңбек жолы жас қазақстандықтар үшін үлгі мен 
тағылым. Қазақстан Республикасының дамуына үлес қосқан – Елбасына алғысымыз шексіз!

М.СЕИТБАЕВ,
Жетісу орта мектебінің информатика пәні мұғалімі.

Зорлық - зомбылыққа жол жоқ!
    

 Қазіргі кезде қоғамның алдында тұрған басты міндеттердің бірі - балалар мен жасөспірімдер 
арасындағы құқық бұзушылықтың алдын-алу, кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстың 
өсуіне жол бермеу.

Жасөспірімдер арасындағы құқық 
бұзушылық  қазіргі таңда ең маңызды 
мәселенің біріне айналып отыр. 
Сондықтан да мектебімізде алдын-алу 
жұмыстары, іс-шаралар үнемі  жүріп 
тұрады. Қылмыстың алдын  алудың 
бірден-бір жолы – оқушылардың мек-
тептен тыс уақытта қосымша біліммен 
қамтылуын дұрыс ұйымдастыру. Соны-
мен қатар мектепте оқушы сабақтан тыс  
қосымша біліммен және мектепішілік 
үйірмелерге қамтылып отыр. Мектепте 

кезекшілік ұйымдастырылған. Кешкі беймезгіл уақытта балалардың көшеде бос жүрмеулері үшін 
мұғалімдер  көше кезекшілігіне шығып тұрады. Тәрбие ісінің меңгерушілері, сынып жетекшілер, 
мектеп психологтары, мектеп инспекторы, әлеуметтік педагогтармен бірлесіп оқушылармен, ата-
аналармен тығыз жұмыстар атқарылып тұрады. Осындай бірлескен жұмыстардың арқасында 
жасөспірімдер арасындағы зорлық-зомбылыққа жол бермейміз. Алдағы уақытта да құқық 
бұзушылықтың алдын-алу жұмыстары жалғасын таба бермек.

Қ.ЕРМЕКҚЫЗЫ,
Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебінің психологы. 

ҚАЛИЕВ САҒЫНДЫҚ ҚАЛИҰЛЫ 
84 жастан асқан шағында айналасына шуақ таратып 

жүретін абыз ақсақалымыз дүниеден озды. Сағындық Қалиұлы 
1937 жылы 6 қарашада Алматы облысы, Ақсу ауданына 
қарасты Қарабөгет ауылында дүниеге келген. Алматы Халық 
шаруашылығы институтын бухгалтер-экономист мамандығы 
бойынша бітірген.

Еңбек жолын 1957 жылы колхозда есепші-бухгалтер болып 
бастаған ол 1962 жылы бас бухгалтер қызметіне тағайындалды. 
1965-1973 жылдары аралығында «Көкөзек» совхозында, 1973-
1986 жылдары аралығында «Красный октябрь» совхозында бас 
есепші; 1986-1991 жылдары аралығында Сарқан ауданының 
ауыл шаруашылығы бөлімінің бас есепшісі; 1991-1998 жылдары 
аралығында Сарқан аудандық қаржы-бақылау бөлімінің басшы-
сы қызметінде болған.

Еңбек жолында көп жетістіктерге жетіп, мақтау, құрмет грамоталары және дипломдар-
мен марапатталған Сағындық Қалиұлының ұзақ жылғы еңбегі ескеріліп, 1998 жылы «Сарқан 
ауданының Құрметті азаматы» атанды.

Зайыбы Сәмиға Арыстанқызы екеуі 7 бала тәрбиелеп, 14 немере сүйді.
Айналасына ардақты, жерлестеріне құрметті Сағындық Қалиұлының жарқын бейнесі 

ұмытылмайды.

Абиев Бейсембай Танекеновичтің атына тіркелген Сарқан ауданы, Сарқан 
қаласы, Сатпаев № 15 үй № 1 пәтердің құжаттары жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп танылсын.

«Алтын дала» несие серіктестігінің мүшелері, 2021 жылдың 22 қарашасы 
сағат 10-00-де Алмалы ауылдық округі әкімдігінің алдында жиналыс өтеді. Күн 
тәртібінде: Несие серіктестігінің жарғысына өзгерістер енгізу.

«Сарқан АПБ» Экологиялық кодексінің 
58-бабы 2-тармағының және 73-бабы 
1-тармағының талаптарына сәйкес 2021 
жылдың 25 қарашадан бастап бірыңғай 
экологиялық порталда (Ecoportal.kz) «Сарқан 
АПБ Бейнебақылау жүйелерін орнату (50 бей-
некамера)» жұмыс жобасының  «Ковровое по-
крытие» жобасы бойынша жария талқылаулар 
арқылы қоғамдық тыңдаулар өтетіндігін хабар-
лайды. 

Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай 
экологиялық порталының сайтында танысуға 
болады.

Барлық ескертулер және ұсыныстар 
Бірыңғай экологиялық порталында қабыл-
данады.   

«Сарканский РОП», в соответствии с тре-
бованиями пункта 2 статьи 58 и пункта 1 ста-
тьи 73 Экологического кодекса РК, сообщает, 
что с 25 ноября 2021 года на Едином эколо-
гическом портале (Ecoportal.kz)  будут прово-
дится общественные слушания в форме пу-
бличного обсуждения по проекту «Ковровое 
покрытие» к Рабочему проекту «Установка си-
стем видеонаблюдения Сарканского РОП (50 
видеокамер)». 

С пакетом проектной документации можно 
ознакомиться на Едином экологическом пор-
тале для предоставления замечаний и пред-
ложений. 

Почему суды возвращают
 иски коллекторов?

МФО (Микрофинансовая организация) не хотят встречаться с заемщиками, говорит с ними, 
чтобы урегулировать спор. Закон преградили им прямой путь в суд, чтобы взыскать деньги с за-
емщиков, поэтому, скорее всего, за этими публикациями стоят сами МФО. МФО до обращения в 
суд проводили меры по досудебному урегилированию спора.  Досудебка – это возможность уре-
гулировать спор без суда. То есть приглашать должников, беседовать с ними, обсуждать вариан-
ты и состовлять графики погашения долга. Это не просто желание судов, а требование закона.

Каковы главные причины возвратов исков?
Суды проверяют договоры уступки требования, статус и полномочияя лиц, получивших 

право требования, от первоночальных кредиторов.  Закон «О микрофинансовой деятельности» 
строго запретил МФО уступат право (требования) по договору о предостовлении микрокредита 
третьему лицу (другим людям). Но МФО такое требование закона нередко игнорировали и пере-
дали эти права гражданам. Суд оценивает обьем прав «нового» кредитора, которому вместе с 
правами требования долга переданы условия его реализации. Например, право уступки МФО 
передала другому лицу, а кридитор и заемщик изначально в договоре займа прописали, чт при 
возникновении разногласий спор будет рассмотрен не судом, а арбитражем. Если такая отго-
ворка в договоре есть, то возврат иска судом будут правомерным, спора только в арбитраже. 

Суд возвращает такой иск, потому что требование истца поподпет под перечень для со-
вершения испольнительной надписи. -Но должник может не соглоситься с исполнительной 
надписью..-Если должник не согласен с кредитором, и он об этом указал в возрожении натариу-
су, то натариус при наличии оснований отменяеть надпись. 

                                                                              А. САДУАКАСОВ, 
судья Сарканского районного суда.

                                                                                                           


