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Аудан әкімдігінде

Азық - түлік 
сертификаттарын табыс етті

Ауыл халқына, ауыл шаруашылығы мен ауылдық жердегі 
кәсіпкерлерге қолдау көрсету ел экономикасы үшін аса 
маңызды. Бұл туралы Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев 
биылғы Жолдауында да атап өтіп, бұл саланы дамытудың 
тетігін былайша ұсынды: «...Жалпы сомасы 6,3 трилли-
он теңге жұмсалған дағдарысқа қарсы шаралар жүзеге 
асырылғаннан кейін экономикамызда артық ақша пайда бол-
ды. Алайда, бүгінгі таңда бөлінген қаржы әлі бармай жатқан 
салалар бар. Екінші деңгейдегі банктер шағын жобаларға, 
әсіресе ауылға арнап ақша салмайды. Сондықтан, микроқаржы 
ұйымдарының әлеуетін іске қосу керек. Олар жергілікті жерде 
жұмыс істейді. Өзінің тұтынушыларын, олардың бизнесі мен 
мүмкіндіктерін жақсы біледі», - деді Президент.

Осы орайда жуырда Сарқан ауданы әкімдігінің қызметкерлері 
мен KMF микроқаржы ұйымының мамандары кездесу өткізіп, ауыл 
тұрғындарын тиімді шарттармен несиелендіру, кәсіпкерлікті дамы-
тып, жаңа жұмыс орындарының ашылуына ықпал ету мәселелерін 
талқылады. Аудан әкімдігінің кіші мәжіліс залында өткен жиынға 
аудан әкімінің орынбасары Жомарт Мыңбаев төрағалық жасап, 
жүргізіп отырды. KMF мамандарының мәліметтері бойынша, Сарқан 
ауданының кредиттік портфелі 1 млрд 722 миллион теңгеден асады. 
Мұның ішінде 59 пайызы немесе 1181 адам агроға, 22 пайызы не-
месе 434 адам бизнесін дамытуға және 19 пайызы немесе 387 адам 
тұтынушылық мақсатқа алған. Сонымен қатар, Сарқан қаласының 
әкімі Амантай Орынбековтың ұсынысымен кездесу барысында 
KMF МҚҰ және KMF-Демеу қоры 10 отбасыға әрқайсысына 30 мың 
теңгенің сертификаттарын табыс етті. Әлеуметтік аз қамтылған от-
басылар ол сомаға азық-түлік сатып ала алады. 

Айта кетейік, KMF – Орталық Азия мен Қазақстандағы ең ірі 
микроқаржы ұйымы. Бизнесті дамытуға, агро мен тұтынушылық 
мақсаттарға кепілдіксіз, тиімді пайыздық мөлшерлемемен, ыңғайлы 
шарттармен, жеңілдікті кезеңдермен, түрлі науқандарымен микро-
кредит беретін ұйымның кредит портфелі 152 миллиард теңгеден 
асып жығылса, соның 140 миллиарды кәсіпкерлерге берілген және 
олардың көпшілігі – ауыл тұрғындары.

Өз тілшіміз.

То, о чем говорилось и писалось 
не один год, теперь воплотилось в 
жизнь. По дорогам стало приятно 
ездить не только в Саркане, но и ма-
леньких аулах, и между ними. 

В районе более пятисот киломе-
тров дорог областного значения, из 
них 80% сейчас находятся в хоро-
шем и удовлетворительном состоя-
нии. Из 400 километров трасс район-
ного значения в таком же состоянии 
пребывают 62%. Сейчас все работы 
по укладке асфальта прекращены, 
но с наступлением тепла возобно-
вятся. 

- В Саркане будем полностью ре-
монтировать 10 улиц, тех, что нового 
асфальта не видели с советских вре-
мен, - говорит руководитель Отдела 
пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог Сарканского района 
Айдар Кауменов. – В центре и при-
легающих районах все улицы заас-
фальтированы, сейчас дело дошло 
и до окраин. Будем ремонтировать 
и те улицы,  участки улиц, которые 
травой заросли, там где машину-то 
не часто увидишь. 

В районе работают два асфаль-
товых завода.  Их продукция посто-
янно контролируется специалистами 
РГП Национальный центр качества 
дорожных активов. Они замеряют 
толщину вновь уложенного покры-
тия, берут керны – то есть «срез» ас-
фальта от верхней  кромки до самого 
его низа. Катки используются не те, 
что сейчас есть в наличии, а необ-
ходимого именно для этого участка 
веса. Ведь асфальт делится на «хо-
лодный» и горячий» и дело здесь 
вовсе не в его температуре при вы-
ходе с завода. «Холодный»  быстро 
застывает, значит голова не будет 
болеть о его сохранности сразу по-
сле укладки. С «горячим» надо об-
ходиться аккуратнее, зато его можно 
перевозить на далекие расстояния. 
Кроме этого, для трасс республикан-
ского значения покрытие использу-
ется одно, а для районного, то есть 
в населенных пунктах, другое. По 
словам Айдара Кауменова, это во-
все не означает разницу в качестве. 
И если в асфальт для дорог респу-
бликанского значения добавляется 
… пластмасса, то делается это для 
того, чтобы он выдерживал гораздо 
большую нагрузку.  К примеру,  грузо-
вик «Hovo» может за один раз пере-
везти груз четырех  самосвалов «Ка-

ВОТ ЭТО ДОРОГИ!

мАЗ»!  А срок службы  асфальта, где 
бы он не был положен, один – 15 лет. 
После этого вязкий битум делается 
как камень и начинает крошиться. 

Ямочный ремонт так же будет 
продолжен. Несмотря на кажущуюся 
неэффективность, это почти всегда – 
единственное спасение. Полностью 
поменять асфальт – удовольствие 
очень дорогое, а яма, даже не очень 
ровно заделанная, все же гораздо 
лучше, чем дыра вовсе без заплатки! 
Тем более что сохранить дорожное 
покрытие в абсолютной  целости до 
истечения срока годности битума 
возможности не существует. Глав-
ный враг асфальта – вода. Льющая-
ся из нечищенных арыков, а весной 
и осенью еще и виде дождя. Когда 
она вечером, попав в микроскопиче-
ские трещинки и замерзнув, превра-
щает их в трещины, а потом и ямы.  

Масштабные государственные 
вложения в дороги  обернутся в рай-
оне развитием туризма. В следую-
щем году отреставрируют трассу от 
аула Лепсы до побережья Балхаша. 
Сделают гравийную дорогу от Топо-
левки до кордона Жаланаш длиной 
20 километров. После этого ее про-
должат до моренного озера Жасыл-
коль. Сейчас туда можно добраться 
только на лошадях. На протяжении 
дороги будут построены 3 туристиче-
ские базы и этноаул. Общая сумма 
этих проектов – 620 миллионов тен-
ге, будет создано 20 рабочих мест.

ЗНАКОВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ
Отдел пассажирского танспорта 

и автомобильных дорог занимается 

не только трассами. В Саркане уста-
новлены  380 дорожных знаков. При 
всем желании трудно сомневаться в 
огромной нужности знаков приори-
тета, напоминающих по главной до-
роге ты едешь или второстепенной. 
Но и все остальные указатели по-
ставлены на свои места на улицах 
не просто так, или на всякий случай. 
Каждый из них устанавливается 
только после тщательного анализа 
ситуации на конкретном участке, ко-
торый проводит дорожная полиция. 
Знаки, как и дороги тоже требуют 
ухода. Только в этом году 70 до-
рожных знаков пришлось заменить 
– они оказались либо сильно погну-
тыми, либо потеряли отражающие 
свойства. И если последнее на на-
шем солнце, наверное, неприятная 
закономерность, то гнут знаки или 
случайно, или специально. Случай-
но но регулярно их повреждают гру-
зовики с сеном, не вписывающиеся 
в повороты со своим негабаритным 
грузом. А кто  специально знаки гнет, 
ломает, разворачивает в противопо-
ложную сторону,  не ясно до сих пор. 
По мнению Айдара Кауменова, у де-
тей и подростков на такое просто не 
хватит сил. А в нужности дорожных 
знаков он не сомневается.

- Однажды к школе, куда я отво-
жу детей, на огромной скорости под-
катил какой-то лихач, - вспоминает 
Айдар Кауменов. – Когда я сделал 
ему замечание – здесь же дети вез-
де – он ответил: «но знаков-то нет»! 

И что ему можно ответить?..
В. БЕРЕГОВОЙ.

Жуырда аудандық 
қорғаныс істері жөніндегі 
бөлімде Қазақстан Респу-
бликасы Тәуелсіздігінің 
30 жылдығына орай 
ҚР Қарулы күштер  
полковнигі, Қорғаныс 
министрлігінің құрметті 
әскери дәрігері Фархат 
Хусаиновпен мекеме жеке 
құрамы кездесу өткізді. 
Жиынды ашқан бөлім 
басшысы, подполковник 
Талғат Әлсейітов еліміз 
үшін осынау мерейлі ме-
реке аясында өткізіліп 
отырған кездесудің 
мән-маңызына кеңірек 
тоқталып, қадірменді 
мейманға сөз берді.

Өз кезегінде сөз алған Фархат Садықұлы Остров-
ский атындағы мектеп-лицейді тәмамдағаннан 
кейін әскер қатарында Отан алдындағы борышын 
Ауғанстан, Моңғолия, Түркменстанның Мары об-
лысында өтегенін, Чернобыль АЭС-інде азаматтық 
парызын атқарғанын мәлімдеді. Тәуелсіз Қазақстан 
әскерінің құрымдалуы, қорғаныс министрлігінің құрылу 
кезеңі көз алдынан өткенін тарқатып айтты. Аягөз, 
Семей гарнизонында, Үшарал шекара батальонына 

іссапарларлармен барып 
жүріп, еліміздің қорғаныс 
қабілетін  қалыптастыруға 
бір адамдай үлес қосқанын 
жеткізді. 1992 жылдың 7 
мамырында Елбасының 
Жарлығымен қорғаныс 
министрлігі құрылғанда 
алғашқы қорғаныс 
министрі, Халық қаһарманы 
Сағадат Нұрмағамбетовтің 
қол астында қызмет 
атқарғанын, еліміздің 
қорғаныс қабілетін 
нығайту үшін алты айлық 
курсты мәмамдаған 
сарбаздар кіші лейте-
нант шенін алып, әскер 
қатарын толықтырғанын, 

америкалық үлгімен әскер қатарында сержанттар 
мектебі қалыптасқанын, 1997 жылдары әскери салада 
ынтымақтастық орнап шет ел мемлекеттерімен тәжірибе 
алмасқандарын, денсаулық жағдайына байланысты сол 
жылы құрметті демалысқа шыққанын айтты.   

Жиын соңында жеке құрам тарапынан қойылған 
сауалдарға құрметті мейман тарапынан толыққанды жау-
ап берілді.

Ж. ЖОМАРТҰЛЫ. 

ӘСКЕРИ ДӘРІГЕРДІҢ ӘСЕРЛІ ӘҢГІМЕСІ
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Сортоиспытательный подсолнечник

Подсолнечник - масличное теплолюбивое растение, одно из самых высокорента-
бельных и распространённых в мире. 

Природно-климатические условия нашего региона благоприятны для культивиро-
вания этой культуры, которая пользуется огромным спросом на внутреннем рынке.

Для того, чтобы получить высокий урожай, в первую очередь, нужно соблюдать 
все правила агротехники при  выращивании подсолнечника, подбирать наиболее под-
ходящие сорта и гибриды, которые подходят по всем параметрам, именно для нашего 
региона. Также нужно учитывать и качество посевного материала, который использу-
ется при посеве.

На Сарканском сортоиспытательном участке,  в течении многих лет проводятся 
испытания подсолнечника. Выявляются наиболее высокорентабельные сорта и гибри-
ды, подходящие по всем показателям. Учитываются в первую очередь: урожайность, 
устойчивость к болезням и вредителям, вегетационный  период. В 2021 году на нашем 
участке проводилось испытание по 23 сортам подсолнечника.

Несмотря на засушливое лето нынешнего года, некоторые из сортов показали не-
плохой урожай, проявили устойчивость к болезням, вредителям и засухе. Это такие 
сорта, как  Байтерек и Волькано с урожайностью 20,6 ц/га, Вольф 20,0 ц/га,  Алтын 
7-19,4 ц/га,  Центавр-19,9 ц/га,  Аркадия-17,4 ц/га.

Подсолнечник - высокодоходная масличная культура, одна из лидирующих культур 
в Казахстане. Технологичность возделывания, рентабельность культуры - делают её 
особенно ценной.

    Т.СЛОНОВСКАЯ,
агроном Сарканского ГСО.

Изменение руководителя в
 онлайн формате

На сегодняшний день изменение руководителя юридического лица является самой 
распространенной и востребованной услугой.

Согласно статье 14-2 Закона «О государственной регистрации юридических лиц и 
учетной регистрации филиалов и представительств» изменения и дополнения в реги-
страционные данные юридического лица, филиала (представительства) при измене-
нии руководителя (назначении руководителя, назначении исполняющего обязанности 
руководителя, назначении управляющего имуществом и деятельностью юридического 
лица, отстранении от должности руководителя)  вносятся в автоматическом режиме на 
основании электронного уведомления.

В 2021 году проведена разработка Услуги по процедуре изменения руководите-
ля (назначение руководителя, назначение исполняющего обязанности руководителя, 
назначение управляющего имуществом и деятельностью юридического лица)  через 
портал электронного правительства.

Заявление подается через ПЭП назначаемым руководителем (назначенным дове-
рительным управляющим наследства или нотариусом, оформившим свидетельство 
о назначении доверительного управляющего; руководителем головной организации; 
уполномоченным лицом юридического лица) с вложением сканированной копии в 
формате pdf документа основания (приказ, решение).

Ш. ШАЛОВА,
специалист отдела ЦОН Сарканского района.  

Получение ИИН бесплатно
Без присвоения ИИН иностранные граждане не могут зарегистрировать ТОО, 

оформить на себя машину или квартиру, официально трудоустроиться или занять ру-
ководящую должность и даже воспользоваться услугами банков.

На самом деле получить ИИН легко - это можно сделать в течение одного рабочего 
дня в ЦОНе или через eGov.kz.

Важно! Платить ничего не надо. Получение ИИН бесплатно!
Из документов потребуются заявление, удостоверение личности или паспорт.
Если в паспорте иностранца отсутствует написание ФИО на кириллице либо лати-

нице, необходимо приложить копию нотариально заверенного перевода паспорта на 
кириллицу либо латиницу.

Важно учесть, что иностранные граждане не могут авторизоваться на портале и 
иметь ЭЦП, через портал eGov, но ИИН можно заказать через третье лицо (граждани-
на РК) без необходимости предоставления доверенности.

Результаты можно будет получить в Личном кабинете.
Л.ЕЖЕНОВА,

специалист отдела ЦОН по Сарканскому  району.

Лица с особыми потребностями могут заказать 
кресла-коляски, протезы и гигиенические

 средства онлайн
Чтобы подать заявку на портале egov.kz необходимо:
1. выбрать соответствующую услугу;
2. указать необходимое техническое средство реабилитации и поставщика услуг;
3. подписать запрос с помощью ЭЦП или одноразового СМС пароля.
На портале можно отслеживать статус своей заявки до полного исполнения. Есть 

даже доставка на дом через курьера.
Стоит отметить, что ранее для получения соцпомощи клиентам приходилось лично 

обращаться в службы занятости и социальных программ.
Сейчас свыше 20 госуслуг для людей с инвалидностью доступны в онлайн-

формате. 
Г.ТОМАРБАЕВА,

специалист отдела ЦОН Сарканского района. 

Үйде отырып 
проактивті  қызмет алу      

Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инноваци-
ялар және аэроғарыш өнеркәсібі Министрінің 2020 жылғы 
20 сәуір №155/НҚ бұйрығымен бекітілген «Проактивті 
қызмет Ережесін бекіту туралы» қағидасының 2 тармағына 
сәйкес Проактивті мемлекеттік қызмет түрі енгізілді.

Проактивті қызмет- қызмет көрсетуші субъекттің ба-
стамасы бойынша берілетін, міндетті түрде қызмет алу-
шы субъекттің ұялы байланысының абоненттік құрылғысы 
арқылы берген келісімімен, электронды түрде көрсетілетін 
мемлекеттік қызмет.

Бүгінгі күні проактивті тәсілмен төмендегі қызметтерді 
алуға болады:

- мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік 
жәрдемақы тағайындау;

- асыраушысынан айырылу бойынша мемлекеттік 
әлеуметтік жәрдемақы тағайындау;

-  бала тууына және оның күтіміне байланысты 
жәрдемақы тағайындау;

 - «Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен 
марапатталған немесе бұрынғы «Батыр Ана» атағын 
алған, I және II дәрежелі «Ана даңқы» ордендерімен 
марапатталған көп балалы аналарға мемлекеттік 
жәрдемақы тағайындау;

- көп балалы отбасына жәрдемақы тағайындау (2007 
жылдан  үлкен балалар жүйеден табылмайды);

- «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» АҚ-нан 
еңбек ету қабілетінен айырылу, асыраушысынан айырылу, 
жұмысынан айырылу жағдайы бойынша, бала күтімі бой-
ынша әлеуметтік төлемдер тағайындау. 

Бұл проактивті қызметтің артықшылығы -  мобильді 
азаматтар базасында (бұдан әрі-МАБ) тіркелген адамға 
Халыққа қызмет көрсету орталығы (ХҚКО) бөліміне 
жүгінбей-ақ, кез келген ыңғайлы уақытта, үйінде отырып, 
келіп түскен СМС хабарламасына жауап ретінде қажетті 
ақпаратты жіберу арқылы мемлекеттік қызметті рәсімдеу 
мүмкіндігі. 

Жүйе СМС хабарламаны қайда жіберетінін білуі үшін,  
азаматтарға тұрғылықты жері бойынша ХҚКО-ға, сондай-
ақ мобильді азаматтардың базасына  «электрондық 
үкімет» порталына жүгініп, мобильді азаматтар базасына 
тіркелуі қажет.

Толығырақ нұсқаулық аудан әкімінің сайтында 
орналастырылған.

 «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпо-
рациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 
Алматы облысы бойынша филиалының Әлеуметтік 
қамтамасыз ету бойынша (Сарқан) аудандық бөлімі.

С 15 сентября 247 тысяч
 человек 

воспользовались правом выбора 
поликлиники 

В Казахстане завершилась ежегодная кампания по 
прикреплению к поликлиникам, которая проходила с 15 
сентября по 15 ноября. 

За этот период правом свободного выбора медицин-
ской организации воспользовались 247 тысяч человек, 
2 тысячи из них прикрепились к поликлинике впервые. 

«По итогам кампании прикрепления, учитывая рас-
пределение населения, будет сформирован объем 
финансирования медорганизаций на будущий год. При 
смене поликлиники в рамках кампании получать в ней 
помощь по ГОБМП и ОСМС граждане смогут с 1 января 
2022 года. До этого времени они будут обслуживаться 
в прежней медицинской организации», – пояснили в 
пресс-службе Фонда социального медицинского стра-
хования. 

Всего в кампании прикрепления участвовало 624 
объектов ПМСП, в которых работает около 13 тысяч 
участков. Для сравнения в 2021 году первичная медико-
санитарная помощь по кампании прикрепления была 
доступна в 521 медицинской организации. Ежегодно ко-
личество поставщиков амбулаторно-поликлинической 
помощи растет, что позволяет оказывать медицинскую 
помощь населению в шаговой доступности. 

Согласно данным Республиканского центра элек-
тронного здравоохранения, по состоянию на 16 ноября 
2021 года по республике прикреплено к организациям 
первичной медико-санитарной помощи более 19,4 млн 
человек, в их числе иностранцы и кандасы. 

Напомним, что кампания по прикреплению – не 
единственная возможность поменять поликлинику. 
Сделать это можно один раз в год по праву свободного 
выбора, а также в случае, если человек поменял место 
постоянного или временного проживания, работы или 
учебы, переехал в другой населенный пункт или, если 
поликлиника, куда он относился, была реорганизована 
или ликвидирована и т.д.

Если у вас возникли дополнительные вопросы, вы 
можете задать справочной службе поликлиники, либо 
обратившись в Фонд социального медицинского стра-
хования по удобному для вас каналу связи: официаль-
ный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное прило-
жение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram. 

 Филиал по Алматинской области 
НАО «Фонд социального медицинского 

страхования».

Лесопатологическое 
обследование

Сбор и анализ информации о санитарном со-
стоянии лесных насаждений называют лесопато-
логическим обследованием.

Лесопатологи–врачи айболиты занимаю-
щиеся экосистемой леса. Лесопатологическое 
обследование и мониторинги помогают пробле-
мы вовремя, поставить правильный диагноз и 
начать лечение. Деревья страдают от множества 
причин: от насекомых, пожаров, сухости или из-
лишней влажности, морозов и жары. Лесопатоло-
гическое обследование помогает предупредить 
гибель отдельных экземпляров или сократить 
ущерб до минимума. По материалам лесоустрой-
ства 2018-2019 годов, а также в ходе осеннего ле-
сопатологического обследования на территории 
Тополевского лесничества  Сарканского филиала 
РГУ «Жонгар-Алатауского ГНПП» на площади 2.1 
га было обнаружена болезнь стволовая гниль на 
породе дерева осина.

Стволовая гниль – самая опасная и распро-
страненная болезнь ствола осины. Возбудителя-
ми  являются грибы осиновый трутовик и ложный 
трутовик. В связи с этим нами проводится сплош-
ная санитарная рубка леса для предотвращения 
распространения данной болезни. В ходе рубки 
данная древесина реализуется местному насе-
лению в качестве дров. Просим обращатся граж-
дан района в Сарканский филиал РГУ «Жонгар-
Алатауский ГНПП» который находится в селе 
Екиаша.

Р.НУРГОЖАНОВ,
инженер охраны и защиты леса Саркан-

ского филиала РГУ «Жонгар-Алатауского 
ГНПП». 
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1.Как можно узнать ближайшие адреса 
отделений Фонда?

Информацию о ближайших адресах отде-
лений АО «ЕНПФ» можно узнать на офици-
альном сайте Фонда, а также через мобильное 
приложение ENPF, установив его на любой 
смартфон или планшет. Вы также можете вос-
пользоваться сервисом What’s Арp по номе-
ру +7 777 000 1418 и узнать от специалиста 
Фонда не только адреса отделений, но и всю 
интересующую Вас информацию. И самый, по-
жалуй, традиционный способ - сделать звонок 
в колл-центр по единому номеру 1418, где веж-
ливые операторы всегда подскажут Вам, как 
найти ближайшее отделение АО «ЕНПФ».

2. Как скачать и зарегистрироваться в 
мобильном приложении ЕНПФ?

Мобильное приложение ENPF можно бес-
платно скачать на любой смартфон или план-
шет как на базе Android, так и IOS. 

Для авторизации в Личном кабинете при-
ложения используется электронная цифровая 
подпись (ЭЦП) или логин (ваш ИИН) и па-
роль. Но логин и пароль можно использовать, 
если заранее был выбран способ получения 
данных о своих накоплениях - «интернет-
информирование». Сделать этот выбор можно 
опять же с помощью ЭЦП здесь же, в мобиль-
ном приложении или на сайте enpf.kz. Если 
ЭЦП нет, то придется один раз посетить один 
из офисов Фонда, либо при его отсутствии в 
вашем месте проживания, одно из 300 отделе-
ний АО «Казпочта» и подписать соответствую-
щее соглашение.

Вся информация в мобильном приложении 
представлена на 2 языках: казахском и рус-
ском. 

С помощью приложения можно получить 
справку о наличии индивидуального пенсион-
ного счета, получить выписку с ИПС, напра-
вить обращение с интересующим вопросом, 
заказать выезд Мобильного офиса или обрат-
ный звонок, внести изменения и (или) допол-
нения в свои реквизиты, рассчитать прогнози-
руемый размер будущей пенсии с помощью 
Пенсионного калькулятора. Также через него 
можно отслеживать текущее состояние своего 
пенсионного счета, узнавать обо всех измене-
ниях в пенсионной системе, посмотреть рас-
положение ближайшего офиса ЕНПФ и даже 
позвонить в контакт-центр.

Кроме того, через данное приложение каж-
дый вкладчик ЕНПФ может узнать, достаточно 
ли у него средств на индивидуальном пенсион-
ном счете, чтобы реализовать свое право на 
использование части пенсионных накоплений 
на улучшение жилья или лечение либо для 
перевода компаниям, управляющим инвести-
ционным портфелем.

3. Как получить единовременную вы-
плату на погребение и накопления умерше-
го родственника?

В случае смерти получателя, а также лица, 
имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ и 
не достигшего пенсионного возраста (мужчины 
по достижении 63 лет, женщины по достижении 
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60 лет в 2021 году с увеличением возраста на 
0,5 лет каждый год до 63 лет в 2027 году), его 
семье либо лицу, осуществившему погребе-
ние, ЕНПФ выплачивается единовременная 
выплата на погребение в пределах размера 
52,4-кратного месячного расчетного показате-
ля, установленного на соответствующий фи-
нансовый год законом о республиканском бюд-
жете (в 2021 году МРП составляет 2 917 тенге), 
но не более имеющихся на индивидуальном 
пенсионном счете (ИПС) средств.

Если остаток пенсионных накоплений на 
ИПС получателя после осуществления еди-
новременной выплаты на погребение составит 
сумму, не превышающую размер минимальной 
пенсии, установленной законом о республи-
канском бюджете на соответствующий финан-
совый год, данный остаток выплачивается как 
выплата на погребение.

Если после этой выплаты на индивидуаль-
ном пенсионном счете остались накопления, 
они наследуются в порядке, установленном за-
конодательством Республики Казахстан.

С перечнем документов для получения 
пенсионных выплат из ЕНПФ в случае смер-
ти получателя (на погребение/наследникам) и 
оформления в ЕНПФ наследуемых пенсион-
ных накоплений можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Фонда enpf.kz.   

В соответствии с положениями статьи 326 
Кодекса Республики Казахстан «О налогах и 
других обязательных платежах в бюджет» пен-
сионные выплаты, осуществляемые ЕНПФ, 
относятся к доходу в виде пенсионных выплат, 
подлежащих налогообложению.

Подробная информация о порядке удер-
жания индивидуального подоходного налога 
при налогообложении пенсионных выплат из 
ЕНПФ размещена так же на сайте Фонда в раз-
деле: «Получателям» - «Порядок налогообло-
жения пенсионных выплат».

4. Какие электронные сервисы суще-
ствуют? Не хотелось бы лишний раз кон-
тактировать в связи с пандемией.

Более 90% всех услуг ЕНПФ сейчас ока-
зываются в электронном формате. К приме-
ру, зарегистрировавшись в Личном кабинете 
на сайте enpf.kz, можно получить целый ряд 
услуг, следить за текущими показателями по 
пенсионным активам, дополнять реквизиты 
договоров и многое другое. Вы можете вос-
пользоваться данным сервисом посредством 
электронной цифровой подписи или путем 
ввода своего ИИН и пароля. В Личном каби-
нете также можно получить справку о наличии 
индивидуального пенсионного счета, подать 
заявление о назначении пенсионных выплат в 
связи с установлением инвалидности 1 или 2 
групп бессрочно, отследить статус заявления 
на выплату, переезд и многое другое».    

Сайт enpf.kz периодически обновляется, 
появляются и новые виды услуг. К примеру, 
в целях повышения качества оказываемых 

услуг, для удобства получателей и экономии 
их времени Фондом реализована возможность 
подачи заявления о назначении пенсионных 
выплат, сформированных за счет доброволь-
ных пенсионных взносов и начисленного на 
них инвестиционного дохода, находящихся в 
ЕНПФ не менее пяти лет, дистанционно – по-
средством личного кабинета на корпоративном 
сайте ЕНПФ.

Таким образом в личном кабинете на сайте 
enpf.kz услуга по подаче заявлений о назна-
чении пенсионных выплат предоставляется 
получателям, имеющим в ЕНПФ пенсионные 
накопления: 

- за счет обязательных пенсионных 
взносов и (или) обязательных профессиональ-
ных пенсионных взносов: лицам, имеющим ин-
валидность 1 или 2 группы бессрочно;

- за счет ДПВ: 
лицам, достигшим 50-летнего возраста;
лицам, имеющим инвалидность; 
лицам, имеющим пенсионные накопле-

ния в пределах сумм ДПВ и начисленного на 
них инвестиционного дохода, находящихся в 
ЕНПФ не менее пяти лет. 

Для подачи заявления получателям необ-
ходимо иметь электронную цифровую подпись.  
Отслеживать статус исполнения зарегистриро-
ванного в АО «ЕНПФ» заявления на выплату 
можно также на сайте enpf.kz с помощью услу-
ги «Мои заявления на выплаты/переводы» в 
разделе «Электронные сервисы».

Для того, чтобы подать заявление, необхо-
димо авторизоваться в Личном кабинете с ис-
пользованием ЭЦП, затем в разделе «Услуги» 
выбрать услугу «Подача заявления о назначе-
нии пенсионных выплат», далее заполнить и 
подписать соответствующие документы ЭЦП. 

Статус обработки заявления ЕНПФ легко 
можно отследить с помощью услуги «Мои за-
явления на выплаты / переводы» в разделе 
«Услуги» личного кабинета здесь же на сайте. 

Вкладчик на сайте может самостоятель-
но рассчитать свои будущие пенсионные вы-
платы, воспользовавшись Прогнозным пен-
сионным калькулятором на нашем сайте. Он 
охватывает все компоненты пенсии в рамках 
многоуровневой пенсионной системы Казах-
стана: государственную базовую пенсию и 
пенсию по возрасту (или солидарную), а также 
пенсию, сформированную за счет обязатель-
ных пенсионных взносов, обязательных про-
фессиональных пенсионных взносов и добро-
вольных пенсионных взносов)». 

Для этого в «Прогнозном калькуляторе» 
необходимо заполнить все поля: дату рожде-
ния, пол, трудовой стаж, сумму накоплений и 
т.д. Если вы зарегистрированы в Личном каби-
нете на сайте enpf.kz, то поля в калькуляторе 
заполняются автоматически и расчёт будущей 
пенсии осуществляется за два-три клика. 

Также в «Пенсионном калькуляторе» в 
Личном кабинете доступна информация о 

сумме, превышающей порог достаточности и 
доступной к изъятию в виде единовременных 
пенсионных выплат на улучшение жилищных 
условий и лечение или перевода в компании, 
управляющие инвестиционным портфелем. 

Отследить состояние счета, узнать обо 
всех новостях пенсионной системы, получать 
push-уведомления о поступлении пенсионных 
взносов и многое другое можно и в мобиль-
ном приложении ЕНПФ, о котором мы писали 
выше.  Большинство услуг, оказываемых Фон-
дом, можно получить и на сайте электронного 
правительства www.egov.kz   с использовани-
ем электронной цифровой подписи (ЭЦП) либо 
одноразового пароля. Получить ЭЦП, можно 
также онлайн на портале электронного прави-
тельства.

Для пользователей соцсетей всегда актив-
ны странички ЕНПФ на таких популярных плат-
формах, как «Одноклассники», «Facebook», «В 
контакте», «Twitter» и «Instagram», где вы так-
же можете задать интересующие Вас вопросы.

5. Недавно мне установили инвалид-
ность 2 группы, могу ли я досрочно полу-
чить свои пенсионные накопления?

Согласно закону «О пенсионном обеспе-
чении в Республике Казахстан» право на полу-
чение пенсионных выплат из ЕНПФ наступает 
при определенных условиях, в том числе и в 
случае установления инвалидности 1 и 2 групп 
бессрочно. ЕНПФ обязан осуществлять пенси-
онные выплаты получателям в порядке, уста-
новленном Правительством Республики Казах-
стан. Указанный порядок, в том числе расчет 
размера годовой суммы пенсионных выплат 
по установленному графику из ЕНПФ, опреде-
лены Правилом осуществления пенсионных 
выплат из пенсионных накоплений, сформи-
рованных за счет обязательных пенсионных 
взносов, обязательных профессиональных 
пенсионных взносов из единого накопитель-
ного пенсионного фонда, и методики осущест-
вления расчета размера пенсионных выплат, 
утвержденном постановлением Правительства 
от 02.10.2013 года за № 1042. Таким образом, 
если инвалидность 2 группы установлена Вам 
бессрочно, Вы можете получать пенсионные 
выплаты из ЕНПФ по установленному графику 
либо единовременно, если общий размер Ва-
ших пенсионных накоплений составит менее 
12 минимальных пенсий, в текущем году это 
519 264 тенге. Если накоплений достаточно, то 
пенсионные выплаты производятся до их ис-
черпания. При этом минимальная пенсионная 
выплата из ЕНПФ для получателей с инвалид-
ностью любого возраста не может быть менее 
70% от прожиточного минимума или 24 012 
тенге в текущем году. 

Подать заявление можно онлайн на сайте 
фонда enpf.kz. Днем обращения за пенсионной 
выплатой для данной категории получателей 
считается дата приема либо поступления до-
кументов в ЕНПФ, после чего ЕНПФ в течение 
десяти рабочих дней переводит суммы пенси-
онных выплат на Ваш банковский счет.

Дін мен дәстүрдің қоғамдағы алатын 
орны жоғары, ұлттық құндылықтар дұрыс 
қалыптасу үшін де атқарар маңызы өте зор. 
Дін – адамдық ізгі қасиеттерімізді асқақтатса, 
салт-дәстүр – ұлт болып қалыптасуымыз 
үшін қажет. Әр халықтың өзіне тән, қоғамның 
дамуына байланысты ерекшеліктері бо-
лады. Мәселен, еліміздің ұлан-байтақ 
жерді алып жатуының өзі ғасырлар бойы 
халқымыздың бойындағы, батырлық пен 
ерлік дәстүрін тудырған. Қазақ – ұлттық 
дәстүрге ерекше мән беретін халық.

Дәстүр – ұлтты рухани жандандырып, 
оның ішкі және сыртқы келбетін өрнектеп, 
көрсетіп тұратын сипаттар. Дін мен дәстүр 
– қашанда бір-бірімен сабақтас ұғым. Екеуі 
егіз тақырып десек те болғандай. Дін бар 
жерде дәстүр, дәстүр бар жерде дін де бар 
деп айтуға болады. Алла тағала құранда: 
«Кешірімді бол, ғұрыпқа жақсылыққа 
бұйыр және надандардан жырақ бол» - 
деп әмір етеді. Ғұрып дегеніміз бір қоғамда 
қалыптасқан жағымды әрі қайырлы іс. Демек, 
Алла тағала жоғарыдағы аяттарда қоғамда 
жағымды жағдайларды қалыптастырып, 
оларды негізге алуға әмір етіп тұр.

Ислам діні әрбір халықтың, ұлттың 
өзіндік құндылықтары және ерекшеліктері 
– әдет-ғұрпына ерекше көңіл бөлген. 
Сондықтан ислам ғұламалары әдет-ғұрып 
мәселесін талдап, оның өзін жеке бір 
тақырып етіп зерттеген. Дәстүрге теріс 
көзқараспен қарау және оны жоққа шығару 
тек бір ұлттың тамырына ғана балта шабу 
емес, дінді бұзушылық болып та табылады.

Ислам ғалымдарының бірі Имам ибн 
Ғабидин: «Ислам шариғатында, «әл-ғурф» 
(ғұрып) және «әл-ғада» (әдет) деп атала-
тын, адамдар арасында қалыптасқан салт 
пен дәстүрді айқындайтын үкімдер бар» -де-
ген. Ал, Имам Сархаси хазірет: «Шариғатқа 
қарсы келмеген әдет және ғұрыппен 

Дін мен дәстүр сабақтастығы

бекітілген нәрсе, шариғатпен бекітілгенмен 
тең болады!» -деген. Егер әдет-ғұрып 
шариғатқа қайшы келмесе, оған Ислам 
тыйым салмайды. Халқымызда: «Дәстүрдің 
озығы бар, тозығы бар» деген керемет нақыл 
бар. Осыған орай: ғұрыптардың барлығы 
дерлік әлбетте бірдей емес. Сол үшін де, 
оларға бір жақты қарауға әсте болмайды.

Себебі, әдет-ғұрыптардың ішінде тыйым 
салынатыны, сондай-ақ рұқсат етілетіні, тіпті 
орындалуы қажет болып табылатындары да 
бар. Әдет және ғұрыпқа айрықша орын бер-
генде, орындалатын өзіндік арнайы шартта-
ры бар:  I. Салт-дәстүр – Құран мен Сүннет 
мәтіндеріне және ғалымдардың бір ауыз-
дан келіскеніне немесе шариғатта бекітіліп 
қойған үкімге қарама-қайшы келмеуі тиіс. 
Имам Сархасидің: «Құран мен Сүннетке 
қарсы келген кез-келген салт есепке алын-
байды», - деген сөзі бар. II. Әдет пен ғұрып, 
сирек кездесетін емес, кең тараған болуы 
қажет. Имам Суюти: «Салт-дәстүрмен тек, 

егер олар кең тараған яғни 
қоғамдық ортада мойындалған 
болса ғана санасады, ал егер 
олар айқын болмаса, есепке 
алынбайды». III. Салт-дәстүр 
бізге бұрынғылардан жеткен, 
қазіргі таңда да қолданыстағы 
дәстүр болуы керек. Өйткені, 
салт-дәстүр уақыттан-уақытқа, 
халықтан-халыққа ауысып келе 
береді.

Дініміз Ислам – адамгершілік 
пен парасаттылықтың, қайы-
рымдылық пен ізгілік діні. Осы-
нау асыл дінімізді әр саққа 
жүгіртіп, бұрмаламай өзінің 
тұнық қайнарынан үйренуге 

тырысқанымыз жөн. Халқымыздың 
ғасырлар бойы қалыптасып келген дәстүрлі 
дінін, әдет-ғұрпын жоққа шығарып, іріткі са-
лушы топтар бар, олар қайдағы бір ағым, 
секталардың сойылын соғып жүргендер. 
Ардақты Пайғамбарымыз: «Шын мұсылман 
– тілі мен қолынан ешкімге еш зияны 
тимейтін адам» – деген. Ал, бүгінде жасыра-
тыны жоқ өзін мұсылман-намазханмын деп 
жүріп, ата-анасына «кәпірсің» деп тіл тигізіп, 
асын ішпей, өз ұлтынан жиреніп, ұлттық 
ғұрыпты харам деп, салт пен сүннетті 
қағыстырып жүрген бауырлар бар. Мұны 
әлбетте олардың діни білімсіздігінен деп 
білгеніміз абзал. Ондайлардың көзқарасына 
бола Исламға шошына, үрке қарауға бол-
майды. Ол діннің кемшілігі емес, дінді дұрыс 
түсіне білмеген, оны даналықпен өміріне 
ендіре алмаған, дін мен дәстүрді хикметпен 
қабыстыра түсінбегендердің өз кінәсі. Дін 
атын жамылған ағымдар елімізде көп. Осы-

нау ағым, секталардың ешқайсысы дұрыс 
емес, бұрыс екендігі айтылып та, жазылып 
та жатыр. Бірақ өкінішке орай, біздің қаракөз 
бауырларымыз әлі де болса солардың 
еліткеніне еріп, желіктеріне желігіп, шырма-
уынан шыға алмауда. Өз құндылығымызды 
өзіміз қадірлей білмегеннен, кім болса 
соның соңынан еріп, жетегінде еріп, жүре 
береміз. Сондықтан ұлттық қасиетімізді де 
бағалай білгеніміз жөн.

Қадірлі ағайын! Барша мұсылман бау-
ырлар! Біз ұстанатын мұсылмандық бабала-
рымыздан бері шариғатқа сай қалыптасқан 
ұлттық дәстүрімізге нұқсан келтірілмеуі тиіс. 
Мұсылман болу үшін тек мұсылмандық сау-
атты ғана болу жеткіліксіз. Біз жан-жақты 
білімді де мәдениетті болып, «Өз асылы-
мызды құндап, өзгенің қаңсығына қызықпай, 
ұлттық ар-ұжданды» болуымыз қажет.

Бүгінде Мәңгілік Ел боламыз деп жа-
тырмыз. Оның бірден-бір жолы – «Бірлігі 
бар елдің, берекелі тірлігі бар» -демекші ел 
ішінде тыныштық пен тұрақтылық, ынтымақ 
пен бірлікті нығайту. Тұрақтылық пен 
тыныштық бар жерде ғана өсіп-өркендеу, 
ертеңгі күнге деген үкілі үміт болатыны 
айқын.

Сонымен қатар ұлттық асыл 
құндылықтарымызды дәріптей отырып, 
оны паш ету. «Уықты басқұр сақтайды, 
ұлтты дәстүр сақтайды» - дегендей, ата-
бабамыздан бері жалғасып келе жатқан 
дәстүрлі дініміз бен әдет-ғұрпымызды 
қадірлеп, құрметтей білуіміз керек. Осындай 
асыл құндылықтарымызды дұрыс сақтай 
алсақ қана елдігімізді сақтай аламыз. Сонда 
ғана егемен еліміз бар деп мақтана аламыз. 
Мәңгілік Ел тек осындай өзіндік қадірімен 
ғана мәңгілік болмақ деп ойлаймын.

Серікбек АСҚАР,
Сарқан аудандық орталық мешітінің 

бас имамы. 
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кеңейтілген отырысында Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев «Елдіктің жеті 
тұғыры» атты қағидаттар жиынтығын 
таныстырды.

Құрметті отандастар!
Біз Тәуелсіздіктің отыз жылдығын ай-

тулы жетістіктермен қарсы алып отыр-
мыз.

Қуатты елге айналып, бірлігі бекем 
қоғам құрдық.

Сындарлы саясат жүргізіп, әлеуеті 
зор нарықтық экономикалық жүйе 
қалыптастырдық.

Ең бастысы бабаларымыз ғасырлар 
бойы аңсап өткен Тәуелсіздікке қол 
жеткізіп, елдігіміз қайта жаңғырды.

Әлем қартасында Қазақстан деген 
егемен елдің ойып тұрып орын алуы үшін 
аянбай еңбек еттік.

Ендігі кезекте осы жетістігімізді еселеп 
арттыру ел ынтымағы мен тұтастығына 
байланысты.

Отыз жылда 9,5 миллионнан астам 
сәби дүниеге келді.

Олардың алдыңғы шебі орда бұзар 
отызға толып отыр.

Бұл – көзі ашық, көкірегі ояу, санасы 
азат, ойы озық жаңа буын.

Мемлекеттілікті сақтап, Қазақстанды 
«Мәңгілік Ел» ету осы ұрпаққа жүктелетін 
тарихи миссия деп санаймын.

Осы орайда жаңа дәуірдегі 
қазақстандықтарға бағдар болатын 
«Елдіктің жеті тұғыры» атты қағидаттар 
жиынтығын ұсынамын.

Бұл – отыз жылдық белесті ел-
мен бірге өткерген Елбасы ретіндегі 
менің жас ұрпаққа жолдар үндеуім деп 
қабылдаңыздар.

Бірінші. Тәуелсіздік – кез-келген аза-
мат үшін ең қастерлі құндылық.

Тамыры терең тарихымызға құрметпен 
қарап, мемлекеттілігімізді қадірлеу, оны 
көздің қарашығындай қорғау – әрбір 
қазақстандықтың міндеті.

Жер жүзінде өз алдына дербестігі жоқ 
қанша ұлт пен ұлыстың барын ескерсек, 
еселі еңбекке арналған отыз жыл ұлт та-
рихында алтын әріппен жазылары анық.

Әлемде көлемі жағынан 9-шы орын 
алатын байтақ атырапты еншілеу 
Жаратқанның халқымызға берген баға 
жетпес несібесі деп білеміз.

Қазақтың барша арман-мақсатының 
орындалуы тек Тәуелсіз мемлекет, дер-
бес ұлт жағдайында ғана мүмкін екенін 
ұмытпауымыз керек.

Тәуелсіздікті нығайту – экономиканы 
нығайту.

Бұл барша халықтың еңбегімен келеді.
Сондықтан жас ұрпақ ел игілігі үшін 

әрдайым еңбек етуге дайын болуы қажет.
Екінші. Бірлік пен келісім – елдігіміздің 

мызғымас тұғыры.
Этникалық әралуандық – біртұтас 

ұлт ретінде қалыптасқан халқымыздың 
артықшылығы.

Бүгінде бірлік пен этносаралық 

Елдіктің жеті тұғыры 

татулықты сақтау жолында отыз жыл 
бойы жүргізген сындарлы саясаттың 
жемісін көріп отырмыз.

Бір шаңырақтың астында тату-тәтті 
ғұмыр кешіп, татулық пен сыйластықты 
қамтамасыз етуде Қазақстан халқы 
Ассамблеясының әлеуеті зор.

Конституцияны қастерлеу, мемлекеттік 
тілді білу, ұлттық құндылықтарды қадірлеу 
–  әр азаматтың парызы.

Бірлігімізді арттырып, ынтымағымызды 
күшейтсек қана елдігіміз нығайып, 
егемендігіміз баянды болады.

Үшінші. Жер – ата-баба мұрасы, 
халық қазынасы.

Жерден қасиетті ешнәрсе жоқ.
Қазақ үшін ел мен жер – тұтас ұғым.
Тарихымыздағы соғыс атаулының бәрі 

ел мен жерді қорғау үшін болған.
Біз Тәуелсіздікті жариялай салысымен 

шекарамызды құжат жүзінде бекітіп алуға 
күш жұмсадық.

Адамзат тарихында, тіпті қазіргі 
кезеңде де даулы территорияның 
соғысқа, қантөгіске алып келгенін көріп 
отырмыз (Таулы Қарабақ, Қырым, Грузия 
және т.б.).

Мен өскелең ұрпақты осындай 
қауіптен сақтап қалу үшін барымды сал-
дым.

Енді ата-баба аманатына адал болып, 
ұлан-ғайыр жерімізді қорғау, оны болашақ 
ұрпаққа мирас ету – біздің ортақ борышы-
мыз.

Төртінші. Отбасы мен салт-дәстүр – 
қоғамның алтын діңгегі.

Отанға деген сүйіспеншілік – өз 
отбасыңа, ауыл-аймағыңа, еліңе деген 
махаббат пен жанашырлықтан бастала-
ды.

Отбасы – ұрпақ тәрбиесінің 
ұстаханасы, қоғамдық қатынастардың ба-

стауы саналатын бірегей институт.
Жаһандану үдерісі тұрмысымыз бен 

салт-санамызға өзгеріс әкелгенмен, 
ғасырлар бойы қалыптасқан 
құндылықтардан бас тартуға болмайды.

Қай кезеңде де біз үлкенге – ізет, 
кішіге – құрмет көрсетуді дәріптейтін ата 
дәстүрімізді берік ұстануымыз қажет.

Отбасы институты әлсіреп, салт-
дәстүріміз ұмытылса, ел болып қалуымыз 
екіталай.

Сол үшін дәстүрдің озығын алып, 
тозығын тастап, елдік болмыстың өзегін 
сақтай білуіміз керек.

Сонда ғана саналы ұрпақ 
тәрбиелейміз.

Бесінші. Ұлттық мәдениет – халықтың 
рухани тірегі.

Біз – тамыры тереңнен бастау алатын 
ұлы көшпенділердің ұрпағымыз.

Болмысы ерекше, рухани-мәдени 
мұраларға бай халықпыз.

Қазіргі таңда жаһандық бәсекеге 
қабілетті болу үшін бірегей ұлттық мінез, 
асқақ рух керек.

Мұндай қасиеттер тарихты білу, 
мәдени құндылықтарды тану арқылы 
келеді.

Өркениетті отыз елдің қатарына 
қосылуда материалдық құндылықтармен 
қатар, рухани байлықтың маңызы зор.

Сол үшін мәдениетімізді зерделеп, 
өзге жұртқа насихаттай білген абзал.

Басқа халықтарды тек өнер 
құдіретімен, ғылыми ізденіспен ғана мой-
ындата аламыз.

Алтыншы. Білім мен еңбек – бақуатты 
өмірдің кілті.

«Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, 
еңбегің мен ақылың екі жақтап» деп дана 
Абай айтқандай, біз тек өз біліміміз бен 
күшімізге сенуіміз керек.

Елімізде талантты әрі дарынды, алғыр 
да өжет жастар жетерлік.

Әлемнің алпауыт компанияларында 
жұмыс істейтін, халықаралық деңгейде 
ғылыми жаңалық ашқан, түрлі салада 
еңбегімен танылып жүрген жалынды жа-
старды көргенде ерекше қуанамын.

Бұл – біздің үмітіміздің ақталғаны.
Мен жалпыға ортақ еңбек қоғамын құру 

туралы идеямда оның бес принципін – 
эволюциялық даму, ортақ жауапкершілік, 
өзара серіктестік, ынталандыру мен 
кәсібилікке ұмтылуды атап көрсеттім.

Онсыз кез келген қоғам көштің 
соңында қалуы мүмкін.

Ендеше табыстың кілті үздіксіз білім 
алу мен тынымсыз еңбек етуде.

Адал еңбек қана адамды мұратына 
жеткізеді.

Осыны жастардың санасына сіңіру 
қажет.

Жетінші. Прагматизм – бәсекеге 
қабілетті болудың кепілі.

Біз қолда бар ресурс пен мүмкіндікті 
пайдалануға, нәтижелі жұмыс атқаруға 
және көздеген мақсатқа тиімді қол 
жеткізуге тырысуымыз керек.

Қазір елімізде жастардың өзін-өзі да-
мытуына, білімін жетілдіріп, сүйікті ісімен 
айналысуына мүмкіндік мол.

Сондықтан прагматизм принциптері 
бойынша барынша қанағатшыл, үнемшіл, 
ұстамды болып, уақытты орынды 
пайдалануға талпынған жөн.

Осылайша біз Тәуелсіздігімізді 
баянды етіп, ел тұтастығын сақтап, 
отбасылық құндылықтарды жаңғыртып, 
ұлт мәдениетін насихаттап, терең білім 
мен адал еңбекке ден қойған жасампаз 
ел боламыз.

Елдіктің жеті тұғыры дегеніміз – осы!
Ардақты ағайын!
Алдағы 30 жыл – елдігімізді 

нығайтудың жаңа кезеңі болары хақ.
Ол әр азамат ұлтымыздың болашағы 

үшін жауапкершілікті өз мойнына алып, 
оны толық сезіне білген кезде жүзеге аса-
ды.

Елдің ең ірі саяси партиясы ретінде 
«Nur Otan» осы бағытта атқарылар 
істердің алдыңғы шебінде болуы керек.

Осындай игі жұмыстың басы-қасында 
жүру – билеуші партияның ұзақмерзімді 
көшбасшылығының кепілі.

Ендігі кезекте осы мерейлі күнге 
жеткізген, ырысымызды арттырған 
Жаратқанға шүкіршілік етіп, ертеңге 
сенімді қадам басу қажет.

Рухымызды қайрап, еңсемізді тіктеп, 
бұдан да биік асуларға жету үшін және 
Тәуелсіз Қазақстанның жарқын болашағы 
жолында тынбай жұмыс істеуге тиіспіз!

Біз кез келген сынақтан сүрінбей өтіп, 
жеңіске бірге жетеміз!

Тәуелсіздігіміздің отыз жылдық белесі 
құтты болсын!

Біз біргеміз!

Қазақстан
Биік болғай мәңгі сенің тұғырың,
Өлшенбесін мәңгі болсын ғұмырың.
Елбасым елге қамқор жалындаған,
Алланың бізге берген бағы дерсің.

Батыры бар жауға бермес елінде,
Жырауы бар дауды шешкен жерінде.
Ұмытпаған ұлықтаған батырларын,
Қазақстан жарқыраған күн емес пе?

Қазақстан тұнған тарих толқынында,
Сыр жатыр біраз оның қойнауында.
Дамыған  елу елдің қатарына,
Кіру бар, асқақ менің арманымда.

Жас қала Астанасының сәні бар,
Ал, Алматы алмасының дәмі бал.
Ақтауым минералға бай өлке бір,
Шымкент пен Таразымның тарихы бар.

Көтере бер одан әрмен өр рухыңды,
Шаға алмасын ешкім сенің тауыңды.
Мақтанышым, жүрегімнің бір бөлшегі,
Сыйлап өтсін мәңгі сенің халқыңды.

Қаламқас ҚАРАБАТЫРОВА,
Ы.Алтынсарин атындағы

 орта мектептің 
бастауыш сынып мұғалімі.

Отбасы – бақыт мекені
Отбасы - адам үшін ең жақын әлеуметтік 

орта. Бүгінде отбасы «жанұя» деген әдемі 
сөзбен алмастырылып айтылып жүр. «Отан 
отбасынан басталады» дегендей, сыйластық, 
жарастық орнаған орта, кішкентай  Отан.  Адам 
баласы үшін отбасы – өте қажетті, басқадай 
еш нарсемен өзгертуге болмайтын құндылық. 
Бүгінде талай жылғы бейнетінің зейнетін 
көріп, немерелерінің қылығын қызықтап, ұл-
қыздарының өсіп-өнген қуанышына куә болған 
Әнуарбек Мұқатайұлы мен Аниаш Абзалқызы 
ауылымыздағы  мерейлі де, сыйластыққа толы 
отбасының бірі. 

Иманбаевтар отбасының ең басты бақыты 
- ұрпақ саулығы, қариялардың амандығы, 
жастардың жарасымды тірлігі деп білетін 
әулет,  өздерінің қоғам алдындағы және өзара 
жауапкершілігін жоғары түсінетін отбасы. 
Әр атқан таңын Аллаға шүкіршілік айтумен 
қарсы алатын тәубешіл қазақ отбасының бірі 
ретінде ана, бала және жанұяға қамқорлық 
көрсетуде салиқалы саясаты үшін тұлпар мініп 
ту ұстаған Елбасымызға, Отанымызға, бауыр-
мал да көпшіл халқымызға ізгі дәстүрлер мен 
үздік үрдістер кені ретінде жоғары құрметпен 
қарайтын Иманбаевтар әулеті  ағымдағы 
жылы «Мерейлі отбасы» байқауына қатысып, 
марапаттарға ие болды. 

А.ҚАСЫМОВА,
Лепсі ауылдық округі  әкімі 
аппаратының  бас маманы. 

Ел көлемінде «жомарт» жандардың игі істерін, қайрымдылық жұмыстарын жандандыру, 
дәріптеу мақсатында түрлі іс-шаралар өтуде. Солардың бірі «Мектепке жол» республикалық 
қайырымдылық акциясы. Бүгінде дәстүрге айналған бұл шара өзгеге үлгі болуға жарарлық.

Ағымдағы жылдың 12 қараша күні Елбасының бастамасымен қолға алынып, республика 
көлемінде өтетін жыл сайынғы «Мектепке жол» қайырымдылық акциясы  Сарқан ауданы Черкасск 
ауылдық округінің әкімшілігі мен Черкасск орта мектебінің ұйымдастырумен «Жүректен жүрекке» 
атты  ұранымен өткізілді. Жалпы әлеуметтік жағдайы төмен көпбалалы және аз қамтылған от-
басынан шыққан балаларына қолдау көрсетуге бағытталған  «Мектепке жол» атты қайрымдылық 
іс-шарасы біздің мектебімізде жүйелі түрде өткізіп келеді.

Акция мақсатын алға тарта отырып, мектеп оқушыларының әлеуметтік жағдайларын зерттеу 
жұмыстары жүргізілді. Зерттеу барысында жетім бала, аз қамтылған отбасы балалары, көп бала-
лы отбасы балалары, толық емес отбасы балаларын тізімге ала отырып, ондағы күн көрісі төмен 
отбасы балаларын, көмекке мұқтаж отбасы балаларына акция  аясында көмек беру көзделді.

«Жақсылық жасаушының қолы ашық» демекші – аталған акцияға Сагимова Ташгуль, Саги-
мов Амантай, Джанкасиев Мукажан, Байтенизов Аскар, Есимханов Қаният, Есимханов Манат, 
Жумабеков Данияр, Кенжетаев Қанат, Еремеев Владимир, Полухин Евгений, Ақжолов Жанарбек 
сынды ауылымыздың іскер азаматтары мен шаруа қожалықтары 175 000 теңге көлемінде қаржы 
түсті. Мектеп әкімшілігінен қамқорлық кеңес және комиссия мүшелері құрылды. «Қайырымдылық 
іс – адамзат қоршаған ортасына тигізетін мейірімі» дей келе,  аталған акцияға Черкасск орта  
мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен және Ленинка бастауыш мектебімен» З «а» сынып 
оқушысына аталмыш қаражатқа төсек орны және оның жастық көрпе жамылғыларын, сондай – ақ 
сабақ оқуға арналған үстел мен орындықтар және өзге де материалдық көмектер көрсетілді. Бұл 
іс – шара жыл бойы жалғасын табады.

Мектебіміз жыл бойы қамқорлық пен қайырымдылыққа толы болғандықтан көңілге мейірім 
ұялатады. Дана халқымыздың: «Бітер істің басына, жақсы келер қасына» – деген аталы сөзі 
бар. Болашақ ұрпаққа үлгі – өнеге болар осындай игі істердің атқарылуы ауыл азаматтарының 
ауызбіршілігі, берекелі тірлігі. Жанашырлыққа жан риза демекші, демеушілерімізге мектебіміздің 
ұжымы атынан алғыс білдіреміз!

А.ҚЫДЫРБАЕВА,
 Ленинка бастауыш мектебінің әлеуметтік – педагогы.

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ – АСЫЛ ҚАСИЕТ

1 желтоқсан - Тұңғыш Президент күні
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Количество  видов птиц увеличится

На территории  «Жонгар-Алатауского» ГНПП прибывает не менее чем 238 видов 
птиц, в период миграции количество видов может значительно увеличится. Среди 
гнездящихся птиц 6 видов (черный аист, бородач, беркут, орел-карлик, балабан, фи-
лин) занесены в Красную книгу Казахстана. К числу видов, имеющих практическое зна-
чение, относятся охотничие-промысловые: утки (огарь и большой крохаль), куринные 
(тетерев, улар, кеклик, перепел, фазан), кулики (вальдшнеп, бекас), голуби (вяхирь, 
сизый, и скальный: обыкновенные и большие горлицы). Многие из обитающих на рас-
сматриваемой территории птицы являются редкими малоизученными.  

Наиболее  широко представлена лесная фауна (21 вид) (малая бурозубка и обык-
новенная бурозубка, обыкновенная кутора, рыжая вечерница, Тянь-Шаньский медь-
ведь, горностай, Туркестанская рысь, обыкновенная белка, водянная полевка, обыкно-
венная полевка, лесная мышь, тундренная бурозубка, полевка-экономка, заяц –беляк, 
марал, сибирская косуля, полевая мышь, остроухая ночница, Тянь-Шаньская мышовка 
и Тянь-Шаньская лесная полевка). 

Встречается китайский мизофильный вид-солонгой и мизофильные виды южных 
стран-малая белозубка, большая подковонос, поздний кожан, северный кожан, кабан, 
серый хомячок. 

На территории парка возможно прибывание двух видов земноводных, не менее 6 
видов гнездящихся птиц (в период миграции количество видов увеличивается), 6 ви-
дов млекопитающих занесенных в Красную книгу Казахстана.

                                                                                         Т.ТАЙЖАКОВ, 
                  гос. инспектор Тополевского И. У. Сарканского филиала  

                  РГУ «Жонгар Алатауского» ГНПП. 

Орман өрт  сөндіру станциясы
Орман өрт сөндіру станциясы – орман өрттерінің алдын алу және оларды 

уақытылы жою жөніндегі шаралардың жүргізуілін қамтамасыз ететін өртке қарсы 
қызмет пен техниканы орналастыруға арналған мемлекеттік орман иеленушінің 
объектісі. Орман өрт сөндіру станциясында өртке қарсы қызмет орналастырылады 
,оның құрамына тұрақты жұмысқа қабылданатын орман өрт сөндіру станциясының 
бастығы, өрт сөндіру машинасының жүргізушісі, тракторист машинист, радиоопе-
ратор, өрт сөндіру машиналарын, жабдықтар мен аппаратура жөндеу жөніндегі 
слесарь, орман өрт сөндірушісі кіреді. Орман өрт сөндіру станциясы бастығының 
негізгі функциясы: өрт қаупі бар маусым басталар алдында және оның өн бойында 
еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша жүйелі нұсқаулықтар, сондай 
–ақ орман өрт сөндіру станциясының өртке қарсы қызметі қызметкерлерінің орман 
өрттерін сөндіру бойынша жаттығуларын ұйымдастыру.

Ж.СЫДЫКОВ,
«Жоңғар-Алатау МҰТП» РММ Сарқан филиалының ОӨСС басшысы.

Отчет о проведенных мероприятиях по противодействию 
коррупции  в республиканском государственном

 учреждении  «Жонгар Алатауского» ГНПП

Противодействие коррупции — деятельность субъектов противодействия корруп-
ции в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по фор-
мированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению при-
чин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений. 

В соответсвии с требованиями Президента, «Жонгар Алатауским» ГНПП важное 
значение придается противодействию коррупции. Национальным парком разработан 
целый ряд мер первентивного антикоррупционного характера. На сегодняшний день 
согласно плана от 11.01.2021 года выполнены следующие антикоррупционные меро-
приятия:

1. Разработана Антикоррупционная политика национального парка от 05.02.2021 
года.

2. Издан приказ генерального директора М. Кабиева №57-ө «Об утверждении По-
ложения антикоррупционной коплаенс - службе» от 26.04.2021 г. Разработано положе-
ние «Об антикоррупционной комплаенс - службе РГУ «Жонгар-Алатауский» ГНПП от 
02.07.2021 года. 

3. Установлены аншлаги с указанием номеров телефонов «Горячей линии» на 
территории национального парка (конторы филиалов кордоны, КПП) в количестве 12 
штук в трех филиалах. 

4. На официальном интернет ресурсе национального парка https://www.sarkan-
zhongaralatau-kz.online/ внедрены разделы по антикоррупционным мероприятиям с 
ссылками на нормативно правовые акты РК, с указанием номеров антикоррупционной 
комплаенс службы национального парка. 

5. Согласно отдельного медиа - плана по противодействии коррупции выпущено 
статей в газеты 16 шт., публикаций в соцсетях (Instagram) 8 шт., поведено круглых сто-
лов 7 шт., собраний 12 шт.

6. Разработан бланк анализа и мониторинга для недопущения коррупционных ри-
сков среди сотрудников национального парка, в данном направлении работа ведется 
постоянно (ежемесячно, ежедекадно), сбор данных осуществляет юрист.

7. На постоянной основе ведется сотрудничество с Проектным офисом «Адалдық 
алаңы».

Так же на ноябрь - декабрь месяц 2021 года запланировано разработка программы 
обучения государственных инспекторов  на 2022 год с учетом разделов по этическому 
кодексу госслужащего, Закон о коррупции РК, понятия о антикоррупционной политике. 

Только объеденив усилия, мы, казахстанцы, можем победить социальное зло – 
КОРРУПЦИЮ. 

К.АКЫЛБАЕВ,
заместитель генерального директора по науке.

Ағаш егу сауапты іс
Мемлекет басшысының мемлекеттік орман қорларында 2 миллиард дана ағаш 

отырғызу туралы  тапсырмасын орындау бойынша «Жоңғар-Алатауы» мемлекеттік 
ұлттық табиғи паркі Республикалық мемлекеттік мекемесі Сарқан филиалы  
аумағында орман қорын молайту мақсатында  Тополевка орманшылығының «Петро-
ва» шатқалында  6 гектар жерге  11250 дана  әлемге әйгілі  Сиверс алма ағашының жас 
көшеттері отырғызылды. Сонымен қатар Екіаша ауылдық округінің Екіаша ауылының 
орта мектебінің ауласында 9 дана  Шренк шыршасы, 14 дана  Жөке ағашы, 10 дана   
Сиверс алма ағашы,  27 дана Қарағаш  жалпы 60 дана  көшеттері отырғызылды.

Жалпы  2021-2025 жылдары аралығында Сарқан филиалы Тополевка орманшылығы 
«Петрова және Никонова» шатқалдарында  көлемі 27,3 гектар жерге  64069  дана Си-
верс алма ағашының көшеттері отырғызылуы жоспарлануда.

Экологиялық ахуалды оңалтудың жалғыз жолы – ағаш егу және әлемге әйгілі Си-
верс алмасының қорын сақтап қалу жолы, алма ағаш көшеттерін отырғызу.  Ауадағы 
улы газды өзіне сіңіріп, оттегін бөлетін, даланы шөлге айналудан сақтайтын ағаштарды 
көптеп егудің және сақтап қалудың маңызы артып келеді.

Қ.АБДИЛЬДАЕВ,
«Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ Сарқан филиалының  табиғат 

пайдалану инженері.

Школа где учат спасать!
Департамент  по ЧС Алматинской области ведет набор кандидатов на очную фор-

му обучения в Академию гражданской защиты имени М.Габдулина МЧС РК. Муже-
ственная профессия пожарного-спасателя в последнее время становится все более 
популярной у молодежи.Одно из ближайших к нам учебных заведений, которое осу-
ществляет подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием, это 
академия гражданской защиты имени М.Габдуллина МЧС РК.

В институте могут получить образование граждане РК, имеющие среднее общее 
или среднее профессиональное образование, пригодные по состоянию здоровья к во-
енной службе и учебе, успешно сдавшие вступительные экзамены. Для выпускников 
школ прием в институт осуществляется по результатам ЕНТ. Зачисление абитуриен-
тов происходит в несколько этапов.На первом — приемная комиссия проводит отбор 
по медицинским, физическим и психологическим показаниям, на втором — проводится 
отбор в соответствии с баллами сертификата, третьем — мандатная комиссия осу-
ществляет зачисление. Оформление личных и учебных дел возлагается на кадровые 
органы и подразделения МЧС РК. На очное обучение принимаются лица в возрасте до 
25 лет и достигшие 17 лет на начало учебного года.

Абитуриенты проходят обязательное дополнительное медицинское и психофизио-
логическое обследование, в специально организованной временной военно-врачебной 
комисии института,  и сдают дифференцированный зачет по физической подготовке в 
соответствии с установленными нормативами.Вступительные экзамены в форме ком-
плексного тестирования проводятся в июле месяце. Комплексное тестирование про-
водится по желанию на казахском или русском языках, профильным предметом явля-
ется – физика-математика. Кроме экзамена, поступающие на очное обучение сдают 
зачет по физической подготовке в соответствии с нормативными требованиями — бег 
на 100 м, подтягивание, кросс  на 3000 м.

Зачисление на учебу в академию осуществляется с августа на конкурсной основе. 
Все прибывшие в институт для поступления на очное обучение находятся на казар-
менном положении.

Желающие поступить в академию гражданской защиты имени М.Габдуллина 
МЧС РК просим обращаться по адресу: г. Саркан,  ул. Ауезова 41, ОЧС Саркан-
ского района телефон для справок: 2-24-43.

ОТДЕЛ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ САРКАНСКОГО РАЙОНА.

Балалар және өрт
Балалар біздің болашағымыз. Өкінішке орай біз балалардын өмірі қуанышты бо-

луын, олар ешқандай қауіп-қатерге ұшырауын ойлап жүреміз бе? Ересек адамдар-
дын барлығы осы жағдайларды ойлай бермейді. Ата-аналардың ерекше бір есте 
сақтайтыны балалардың отпен ойнауына жол бермеу. Олай деріміз кенеттен шыққан 
өрт мемлекеттік, сондай ак жеке адамдардын мүліктерін қуртады немесе жарамсыз 
етіп тастайды.

Ал кейбір кездерде отпен ойнаған кінәлілердің өзі қайғылы жағдайда душар бола-
ды, қаза табады және жарақат алады.

Осы қайғылы оқиға неден туды десек, көп жағдайда үлкендердің өзі кінәлі. Үлкен 
адамдар да кей кезде оттан сақтандыру ережелерін сақтамауынан, немесе балаларға 
жанып жатқан пешті, газ құралдарын қаратуға қалдырғаннан  өрт шығады. Сәбилер 
ешкімнің қарауынсыз үйде қалады да, өзінің көңілі қалған ойындармен ойнайды. 
Солардың қатарындағы шырпымен ойнау өмірлеріне қауіпті екенін түсіне бермейді. 
Тағы бір айтар нәрсе  балаларды үйде қалдырғанда электр қуатымен жұмыс істейтін 
құрал-жабдықтарды да оңай жерге қоймау керек. Жанып жатқан қазандықта да, 
өшірген орында да балалардың сіріңкемен ойнауға жол бермеген жөн. От  ойыншық 
емес екенін, сіріңке мен ойнауға болмайды деп, балаларға түсіндіру керек Балалар-
дын отпен ойнауына жол бермеу, өртке қарсы күрес қана емес, сонымен бірге сол 
балалардын денсаулығы, бақыты үшін күрес.

Міне осындай өрттен сақтандыру ережелерін сақтасаңыз бәрі де жақсы болады. 
Бірақ осы қарапайым ережелерді бұзушылар көптеп кездеседі.

        Р. АХМАРОВ,
Саркан ауданының ТЖБ инженері, азаматтық қорғау лейтенанты.

ЧТО ТАКОЕ ЛАВИНА?
Лавина – быстрое, внезапно возни-

кающее движение снега и льда вниз по 
крутым склонам гор, представляющее 
угрозу жизни и здоровью людей, нанося-
щее ущерб объектам экономики и окру-
жающей природной среде. Лавины очень 
часто угрожают населенным пунктам, 
спортивным и санаторно – курортным 
комплексам, железным и автомобильным 
дорогам, линиям электропередачи, дру-
гим объектам и сооружениям располо-
женных в зоне риска.

К лавинообразующим факторам от-
носятся: Высота снежного покрова; Плот-
ность снега; Интенсивность снегопада; 
Оседание снежного покрова; Изменения 
температурного режима воздуха и снеж-
ного покрова; Метелевое перераспреде-
ление снежного покрова.

В отсутствии осадков сход лавин 
может быть следствием интенсивного 
таяния снега под воздействием тепла, 
солнечной радиации и процессов пере-
кристаллизации, приводящих к разруше-
нию снежной толщи и ослаблению проч-
ности и несущей способности отдельных 
слоев.

Формирование лавин происходит в 

лавинном очаге, представляющем собой 
участок склона и его подножия, в преде-
лах которого движется лавина.

Лавиноопасный период в республи-
ке обычно продолжается с декабря по 
апрель. Однако в отдельные годы первые 
лавины сходят уже в ноябре, а послед-
ние в мае. В гляциальной зоне лавинная 
опасность сохраняется круглый год.

Причиной схода лавин чаще всего яв-
ляются интенсивные снегопады, а также 
глубокие оттепели и весеннее снеготая-
ние, воздействие человека или животных.

В качестве защитных мероприятий на 
этих территориях применяется прогноз 
лавинной опасности.

При лавинной опасности нахождение 
в зоне риска не рекомендуется, а в от-
дельных случаях вводится ограничение 
доступа или полный запрет выставлени-
ем блокпостов.

По необходимости проводятся профи-
лактические спуски снежных лавин при 
помощи взрывов.

Е.ИСАГАЛИЕВ,
старший инженер ОЧС Сарканского 

района, капитан гражданской защиты.                                              
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Отбасы – қамқорлық пен 
мейірімділіктің қайнар көзі

Отбасы – адам баласы үшін ең жақын әлеуметтік орта. Онда бала алғаш рет өмір 
жолымен танысады, моральдық нормаларды игереді. Сондықтан отбасылық өмір – 
жеке тұлғаның азамат болып өсуінің негізі.

Отбасы және мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары – баланы 
әлеуметтендірудің маңызды екі мектебі. Мектепке дейінгі қызметкерлердің басты 
мақсаты – жеке тұлғаны қоғамдық өмірге қалыптастырып, баланың тіршілік әрекетін 
ұйымдастыру. Сондықтан оның іс-әрекеті отбасымен, балабақшамен тығыз байла-
нысты. Бала тұлғасы, оның қызығушылығы, дамуы, тұлғалық әлеуетін ашу педагог 
пен отбасы арасындағы қатынас стратегиясының орталығы болып табылады. Ата-
аналардың балаға деген қамқорлығы шексіз. Қамқорлық- мейірімділіктің қайнар көзі, 
сөнбес сәулесі екені баршамызға ақиқат. Дегенмен «Жақсылықтың өзі өлшеммен» 
деп бекер айтпаған. Сондықтан шектен тыс қамқорлықты жақсылықтың жолы деп 
қарауға болмайды. Әрине, әр ата-ана өз баласына қамқор болуға әрқашан дайын. 
Бірақ, сол қамқорлық ақыл- парасатқа негізделген, болашақ болмысын айқындайтын 
жақсылықтың жолы болуы керек.

Бала тәрбиесіне деген жауапкершілікті сезінген педагог пен баласының жақсы 
адам болып қалыптасуы үшін бәріне дайын ата-ана тілегі мен көмегі мектепке дейінгі 
мекеменің жұмысын нәтижелі етпек. Халық даналығы айтқандай: «Егер сен бір жылдық 
өміріңді ойласаң онда арпа ек, он жылдық өміріңді ойласаң онда ағаш ек, ал ғасырлық 
өміріңді ойласаң онда бала тәрбиеле». Балаға берілген тәрбие мен білім нәтижелі 
болу үшін ата-ана мен балабақша қызметкерлеріне балаға деген үлкен махаббат пен 
төзімділік және қажырлы еңбек керек екенін ұмытпайық.

Нурсипат ТУРЕБЕКОВА,
«Балдырған» бөбекжай – бақшасының тәрбиешісі.

Баланы сүю – адамзат үшін зор 
бақыт. Менің пікірімше, бала – отбасы 
тірегі, ұрпағыңның жалғасы, болашақтың 
бағбаны. «Баланы қалай жақсы көру 
керек?» шығармасын оқи отырып, әр 
бала – дара тұлға екеніне тағы да бір 
көз жеткіздім. Әр баланың бойында 
ерекше қабілеті, тума дарындылығы 
болатындығын ескере келе, барлық бала-
ны бірдей жақсы көру әр ұстаздың міндеті 
деп ойлаймын. «Білім беру үрдісінде 
рухани кең жүректі, гуманды тәрбиеші 
мен ұстаздар, балалар мен оқушыларды 
кең жүрекпен сүю қажет»,-ол менің өз 
ойым. Мұғалімнің махаббаты оқушыдан 
құралуы тиіс екендігіне көз жеткіздім. 

Баланы қалай жақсы көру керек?
Егерде біз бәріміз баланы риясыз сүйер 
болсақ, менің ойымша педагогика 
әлемде ең жоғарғы жетістікке жетер еді. 
Оқушыларға деген сүйіспеншілік, оларға 
қамқор болу, олардың жан дүниесін 
түсіну, оқушылармен дұрыс қарым-
қатынас орнату, олардың әрқайсысына 
мән беріп, назарда ұстау мен үшін 
әдетке айналған. Менің бойымдағы ба-
ланы жақсы көру жасандылық  емес, 
бұл менің табиғатымнан берілген 
қасиет. Оқушыларға аяушылық сезіммен 
қараймын, әрқашан мейірімді, төзімді 

болуға және оларға құрметпен қарауға 
тырысамын. Баладан махаббат пен оған 
жұмсалған күш, ақша мен жылдардың 
қайтарымын талап етпеуіңіз керек. Ата-
аналық эгоизм нысандарының бірі – ба-
ланы мәңгілік «қарызсың» деп қарау. 
Егер ол қарыз болса да, тек өзіне ғана. 
XXI ғасырдың басындағы қазіргі қоғам 
тез қарқынды дамып қана қоймай, өз 
даму үдерісімен барлық саланы жандан-
дыруда. Соған байланысты қоғамның 
әр саласында түрлі мақсаттар қойылып, 
оларды шешуге арналған міндеттер 

аталуда. Білім беру саласы да ондай 
өзгерістерден шет қалған жоқ. Қорыта 
айтқанда, педагогтық махаббат- ол әрбір 
ұстаз өз шәкірттерінің жүрегінен орын ала 
білуі қажет, әрбір шәкіртті сол қалпында 
жақсы көре білуі тиіс. Шынайы келбет 
пен шынайы болмысымен шәкірттерінің 
болашағының жарқын болуына үлес 
қосуы, әрбір шәкіртінің бақытты сәттерінің 
көп болғанын қалайтын адам, яғни 
ол «нағыз ұстаз- шынайы педагог деп 
білемін» деп өз пікірімді аяқтаймын. 

М.ДОЛДАНОВА,
Ы.Алтынсарин атындағы орта 
мектебінің педагог-психологы.  

Физика пәнін жаңаша оқыту 
заман талабы

Қазіргі кезде физика пәнін оқытуда оқушылардың функционалдық ойлау қабілеті 
мен шығармашылық тұрғыдағы жұмысын дамытуда өз бетімен жұмыс жасаула-
ры және логикалық тапсырмаларды орындаудың маңызы зор. Бұл тапсырмаларды 
қалай ұйымдастыру керек, тарау бойынша тақырыпқа сай етіп деңгейлеп, саралап 
таңдай білу ол мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Бүгінгі таңдағы алда тұрған басты 
міндет – оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту. Менің педагогикалық 
жұмысымның негізгі принциптері: - физика пәнінің білімін ізгілендіру; - оқушылардың 
жас ерекшеліктерін ескеру;  - сыни тұрғыдан ойлау іс - әрекеттерін жүзеге асыру; 

Жаңа технологияның басты мақсаты — өздігінен дамуға ұмтылатын жеке тұлғаны 
қалыптастыру. Оқушы тарихты «зерттеп үйрену» кезінде оқу материалын «жаттап, 
қайталай бермей» өткеннің оқиғалары мен адамдарына өзінің көзқарасын білдірсе, 
өткенмен сұхбат құра отырып оның тәжірибесін өз бойына дарытып іштей нәр алса, 
оқушы рухани жағынан биіктей түседі. Оқушыларға алтын уақытыңды орынды пайдала-
нып, оларға тың мағлұмат, тың дүние беру – ақпараттық қатынастық технологиялардың 
жетістігі. Қорыта айтқанда, қазіргі таңда мұғалімнің негізгі ұстанған мақсаты - білімнің 
жаңа үлгісін жасап, белгілі бір көлемдегі білім мен білік дағдыларын меңгерту, оқу мате-
риалын қаншалықты деңгейде меңгергенін бақылаудың сан түрлі жаңа әдіс – тәсілдерін 
іздестіру, сонымен қатар жаңа технологияларды сабақта тиімді пайдалана білу. Ендігі 
кезекте, сөзімді Жүсіпбек Аймауытовтың  мына бір нақыл сөзімен қорытындылай кет-
сем: «Сабақ беру – үйреншікті жай ғана шеберлік емес, ол үнемі жаңадан жаңаны та-
батын өнер» .

Жансая АЙТҚАБЫЛОВА, 
 Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебінің физика пәні мұғалімі.   

Мақал-мәтелдер сан  ғасырлар бойы 
халықтың  тұрмыс-тіршілігімен  біте сіңісіп, 
ұрпақтан   ұрпаққа   жеткен  ауыз  әдебиетінің  
бай   саласының   бірі. «Мақал – сөздің   мәйегі», 
«Мақал – сөздің   мұнарасы»,   деп   қазақ   
халқы      ауыз әдебиетінің асыл жанрына аса 
құнды баға берген.

Мақал – өмір құбылысын жинақтай отырып, 
түйінді пікір айтатын ықшам сөз   өрнегі.  Ал   
мәтелде    белгілі    бір   ойға,   ұғымға    ишара    
жасайтын,  астарлап,    жұмбақтап айту мәні 
басымдау болады.                                                                                                  

  Мақал-мәтел арқылы баланы жастайынан 
бойына сіңіріп, көңіліне тоқытып тәрбиелесек,  
онда  бұл үлкен  жетістік болар еді.  Бала  
тәрбиесіндегі  үлкен рөль   атқаратын,  
маңызды  тәрбиелік  құралдың   бірі – мақал-
мәтел  болып саналады.  Халқымыз  «Әкеге  
қарап  ұл өсер, шешеге  қарап  қыз  өсер»  
деп  бала   тәрбиелеуші    ата-аналардың   да   
өнегелі,  адамгершілігі    жоғары болуын  та-
лап   еткен.  Отбасының,  қоғамның   тәрбиесі   
қыздың   анасына байланысты   екеніне  ерекше  
мән  берген.  Қыздың   көркіне  ақыл-ойымен, 
мінез-құлқының сай болуын қадалаған. «Қыз 
қылығымен сүйкімді», «Қызым үйде,   қылығы   

МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРДІҢ ТӘРБИЕЛІК МАҢЫЗЫ
түзде»,  «Қызға   қырық  үйден   тиім» деп   
мақал-мәтелдер арқылы қыз  бала тәрбиесіне, 
ерекше  жауапкершілікпен  қарау  керек екенін 
көрсетеді. «Қыз  өссе, елдің  көркі» деу арқылы  
арлы,  инабатты,  сымбатты қызды бүкіл ауыл-
аймақ тәрбиелеуді меңзейді.

Жақсы мен   жаман  қасиеттерді,  сөзді  
дұрыс  айтуға,  жүйелі   сөйлеуге үнемі үндеп  
отырған. «Аңғармай  сөйлеген, ауырмай  
өледі», «Жақсы  адам тауып,  жаман  адам  
қауып  айтады»  деп  астарлы  оймен  жеткізеді. 
Еңбекті сүюге,  маңдай   терімен  жұмыс  
жасауға  үйретеді.  «Еңбек  етсең   ерінбей,  
тояды  қарның  тіленбей», «Еңбектің  наны  
тәтті, жалқаудың  жаны  тәтті» деп еңбек етуді 
дәріптейді.

Қазақ  халқы – сөз  қадірін біліп, оны 
қастерлеп,  данышпан,  ұлы адам     сөзін  
өнеге  ретінде өрнектеп, терең  мағыналы 
сөздерін үлгі тұтқан халық. «Жақсыдан үйрен, 
жаманнан жирен», «Жақсымен жолдас болсаң 
жетесің мұратқа, жаманмен жолдас болсаң 
қаласың ұятқа» , «Жақсының шарапаты тиеді, 

жаманның кесепаты тиеді» деп әшкерелеп 
олардан сақтанып жүруге шақырады. 

 Мақал-мәтелдерді  балабақшадағы  оқу  
іс-әрекетін  де, балалардың   тілін, сөздік    
қорын    дамыту, сөйлеу    дағдыларын    
қалыптастыруда қолдану қажет.  Халқымыз      
«Ұстазы    жақсының – ұстанымы     жақсы»     
деп    ұлағатты     ұстаздың   еңбегіне байланы-
сты айтқан.  

Балаларға жақсы тәрбие, үлгі-өнеге бе-
руде мақал-мәтелдердің атқаратын рөлі  
зор. Халқымыздың  тыныс-тіршілігі, бала 
тәрбиесінде   мақал-мәтелдер маңызды орын 
алған. Отанын, туған жерін сүюге үндейді. 
«Отан – оттан да ыстық», «Туған жердей жер 
болмас, туған  елдей  ел  болмас»   деген  асыл 
сөздермен білдірген.       

Мектепке   дейінгі   балаларды    мақал-
мәтелмен    сусындатып,    ұлттық  тәрбиені 
бойына сіңіріп, үлкенді құрметтеуге, кішіні 
аялауға, адамгершілікті жоғары   қоятын,  
еліміздің  елеулі,  халқымыздың  саналы  жас  
ұрпақтарын тәрбиелеуді балабақшадан бастап 

қалыптастыруымыз керек.
Мақал-мәтелдердің   өміршеңдігі – тілінің  

көркемдігі  мен  мағынасының тереңдігінде,  аз  
сөзбен   көп  мағына   беретіндігі, есте  сақтауға  
қолайлы. Мектепке дейінгі балаларды оқытуда, 
мақал-мәтелдер  арқылы  тілін, сөздік қорын  
дамытып,  ойлау  қабілетін   де  жетілдіреді. 
Балаларды  жақсылыққа, ізгілікке,оқу-
білімге шақырады.«Ақыл-тозбайтын тон, 
білім-таусылмайтын кен», «Білімді мыңды 
жығар, білекті бірді жығар» деп оқу-білім жан 
азығы екендігін айтып, білімді азамат болуға 
шақырады. 

  Бүгінгі  ұрпақ – ертеңгі  болашағымыздың   
жалғасы. Баланы  жастан   деп халқымыз бе-
кер айтпаған. Мектепке дейінгі балаларды   
тәрбиелеуде   мақал-мәтелдің алатын маңызы 
мен тәрбиелік орны жоғары. Осы жас ұрпақты 
саналы да білімді, қайырымды да мейірімді 
болуға, сөз қадірін білетін, Отанын, еңбекті 
сүюге тәрбиелеу біз тәрбиешілердің аса жау-
апты да жауапкершілігі  мол міндеті.

  Тұрсынгүл ӘКИЯ,
 «Ер Төстік» балабақшасының тәрбиешісі.

Бастауыш сынып оқушыларының теориялық 
жаңаша оқыту тәсілдері

Қазіргі заманғы ғылыми - техникалық үрдістің қарқыны білім беру жүйесінің алдына үлкен 
мақсаттар мен жаңа міндеттер жүктейді. Жас ұрпақты жан - жақты жетілген, ақыл - парасатты, 
ой - өрісі биік, бәсекеге қабілетті азамат етіп тәрбиелеу – қоғамымыздың ең өзекті мәселесі. 
Бұл әр мұғалімнің шығармашылық ізденіспен жаңаша істеуін қажет етеді. Бастауыш сынып 
оқушыларының танымдық қызығушылығын дамытудың негізгі факторы олардың білімі мен 
дағдыларының дәрежесі ғана емес, сонымен бірге, баланың маңызды психикалық қызметтерін, 
ақыл - ой жұмысының тәсілдерін қалыптастыруға мүмкіндік беретін оқу процесін жолға қою керектігі 
саналады. Оқушының шығармашылық қабілеті де оның ойлау мен практикалық әрекеттері 
арқылы ғана дамиды. Ойлауға үйренетін сабақтарды дамыта оқыту сабақтары деп білеміз. «Да-
мыта оқыту деп – оқыту мақсаты, міндеттері, әдіс - тәсілдері баланың даму заңдылықтарына 
сәйкестендірілген оқытуды» атайды. Оқыту арқылы баланың психикасында жаңа құрылымдар 
пайда болуы, яғни жаңа сапалық өзгерістер болуы тиіс деп есептейді. Сондықтан да жаңа сапаға 
ие, шығармашыл, қабілетті адамдар тәрбиелеу үшін дамыта оқыту жүйесін ең негізгі басшылыққа 
алар нысана деп білеміз.Оқыту барысында баланың ақыл - ойын, қиялын т. б. танымдық үрдістерін 
дамытып қоймай, баланы әртүрлі әрекеттің субъектісі болып қалыптасуын қамтамасыз етуді 
алдыңғы қатарға шығарды. Дамыта оқытуды ұйымдастыру, балаға ақыл - ой әрекетін меңгеруге 
жағдай жасау деп қарастыру керек. Дамыта оқыту үрдісінде оқушы оқу әрекетімен шұғылданып, 
теориялық ойлауға икемделеді, білімді өзі меңгеруге мүмкіндік алады.

Дамыта оқыту сабақтағы ерекше ахуал, мұғалім мен оқушы арасындағы ерекше 
қарым - қатынас. Мұғалім бұл жағдайда танымдық іс - әрекетті ұйымдастырып, оқушының 
шығармашылығын арттырады. Дамыта оқытуда баланың ізденушілік - зерттеушілік әрекетін 
ұйымдастыру басты назарда ұсталады. Осыған байланысты Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдовтардың 
жасаған жүйесі 3 негізгі құраушыдан тұрады.

1. Оқу мақсаттарының қойылуы. 2. Оны шешу жолын бірлесе қарастыруы. 3. Шешімнің 
дұрыстығын дәлелдеуі.Сабақты жақсы оқитын оқушылармен ғана белсенді жұмыс істеп қана 
қоймай, барлық баланың дамуы үшін қолайлы жағдай туғызып, қабілеті жеткен жерге дейін еңбек 
ету ойластырылса, әр оқушының оқуға деген қызығушылығы артады.

А.СЫДЫКОВА,
Тасқұдық бастауыш мектебінің мұғалімі. 

Психология - болашақтың мамандығы
«Адам жанын түсіне білу, оны зерттей білу- үлкен өнер»

З.Фрейд.

Адам баласы – өмір бойы психологиялық көмекке зәру болмақ. Әсіресе оның 
нәрестелік, сәбилік, балалық шақтарында, тіпті ауадай қажеттілік деп айтсақ та бо-
лады. Бірақ, біз өмір сүрген бұрынғы қоғамда, адамның психикасын тәрбиелеуге еш 
уақытта мән берген емес, ал қазір ХХІ ғасырда адамның психикасы, денсаулық және 
өмірлік дағдылары бірінші орынға қойылып отыр. Сол үшін қазіргі кезде еліміз бойын-
ша балабақшаларда, мектептерде, жоғары оқу орындарында, колледждерде адамның 
психологиялық тәліміне көп көңіл аударылып келеді. Сонда да қазіргі кезде адамның 
психологиясын барлығы дұрыс әлі түсіне алмай жатыр. Осындай кемшіліктерді ескере 
отырып, азды-көпті психологиялық көмектің қасиеттеріне тоқталуды жөн көріп тұрмын.

Бала атаулының бойындағы біртіндеп қалыптасатын психологиялық ауыр өзгерістер 
мен невроздардың негізгі себепкері, жалпы бала тәрбиесінен хабардарының аздығы, 
ал бала психологиясы дегенді естіп көрмеген ата-аналардың үкімі де, сорақылыққа 
толы қатыгездіктерінен екенін ашып айтқым келеді. Олардың көпшілігі бала тәрбиесінің 
қиын да қызық сәттерін іздеп үйренудің орнына, тек жазалау, қорқытып-үркітумен 
ұстағанды білетіндіктерімен шектелетіндіктері белгілі. Тіршілік тартыстарына енді ғана 
келген сәбилер үшін, бұл атап өте алмастай ауыр күйзелістерге апарады. Айта берсе, 
үлкендер тарапынан болатын дөкір де дөрекі қылықтар жоқ емес.

А.Энштейн «Психология – болашақтың мамандығы, ХХІ ғасыр психология 
ғасыры» дегендей, жалпы өмірде психология мәдениеті арқылы, адам үш ақ қасиеті 
арқылы: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүректі адамдар арқылы толы болса екен 
деймін. Осындай мейрімді адамдар еліміздің болашағы үшін сарп еткен психология 
мамандығына қарқынды дамып, сініп кетуіне қөмегін тигізеді, мен оған нық сенімдімін!

И.НУРЖАНОВА,
Қазыбаев атындағы орта мектептің педагог-психологы. 
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Бабалар аңсаған тәуелсіздік – халқымыздың 

қилы кезеңдерді бастан кешуі арқылы қолы 
жеткізген дербес мемлекеттігін 
құруға деген заңды құқығы, әрі ба-
сты мұраты. Талайғы тарихтың 
түрлі таралғысы тұтаса келген-
де еркіндіктің һәм бостандықтың 
оңай жолмен келмегендігіне шүбә 
келтіре алмасымыз анық. Биыл 
тәуелсіз ел атанғанымызға 30 
жыл толып отыр. Елімізді әлемдік 
деңгейдегі білім орталығына ай-
налдыруды көздеген мемлекет 
басшысы, жоғары оқу орындарын-
да білім беру құзыретін арттыру, 
ғылыми зерттеушілік қызметін да-
мыту, интеллектуалдық әлеуетін 
жетілдіруге баса назар аударып келеді. 
Әлемдегі дамушы алпауыт елдердің қатарына 
қосылуға бағыт алған мемлекетімізде, қазіргі 
таңда ғылым мен білімнің дамуына ерекше 
көңіл бөлінуде. 

Еліміздегі жоғары оқу орындарының ара-
сынан алғаш болып мемлекеттік аттеста-
циядан өткен және барлық мамандықтар мен 
дәрежелер бойынша білім берудің озық үлгісін 
көрсеткен әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті – Қазақстан Республикасындағы 
жоғары оқу орындары жүйесінің көшбасшысы 
болып табылады. 87 жылдық тағылымы терең 
тарихы бар оқу ордасының іргетасы 1934 жылы 
қаланып, оған С.М.Киров есімі берілді. 1991 

Тәуелсіз ел болашағы – білімді ұрпақ!
жылдың 23 қазанында С.М. Ки-
ров атындағы Қазақ мемлекеттік 
университетіне шығыстың ұлы 
ғалымы, ойшыл және Аристо-
тельден кейінгі әлемнің екінші 
ұстазы саналған – Әбу Насыр 
әл-Фарабидің есімі берілді.

Алдыңғы қатарлы ұлттық 
университетке ғұлама есімінің 
берілуі ата-бабаларымыздан 
қалған мәдениет, білім алу-
шыларды тәрбиелеуде және 
барлық өскелең ұрпаққа елге, 
жерге, ұлт пен тілге деген 
сүйіспеншілік рухын оятуда аса 

маңызды мәнге ие. 
Тұғырлы тәуелсіздігімізге жету жолындағы 

«Желтоқсан» көтерілісінде жан аямай күрескен 
білім ордаларының бірі де осы қара шаңырақ 
болатын. Ұлт тағдыры сынаққа түскен осынау 
күнде жастармен қатар тәуекелге барған барша 
ұстаздардың іс-әрекетін ерлік деп білеміз. Бас 
пайдасын ойламай шәкірттерінің ары қарай 
оқуын жалғастыруына себепші болып, олар-
ды қорғау жолында ректорлық, оқытушылық 
қызметтен шеттетілгені қаншама.

Түрлі қиындықтардың сүзгісінен сүрінбей 
өткен университет өзінің дамуын, жетістікке 
жетуін тоқтатқан емес. Оған дәлел ретінде 

әлем деңгейіндегі беделді Quacquarelli 
Symonds (QS) рейтингілік агенттігі әлемнің 
жоғары оқу орындары бойынша зерттеудің 
биылғы нәтижелері негізінде, әл-Фараби 
атындағы ҚазУҰ жаһандық рейтингіде 165 
орынды иеленді және «әлемнің ең үздік 200 
университеттерінің қатарына енген алғашқы 
қазақстандық жоғары оқу орны» болды. 
Алдыңғы қатарлы шет елдік университеттер-
мен бірлесе қос диплом және ағылшын тілінде 
білім беру бағдарламалары ойдағыдай жүзеге 
асырылуда, осының нәтижесінде еліміздегі 
шет елдік студенттердің басым бөлігі ҚазҰУ-да 
білім алуда. Әлемнің біршама елдерінде атал-
мыш оқу орны әл-Фараби орталықтарын ашты. 
Жыл сайын дәстүрлі түрде, сәуір айында 
өткізілетін «Халықаралық әл-Фараби оқулары» 
түрлі елдер мен республикамыздың түкпір-
түкпірінен келген ғылымға қызығушы жас 
өрендердің басын біріктіріп, тәжірбие жинауға 
үлкен септігін тигізуде. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті республика бойынша ең жоғары 
студенттік спорт базасымен қамтылған: жал-
пы сыйымдылығы 5000 көрермендік трибуна-
лы алаң, екі футбол алаңы, теннис корттары, 
спорттық ойындар залы бар. Сонымен қатар 
2016 жылғы Рио-де-Жанейрода өткен жаздық 
олимпиада ойындарында жүзуден ел қорына 

«алтын жүлде» әкеліп, көк туды желбіреткен 
түлегіміз Дмитрий Баландиннің құрметіне жүзу 
бассейн комплексі ашылды. Заманауи үлгідегі 
«Керемет» студенттерге қызмет көрсету 
орталығы білім алушыға әртүрлі бағыттағы 
қызмет түрлерін ұсынады. Шығармашылық 
даму бағыты бойынша Ө.Жолдасбеков 
атындағы студенттер сарайы, Баспа үйі, 
университет радиосы мен баспасөз газеті 
студенттердің жан-жақты дамуын жетілдіріп, 
қоғамдық өмірмен тығыз байланыс орнатуда. 
әл-Фарабидің «Қайырымды қала тұрғындары» 
концептісін негізге ала отырып, «Айналаңды 
нұрландыр!», «ҚазҰУ студенті оқуға тиіс 100 
кітап» сынды бағдарламалары жандануда.

Міне, Тәуелсіздік мұратымызға жеткен-
нен кейін еліміз жан-жақты салада жоғары 
жетістіктерге жетіп, жарқын болашаққа жол 
ашты. Еліміздің әлемдік арена сахнасындағы 
орны айқындалып, мәртебесі асқақтауда. Осы 
биіктік деңгейінде әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті келешек тұлға, білікті ма-
ман даярлауда үздік нәтижелерге қол жеткізу 
үстінде. Қазақ білімінің қасиетті қара шаңырағы 
өз дамуын тоқтатпай, толағай табыстарды 
еншілейтініне сеніміміз мол!

Г. АТАХАНОВА, 
з.ғ.д., профессор.

С. БАҚЫТ, 
заң факультетінің 1-курс магистранты. 

Д. ТОШАНОВ, 
4 курс студенті.

Жақсылыққа бастайтын жарық жұлдыз – оқу !
         

Кез-келген мемлекеттің әлеуметтік, экономикалық дамуы сол елдің білім жүйесі мен азаматтарының 
білім дәрежесіне байланысты. Осы орайда Қазақстанды әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті елдердің 
қатарына енгізуде білім беру ісі басты құрал болып табылады. Халқымыздың ардақты ұлдарының 
бірі Міржақып Дулатұлы: “Жалғыз сүйеніш, жалғыз үміт – оқуда. Теңдікке жетсек те, жұрттығымызды 
сақтасақ та, дүниедегі сыбағалы орнымызды алсақ та, бір ғана оқудың арқасында аламыз. Жақсылыққа 
бастайтын жарық жұлдыз – оқу ” – деп ғылым, білім, оқудың маңызын халыққа көрсеткен. Отандық білім 
жүйесін халықаралық білім кеңістігінде еңбек нарығы бәсекелестігін қамтамасыз ететін білім сапасының  
дәрежесіне жеткізу шарт. Оқушының білім сапасы білім саласындағы мемлекеттік нормативті–құқықтық 
актілерде негізделген. Біздің қарастыратынымыз оқушының білім сапасы, яғни орта, негізгі, бастауыш 
білім беру мазмұнының міндетті минимумын игерген жетістігін бағалаумен анықталатын (күнделікті, 
тақырыптық, тоқсандық, жартыжылдық, жылдық, қорытынды) нәтижесі. Мектеп оқушысының 
бағдарламаға сай білім алуы көптеген жағдайлардың  шешілуіне байланысты. Мысалы, оқушыларды 
сапалы біліммен қамтамасыз ету мектептің түріне де тәуелді (мысалы, бізде ЖОМ, кейбір мектептер 

статусы мектеп-лицей немесе мектеп-гимназия, т.с.с.). Мектеп оқу жоспарының қай нұсқасын таңдайтыны да маңызды (мыса-
лы, бізде жаратылыстану-математикалық бағытта оқытылады ). Білім беру саласындағы   сапалы білім беру мотивациясының 
бірі–мұғалімнің имиджі мен мәртебесінің көтерілуі.  Қазіргі заманғы білім беру жүйесі, оқытудың инновациялық нысандары 
мен әдістерін енгізу педагог кызметкерлердің тұлғасына және кәсіби құзыреттілігіне жоғары талаптар қоюда. Оқушылардың 
білім сапасының жоғары деңгейде болмауының бір себебі–мұғалімдердің сапалық құрамының төмен болуы, педагогтардың 
бір бөлігінің дипломы болғанымен білім деңгейінің төмендігі, өздігінен білім алуға және кәсіби деңгейін өсіруге ұмтылудың 
жеткіліксіздігі. Мұғалімдердің педагогикалық шеберлігін арттыру үшін оларды қайта даярлаудың жаңа жүйесі жасалды. 
Мұғалімнің мәртебесі туралы заң қабылданды. Оқушылардың білім сапасын жақсарту отбасының іс-әрекетіне де тікелей 
байланысты  Көп оқушылар үйде сабақ оқуға қажетті құрал-сайманмен толық жабдықталмаған. Оқушылардың  30 пайы-
зынан астамының   үлгерімі орташа,  бір бөлігінің сапалы білім алуына олардың тәртіпсіздігі кесірін тигізуде.  Құқық қорғау 
орындарының таратқан статистикалық мәліметіне жүгінсек, бүгінгі  таңда кәмелеттік жасқа толмағандар арасында есірткіге, 
спирттік ішімдікке құмарлардың қатарының көз ілеспес жылдамдықпен кәбейіп бара жатқандығын айтып,  дабыл қағып отыр. 
Бірақ біздің мектепте мұндай нәрселерге жол берілмейді.

Егер жас ұрпақты дұрыс тәрбиелегіміз келсе,олар сүріп отырған қоғамды да ізгілендіріп,шынайы демократия орнату ке-
рек. Қоғам алдында жауапкершілікті сезінбейтін адамдарды заңмен шектеу қажет.Ондай заң жоқ болса шығару керек. Мысал 
ретінде жасөспірімдердің түн мезгілінде көше кезуіне тыйым салуын көздейтін заңның жобасы жасалынды. Педагогикалық 
теория мен практика оқушылардың білім сапасын арттыру кешенді жұмыс жүргізілгенде ғана жүзеге асырылатынын көрсетіп 
отыр.

                                               Абылайхан  АХМЕТҚАЛИЕВ,
         М.Мәметова атындағы орта мектебінің география пәнінің мұғалімі.

Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ- болашақта табысқа 

жетудің баспалдағы!
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті қазақстандық 

жоғары білім беру жүйесінің флагманы болып табылады. Білім берудің 
жоғары сапасы, халықаралық мойындау, белсенді ғылыми-зерттеу 
қызметі, инновациялар, мықты профессор-оқытушылар құрамы - 
осының бәрі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
мақтанышы. Университет түлектері үкіметте, мемлекеттік органдар-
да, бизнесте, ел өмірінің түрлі салаларында маңызды орын алады. 
Бұл университеттің жоғары беделінің негізгі құрамдас бөлігі.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті ең ірі 
қазақстандық жоғары оқу орны болып табылады. Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ – еліміздегі тарихы терең, ерекше мәртебеге ие 
жоғары оқу орны және QS WUR бойынша әлемнің ең үздік 200 
университетінің тобына кіреді. Посткеңестік аумақта мұндай екі ЖОО 
ғана бар: М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті 
– 78-орында және әл-Фараби атындағы ҚазҰУ – 175-орын-
да.  ҚазҰУ – «QS Stars Rating System» халықаралық рейтингінде 
«Бес жұлдыз» басымдық белгісіне ие болған Орталық Азиядағы 
алғашқы және жалғыз жоғары оқу орны. Аккредиттеу және рей-
тинг тәуелсіз агенттігінің «IAAR Eurasian University Ranking – 2021» 
халықаралық рейтингі қорытындысы бойынша, ҚазҰУ Қазақстан, 
Ресей, Қырғызстан, Беларусь, Украина, Әзербайжан және Молдова 
жоғары оқу орындарының арасында үздік университет атанды. Білім 
беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттік 2021 жылы 
ҚазҰУ-дың Қазақстанның көпсалалы үздік жоғары оқу орны екенін 
жариялады.

Университет Қазақстан үшін бірегей кампусқа ие, оның 
аумағында қазіргі заманғы талапқа сай оқу корпустары, мұражайлар, 
спорт кешені, студенттер сарайы, жайлы жатақханалар, жаңа зама-
науи ғылыми кітапхана, емхана, жүзу бассейні бар. Осы мақсатта 
университетте 16 факультет, 67 кафедра, 8 ҒЗИ, 29 ғылыми орталық 
жұмыс істейді. 3000-нан астам оқытушы дәріс береді. Оқу ордамыз-
да 25 мыңнан астам студент, магистрант, докторанттар білім алуда, 
олардың 10%-ы әлемнің 42 елінен келген шетелдік азаматтар. 2025 
жылға қарай олардың үлесін 15%-ға дейін арттыру көзделуде. Бүгінгі 
күні бірқатар шет мемлекеттерде, атап айтсақ, Армения, Қырғызстан, 
Өзбекстан, Түркияда ҚазҰУ-дың филиалдарын ашу мақсатында 
жұмыс жүргізілуде.

Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласында «Білімді, көзі ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу – 
біздің қанымызда бар қасиет. Табысты болудың ең іргелі, басты фак-
торы білім екенін әркім терең түсінуі керек. Жастарымыз басымдық 
беретін межелердің қатарында білім әрдайым бірінші орында тұруы 
шарт. Себебі құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын ұлт 
қана табысқа жетеді» деп атап өткен болатын.ҚазҰУ әлемнің 400-ден 
астам ірі университеттерімен және халықаралық ұйымдармен табы-
сты қызмет етуде, университеттердің халықаралық, Еуропалық және 
Еуразиялық қауымдастықтарының, сондай-ақ IFEES, SEFI, KazSEE 
және т. б. инженерлік қоғамдарының мүшесі болып табылады. Жыл 
сайын шетел білім беру және ғылым мекемелерінде тілдік, сондай-ақ 
ғылыми тағылымдамадан өту үшін ҚазҰУ-дың 2 мыңнан астам білім 
алушысы жіберіледі. Ұлттық және халықаралық құқық, экономика, 
халықаралық қатынастар саласындағы білім беру бағдарламаларына 
дәстүрлі түрде жоғары сұраныс бар екенін атап өткен жөн. 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Басқарма Төрағасы – Ректо-
ры Жансейіт Түймебаевтың айтуынша, «ҚазҰУ классикалық зерт-
теу университеті ретінде білім, ғылым және инновацияларды та-
бысты үйлестіреді: жыл сайын еліміздің ғылыми-техникалық даму 
басымдықтары бойынша 500-ден астам ғылыми жобаны жүзеге асы-
рады. Соңғы үш жыл ішіндегі ғылыми жобалардың жалпы бюджеті 7,7 
млрд теңгені құрады, ғалымдар 400-ден астам патент пен авторлық 
куәлік алды. ҚазҰУ ғылыми мақалалар бойынша көшбасшы, 
рейтингтік басылымдардағы әрбір бесінші қазақстандық жарияла-
ным біздің ғалымдарға тиесілі. Ғалымдардың Хирш жиынтық индексі 
2 700-ден астам, ал университеттің 5 ғылыми журналы Халықаралық 
деректер қорына кіреді. Инновациялық жобалар табысты іске асы-
рылуда және аз сериялы өнімдер шығару бойынша 10-нан астам 
ғылымды қажетсінетін өндірістер құрылды».

Жыл сайын арнайы шарт негізінде шетелдік оқытушылар уни-
верситетте қызмет етіп, студенттерге дәрістер оқып, докторанттарға 
ғылыми жетекшілік жасады. Қазірдің өзінде университетке АҚШ 
пен Еуропа ның университеттерінде, оның ішінде Кембридж 
университетінде дәріс берген профессорлар Уалбай Өмірбаев 
пен Базбек Дәулетов сияқты халықаралық ғалымдар шақырылды.  
Халықаралық және ұлттық рейтингтерде көш басында болу – бізді 
экономика мен қоғам дамуының перспективалық бағыт тарын еске-
ре отырып, ғылыми-білім беру қызметін үнемі жетілдіруге және 
жақсартуға міндеттейді. 

Қорытындылай келе, 1934 жылдан бастап университеттің ашы-
луынан бастап, бүгінгі күнге дейін ҚазҰУ Қазақстанның көптеген 
рейтингтерінде өзінің алғашқы позициясын сақтап келеді. Қазіргі 
таңда ҚазҰУ-ды ұлттық экономикадағы инновациялық хаб және 
«әлемдік деңгейдегі университет» дәрежесіне жеткізу негізгі 
мақсатымыз.

Құрметті оқырмандар, жоғарыда айтылғандарға сәйкес Әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ - жоғары оқу орнын таңдауда ең сенімге 
лайықты оқу орны екенін көрсетеді.

Ақынқожа ЖӘНІБЕКОВ, 
  Алуа МУРАТОВА,

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің Заң 
факультетінің қылмыстық құқық, қылмыстық іс жүргізу және 

криминалистика кафедрасының оқытушылары. 

Иә, адамзат пайда болғалы бері білім-ғылымның адам 
өмірінде алатын орны айрықша. Кез келген елдің даму 
көрсеткіші де, кез келген адамның тұлғалық сипаты мен 
өзгелерден озықтығы да, кез келген  мәдениеттің үздік 
үлгілері де  білім арқылы көрініс табады. Тек осы фактор 
арқылы ғана бізді қоршаған ғалам ғажайыпқа айналуда. Еліміз 
азаттығын алғаннан кейінгі алғашқы мақсат әлемнің алпауыт 
елдерімен терезесі тең, алып мемлекетке айналу болды. Ал 
бұл мүддеге жеткізетін бірден–бір күш білім күші екені айдан 
анық. Сондықтан, Қазақстан үнемі жастардың болашағына мән 
беріп, мол сенім артуда. Бұл үмітті ақтау біз, жастар үшін, па-
рыз деп білемін.

  Ұлы мұратқа жетелеген  үлкен жолда біз білім нәрімен су-
сындап жатқан ҚазҰУ – киелі мекен, қара шаңырақ. Бұл ұядан 
қанша дарын түлеп ұшып, өмірден өз орындарын тапты, ақ 
армандары мен мақсаттарын орындады және талай биіктерді 
бағындыруда. Сондықтан мен үшін де Әл- Фараби атындағы 
Қазақ Ұлттық Университетінің студенті атану зор жетістік әрі 
үлкен абырой  болды. Бұл оқу орнына түсуді оқушы күнімнен 
армандаған едім.  Сол себепті де өзім білім алып жатқан осы-
нау  құтты мекен  жайында қысқаша айтып өтуді жөн көрдім.

Дәл өзімдей  мыңдаған жастардың арманына айналған 
бұл оқу орны- бүгінгі таңда Қазақстандағы ғана емес, сонымен 
бірге, Орталық Азиядағы жетекші университеттердің бірі де 
бірегейі. Қазақ  Ұлттық Университеті- республикадағы  барлық 
жоғары білім беру жүйесінің тірегі және білікті  мамандар мен 
білімді студенттердің ордасы. 1934 жылы іргесі қаланған білім 
ордасы күннен- күнге әлемдік білім беру жүйесінде өзіндік ор-
нын айқындап келеді. Оның  дәлелі ретінде,  белгілі QS  World 
University Ranking   халықаралық рейтинг агенттігінің 2017 
жылы жариялаған зерттеу қорытындысына сәйкес, әл-Фараби 
атындағы Қазақ Ұлттық Университеті әлемдегі үздік 800 уни-
верситет арасында 236-орынды иемденіп, ең үздік 250 универ-
ситет қатарынан  көрінді. Ал биыл ҚазҰУ әлемдегі ең мықты 
200 университеттің құрамына еніп, абыройымызды одан сайын 
асқақ етті.

  Қарқынды әрі жүйелі даму бағыты халықаралық білім 
беру стандарты бойынша қабылданған  университет білікті 
мамандарды даярлауға, өндіріске енгізілетін іргелі және 
қолданбалы зерттеулерді дамытуға бағытталған кең көлемдегі 
ғылым, білім, рухани-тәрбиелілік, инновациялық және өндіруші 
негізіне ие. Бұл оқу орны ертеңгі ел тірегі жас ұрпақты май-
талман маман ретінде ғана емес, қоғамда өзіндік орнын таба 
білетін саналы азамат етіп қалыптастыруда да  айрықша рөл 
атқарып отыр. Университетте жастардың жарқын болашағы 
үшін барлық жағдай жасалған. Атап айтсақ, еліміздегі  ең ірі 
кітапханалардың бірі- Әл-Фараби кітапханасы, Интернет 
орталығы, «Керемет» студенттерге қызмет көрсету орталығы, 
Ө.Жолдасбеков атындағы студенттер сарайы – бәрі де білім 
алушы студенттердің игілігі үшін ерекше орындар болып са-
налады. Сонымен бірге, университет құрамында 20 ғылыми-
зерттеу институты, 14 факультеттің құрамындағы 98 кафедра 
және Технопарк жұмыс істейді. Сондай-ақ ҚазҰУ- еліміздегі 
территориясы ең үлкен университет, таза ауамен тыныстап, 
бой сергітемін деген адамға бақ секілді. Осының бәрі оқу 
ордасының мерейін одан әрі  асқақтата түсетіні сөзсіз.

    Және де осындай құт мекенде дарынды әрі белсенді  
студенттер өте көп болғандықтан олардың көшбасшылық 
қабілеттерін, ұйымдастырушылық қасиеттерін дамыту 
мақсатында жастар ұйымдары комитеті жұмыс істейді. Оның 

құрамына «Сұңқар» студенттер кәсіподағы, студенттер 
Сенаты, «Көмек» еріктілер қозғалысы, студенттер кеңесі, 
Болон үдерісі бойынша студенттік бюро, студенттердің 
ғылыми қоғамы кіреді. Қазіргі уақытта университеттегі 
барлық мерекелік іс-шаралар тікелей аталған жастардың 
қатысуымен өтеді.

Ал мен осы білім ордасындағы Заң факультетінің 
студентімін. Заңгер мамандығы – бүкіл өміріңді арнап 
және өз таңдауыңды мақтан етерлік, қиын әрі күрделі, 
алайда өте қызықты және мәртебелі мамандық. Осы сала-
да жұмыс істеу менің бала күнгі арманым  болатын.

1934 жылы ҚазҰУ  іргетасы қаланғанда, алғашқылардың 
бірі болып ашылған заң факультеті бүгінге дейін көптеген 
жаңару мен өзгерістерді басынан өткерді. Қазіргі таңда заң 
факультетінде құқықтану және кеден ісі мамандықтары 
бойынша мамандарды дайындайды. Студенттерді даяр-
лау үдерісі орта білім және жоғары білім негізінде жүзеге 
асырылады. Сонымен қатар заң факультетінің студенттері 
магистратура және PhD докторантурасына түсуге 
мүмкіндіктері бар. Бүгінде заң факультетінің ең күрделі 
ғылыми-тәжірибелік мәселелерді шешуге мүмкіндік 
беретін жақсы ғылыми әлеуеті бар. Факультетте бір ҚР 
ҰҒА академигі, 30 докторлар мен профессорлар, 80-нен 
аса ғылым кандидаттары, доценттер, сонымен қатар ҚР 
Парламенті, ҚР Үкіметі, ҚР Президерті Әкімшілікгі, ҚР 
Жоғары Соты, Құқық қорғау органдары мен ғылым Акаде-
миясынан жоғары тәжірибелі мамандар жұмыс жасауда. 
Олардың басым көпшілігі шет тілдерін меңгерген, АҚШ, 
Еуропа, Туркия және өзге де мемлекеттерде тәжірибе 
алмасып, білімін толықтырып келген мамандар. Біздің 
факультетімізде Қазақстан СОРОС қорының қолдауымен 
Студенттік заң клиникасы ашылды және үздік студенттер 
халыққа заң кеңесін беру арқылы табысты жұмыс жасауда. 
Заң факультетінде- студенттік өмір қызықты әрі мазмұнды. 
Әрдайым спорттық жарыстар және түрлі конкурстар 
ұйымдастырылып тұрады. Мақтан етерлік тағы бір жайт 
Заң факультеті түлектерінің арасында ҚР сот және құқық 
қорғау органдары, прокуратура органдары, ІІМ, қаржы по-
лициясы, ҚР Әділет министрлігі басқармаларының бас-
шылары аз емес.  Заң факультетіне қатысты маңызды 
пункттердің бірі- мұнда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы 
«Саналы ұрпақ»,  «Сот-сараптама орталығы» сынды 
студенттер клубы жұмыс істейді. Мұндағы негізгі мақсат- 
студенттермен күш біріктіре отырып, даулы мәселені 
жоюдың жолдарын қарастыру, әртүрлі тәжірибе, сарапта-
малар арқылы миссияларды орындау, жемқорлыққа қарсы 
тұру, еліміздің әлеуетін шынайы білімге негіздей отырып 
көтеру. Міне, мен осындай қасиетті қара шаңырақта білім 
алып жатырмын. ҚазҰУ тек үздік мамандар ғана дайындап 
қоймай, нағыз тұлға, адамгершілігі мол, өзінің елін сүйетін, 
тілі мен ділін сүйетін, оның құндылықтарын бәрінен биік 
қоя білетін, өресі биік, нағыз адам деген атқа лайық ұл-
қыздарды тәрбиелеуде. Осы үшін біз туған жерге, туған 
елге, дәл осы киелі мекенге мәңгілік қарыздармыз. ҚазҰУ-
ым – мақтанышым!

Н.НУРСАБИТОВ,
С.СЕРІКҰЛЫ,

заң факультетінің 4-курс студенттері. 

Ұлы мұратқа жетелеген қара шаңырақ
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ХАБАРЛАНДЫРУ  *  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Амангелді ауылдық округі бастауыш ардагерлер ұйымының төрағасы Әбішев Жасұзақ 
Зәкенұлын 1 желтоқсан 70 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз! 
Өңіріміздегі ардагерлер атсалысатын қоғамдық іс-шараларға өзіндік үн қосып, айрықша 
белсенділік танытатын Жасұзақ Зәкенұлын осынау мерейтойымен құттықтай отырып, ақ 
тілек, ізгі ниетімізді ақтарамыз. Өзіңізді қазыналы, кейінгі буынға айтары бар азамат деп 
білеміз. Әрдайым абырой асқарынан көрініп, бет-беделіңіз биіктей 
берсін. Балаларыңыздың, немерелеріңіздің қызығын қызықтап, 
ортамызда аман-есен жүре беруіңізге тілектестік білдіреміз. 

Құттықтаушылар: аудандық ардагерлер ұйымы.

Ерен еңбегімен елге сыйлы
Қазақы қалпын сақтап, қасиетін қастерлеген қарияларымыз әлі де қатарымызда жүр. Солардың 

бірі және бірегейі Сарқан ауданы Амангелді ауылдық округіндегі ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Әбішев Жасұзақ Зәкенұлы. Отанасы Сәлима Байғалиқызы екеуі құрған отбасы ауылымыздағы 
мерейлі де мерекелі отбасының бірі.

Жасұзақ Зәкенұлы 1951 жылы 1 желтоқсанда Амангелді ауылында дүниеге келді. Ол орта 
мектепті тамамдаған соң екі жыл әскер қатарында болып келіп, туған ауылдың еңбегіне арала-
сып кетті.  Ол еңбек ете жүріп 1975 жылы Талғар қаласындағы ауыл шаруашылық техникумына 
түсіп, техник - электрик мамандығын алды. Туған ауылында 1990 жылға дейін инженер электрик 
болып еңбек етті. 1990 тоқырау  жылдарында мектепке ауысып, бейнелеу технология пәндерінен 
дәріс бере бастады. Ол Талдықорған қаласындағы  І. Жансүгіров атындағы университеттен 
педагогикалық білім алды. Оқушыларға ата кәсіптен сабақ беріп, шәкірттеріне ат әбзелдерін, 
тұрмысқа керекті заттар т.б. дүниелер жасатып, аудандық, облыстық көрмелерге қатысып, 
оқушылары биіктен көріне білді. Ата жолын жалғастырып, шипагерлік қабілетімен көмек сұрап 
келген адамдарға қолдан келген көмегін де аямады. Біздің Жәкең сегіз қырлы бір сырлы азамат. 
Қолынан неше түрлі іс келеді, темірден түйін түйіп, қамшы өреді, пеш салады,  суретші, емші, 
оташы, сынықшылық қасиеті бар. Жақсы ұстаз жастарға үлгі болып келеді. Жасұзақ 2014 жылдан 
бері зейнеткерлікке шықса да ауыл өміріне белсене араласып, қоғамдық жұмыстарды абыроймен 
атқаруда. Соның бір парасы 2019 жылы әлеуметтік қайырымдылық «Рахмет» дүкенінің ашылуы-
на ат салысуы. Халықаралық қарттар күніне орай жыл сайын ұрпақтар сабақтастығын ұлттық 
дәстүрлер мен отбасылық құндылықтарды нығайту және сақтау мақсатында «Қарттарым асыл 
қазынам», «Ауылым-алтын бесігім, «Берік отбасы - берік мемлекет»  т.б. іс - шаралар Жасұзақ 
басқарып отырған ардагерлер ұйымының бастамасымен өтті. Өне бойы парасат пен ізгілікке 
толы, игілікті істердің ұйытқысы болып отырған Жасұзақ Зәкенұлы алдағы 1 желтоқсанда мерейлі 
70 жасқа толғалы отыр. Ардагерлер ұйымының басшысы Жасұзақтың адал істің үлгісін көрсетуге 
ұмтылған нағыз еңбек иесі екенін мақтанышпен айтамыз. 

Есбала СҮДІРБАЕВА,
Амангелді ауылдық округінің аналар кеңесінің төрайымы, Сарқан ауданының 

Құрметті азаматы, зейнеткер ұстаз. 
Иванову Валентину Ивановну поздравляем с 70-летием — воз-

растом мудрости, всеобщего почёта и уважения! Она активно участву-
ет в ветеранском движении в воспитании подрастающего поколения. 
Пусть здоровье не покидает Вас, жизнелюбие и вера в лучшее никог-
да не кончаются. Долголетия, добра Вам и домашнего уюта. Пусть 
господь бережёт Вас от бед и невзгод, а добро и счастье будут с Вами 
постоянно. С днем рождения!

Поздравляем с юбилеем
И желаем не болеть
И на жизнь всегда с улыбкой,
Полной радости смотреть!

С наилучшими пожеланиями: районный совет ветеранов Саркан-
ского района.

Аманбөктер негізгі орта мектебінің техникалық қызметкері 
Мұқажанов Жанахмет Молдашбекұлын 28 қараша 63 жасқа 
толған туған күнімен әрі зейнет жасына жетуімен шын жүректен 
құттықтаймыз. Ұзақ жылдар осынау білім ордасында еңбек еткен 
туған күн иесі бүгінгі күні көп жылғы бейнетінің зейнетін көретін 
шаққа да жетіпті. Ендеше Жанахмет Молдашбекұлына бұдан 
былайғы ғұмырыңыз бақ пен берекеге толы болсын, еңбегіңіздің 
лайықты жемісін көріңіз деген әріптестік ыстық тілектерімізді төгеміз. 
Өз қызметін жауапкершілікпен атқарғаны үшін үлкен алғысымызды 
ақтарамыз. Алдағы уақытта өміріңіз тек жақсылыққа бастасын! 
Өзіңізге деген ақ тілекті төмендегі жыр жолдарымен түйіндейміз!

Шығыпсың алпыс үштің асқарына, 
Береке, бірлігісің отбасында. 
Бақытты ғұмыр кешіп жүре берші, 
Демекпіз жанұяңның ортасында.
Ізгі тілекпен: Аманбөктер негізгі орта мектебінің ұжымы.

Бірлік ауылының тұрғыны, осынау мекендегі ағарту ордасының 
мұғалімі Иманберлинова Әлия Мұсақызын қарашаның 27-ші 
жұлдызы 60-жасқа толуымен әрі зейнет жасына шығуымен шын 
жүректен құттықтаймыз! Ұзақ жылғы еткен еңбегің мен төккен теріңнің 
нәтижесін көріп, үнемі абырой асқарынан көріне білдіңіз. Осы-
нау мерейлі мерекеңізбен сізді құттықтай отырып, бұдан былайғы 
өміріңізде алғыс пен абыройға толы болсын дегіміз келеді. 

Құтты болсын туған күніңіз, зейнет жасыңыз,
Қуанышқа тоймай асып-тасыңыз.
Бірге жүрген ұжымның құрметіне бөленіп,
Аман-есен 100-ден ары асыңыз.
Тоқтамасын өміріңнің арбасы,
Ұрпақтарың ғұмырыңның жалғасы.

Ерге тірек, үйге қамқор қашанда,
Болдыңыз сіз үлкен өзен арнасы.
Ізгі тілекпен: зейнеткер жеңгелерің Майра Сағымбекқызы, Күлімхан 

Сабырбекқызы.

Бірлік ауылының тұрғыны, ардақты әріптесіміз Иманберлина 
Әлия Мұсақызын 27 қараша күні 60 жасқа толуымен әрі зейнет жасы-
на жетуімен құттықтаймыз! Жолдасы Рахат ағамыз екеуі 40 жыл отау 
құрып, үш баланы дүниеге әкелді. Әлия Мұсақызы өз еңбек жолыңда та-
лай белеске көтеріліп, ұжымның және достарының құрметіне бөленді. 
Өмірлік таңдап алған мамандығын абыроймен жалғастырып келе 
жатқан тамаша шәкірттерді тәрбиелеп, өсірді. Бүгінгі мерейтойыңызда 
Сізге және туыстарыңызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, еңбекте тың та-
быстар мен өмірдің асқақ абыройын тілейміз!

Ұстаздықтың көрсетіп нарқын нағыз,
Жанашырлар ортасында жарқылдаңыз.
Ұзақ жасап, шөбере-шөпшек көріп,
Ғасыр жасқа жетіңіз, алқынбаңыз. 
Ізгі ниетпен: Бірлік орта мектебінің ұжымы.

ҚР ІІМ-нен 24.09.2020 жылы Третьяков 
Виктор Анатольевичтің атына берілген 
045901971 нөмірлі жеке куәлік жоғалуына бай-
ланысты жарамсыз деп танылсын.  

Күрішбаева Асияның атына тіркелген 
Бақалы ауылдық округінің аумағында 
орналасқан 40 га көлемді жердің (№20 
қаулы 17.01.2013 ж.) (кад.№03-263-007-383), 
(кад.№03-263-007-393) (№533 13.12.2013 ж. 
қаулы) мемлекеттік актісі жоғалуына байланы-
сты жарамсыз деп танылсын.

Күрішбаев Арынның атына тіркелген 
Бақалы ауылдық округінің аумағында 
орналасқан 166 га көлемді жердің (кад.№03-
263-007-147) (30.03.1999 ж. 3-223, 28.11.2000 
ж. №11-242), 94 га көлемді жердің (кад.№03-
263-007-170) (28.11.2000 ж. №11-242), 30 
га көлемді жердің (кад.№03-263-007-146) 
(28.11.2000 ж. №11-242) мемлекеттік актісі 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп таныл-
сын.

Пограничник ауылының тұрғыны, асқаралы әкеміз Әбішев 
Жасұзақ Зәкенұлын желтоқсанның 1-де 70 жасқа келген туған 
күнімен шын жүректен құттықтаймыз! Өзіңізге зор денсаулық, ұзақ 
ғұмыр, баянды бақыт тілейміз. Балаларыңыз бен алтын асықтай 
ұлдарыңыз аман болсын. Ардақтымыздың жанына қуат, көңіліне 
шуақ, мәнді де мағыналы ғұмыр, баянды бақыт тілейміз. 

Өміріңіз ұрпаққа өнеге мың,
Тілейміз қуанышқа бөленгенін.
Жүзге келіп марқайып отырыңыз,
Қылығына қуанып шөберенің.
Ізгі тілекпен: жұбайы, балалары, немерелері, туған-туыстары.

Құрметті Иманалиева Жанар Мықтыбаевна! Сізді бүгінгі 
есте қаларлық елеулі мерекеңізбен – өте әдемі  әрі мәнді 55 жасқа  
толуыңызбен шын жүректен құттықтаймыз! 

Өмірден мол  тәжірибе жинақтап, жас мамандарды  тәрбиелеп, 
еңбек жолына бағыт беріп, бізге – ұстаз, ақылшы, көмекші болып 
отырсыз.Осы қалпыңыздан таймай, асулардан асып, берекеңіз та-
сып, ата жолынан айнымай, жұбайыңызбен бірге балаларыңыздың 
қызығын көріңіз.

Арманның ажарында, бақыттың базарында күліп–ойнап, 
көпшіліктің алғысы мен құрметіне бөленіңіз. Мәңгі жастық қалпыңызды 
сақтап, ұзақ жасай беріңіз.

Ізгі ниетпен: М.Жұмабаев атындағы орта  мектептің  ұжымы.

ЖАҚЫПОВ САБЫРХАН ҚҰРМАНӘЛІҰЛЫ
Ауылшаруашылық сала-

сының ардагері, Алмалы ауы-
лында ғұмыр кешкен бірнеше 
жыр жинақтарының авторы Са-
бырхан Жақыповтың  83 жа-
сында тірлік сапары шектелді. 

Өлеңмен жазсам өткенді,
Ұмыт боп көбі кеткенді.
Жаңара ма қайтадан,
Жамасаң ескі шекпенді.
Тарыдай терсем тірнектеп,
Қалған ғұмыр жетер ме.
Сынық арба сияқты,
Жете алмай өмір өтер ме?!-

деп жиған-тергенін өлең жинақтары 
арқылы ұрпағына мұра қалдырған 
Сабырхан Құрманәліұлы жақын 
түгілі жатқа да жанашырлық 
көрсетіп жүретін жаны жайсаң 
бекзат болмысты ақсақалымыз 
еді. Ұлағатты ұлдарын ұяға, 
қызғалдақтай қыздарын қияға 
қондырып, немере-шөбере сү-
йіп өмірден өткен Сабырхан 
ақсақалдың жатқан жері жайлы, 
топырағы торқа болсын!

"Сарқан" газетінің ұжымы.  

Сарқан ауданының ауған локалдық соғыс ардагерлері және мүгедектері ұйымы 
ұйым мүшесі

 Баймолдин Бақыт Малайұлының 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты отбасының қайғысын бөлісіп, көңіл айтады. 

Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай 
«Тәуелсіз еліме – 30 жыл» тақырыбында Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі, ақын Жомарт Игіман атындағы көркемсөз 
оқу шеберлерінің байқауы

Мектеп оқушылары арасындағы көркемсөз оқу шеберлерінің байқауы ел 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналады. 

Байқаудың мақсаты 
Жомарт Игіман шығармашылығын жастар арасында насихаттап, ақынның туындылары 

арқылы жас ұрпақты адамгершілікке, ұлттық рухқа, отансүйгіштікке тәрбиелеу.
Байқаудың ережесі
Байқау 2021 жылғы желтоқсанның 8-інде сағат 15.00-де аудандық Мәдениет үйінде өтеді. 

Байқауға қатысушылар ақынның туған жер, туған ел, Қазақ елінің табиғаты, болмыс-бітімі, т.б. 
патриоттық тақырыптағы бір өлеңін жатқа оқиды. 

Қазылар алқасы әр мектептен қатысқан жас көркемсөз оқушылардың шеберлігін сарапқа 
салып, жүлделі үш орынның және ынталандыру сыйлықтарының жеңімпаздарын айқындайды. 

Талапкерлердің мәтінді таңдау талғамына, оқу шеберлігіне, дауыс мәнері мен тіл 
тазалығына, сахнада өзін ұстауына баса мән беріледі. 

Мектеп әкімшіліктері байқауға қатысушылар туралы мәліметті (аты-жөні, мектебі, сыныбы, 
өлең тақырыбы) желтоқсанның 1-іне дейін аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің 
sarkankultzhalel@mail.ru электронды поштасына жолдау қажет.  Анықтама үшін 2-11-90, 
2-13-90.

Аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі.

Серкебаев Серик Тулеухановичтің атына тіркелген Екіаша ауылдық округінің аумағында 
орналасқан 16,4 га көлемді жердің  (кад.№03-263-053-560) № 1517667, 19,6 га көлемді жердің  
(кад.№03-263-053-559)  № 1517666 мемлекеттік актілері жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
танылсын.


