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Ауданныњ қоғамдық -
саяси апталық газетіSARQAN

БАСПАСӨЗ - 2022

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

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

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

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

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

Елбасы қағидасы —
дамудың жаңа сатысы

Елбасы жария еткен «Елдіктің жеті тұғыры» атты 
қағидаттар жиынтығы болашағына бей-жай қарамайтын 
тұрғындар арасында қызу талқыланып жатыр.  Жуырда  осы-
нау елдікке үндеген қағида жиынтығын жастарға түсіндіру 
мақсатында аудандық мәдениет үйінде жиын болып өтті. 
Тәуелсіздік - кез-келген азамат үшін ең қастерлі құндылық 
болса, бірлік пен келісім - елдігіміздің мызғымас тұғыры. 
Жер, ата-баба мұрасы - халықтың қазынасы, ал отбасы мен 
салт-дәстүр - қоғамның алтын діңгегі. Ұлттық мәдениет 
халықтың рухани тірегі болса, білім мен еңбек - бақуатты 
өмірдің кілті. Ал прагматизм – бәсекеге қабілетті болудың 
кепілі.  Аталмыш шараға арнайы келген Nur Otan партиясы 
Алматы облыстық филиалы төрағасының орынбасары Ас-
лан Кубентаев осыларға кеңінен тоқталып, Елбасының бұл 
үндеуін жастардың санасына сіңірудің маңыздылығын атап 
өтті.

 Жиын барысында аудандық мәслихат депутаты Амангелді Ома-
ров, Сарқан ауданы әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесінің пер-
соналды басқарудың бірыңғай қызметі «кадр қызметі» бөлімшесінің 
басшысы Гүлжан Мырзабаева, аудандық білім бөлімі жанындағы 
қамқоршылық және қорғаншылық органының маманы Гүлжан 
Шаймұратова, аудандық жұмыспен қамту орталығының маманы 
Ернұр Туғанбаев, Н.Островский атындағы орта мектеп лицейінің 
физика пәні мұғалімі Сая Дюсеханова сынды партия жұмысында 
белсенділік танытқан жандарды Nur Otan партиясы Алматы облыстық 
филиалы төрағасының орынбасары Аслан Нұрахметұлы Алғыс хат-
тармен марапаттап, мерейлерін үстем етті.

Сондай-ақ  бірқатар жандар партия қатарына салтанатты түрде 
қабылданып, Nur Otan-дық атанған Дана Атеева өзінің жалын-
ды лебізін білдірді. Іс-шара аудандық мәдениет үйінің концерттік 
бағдарламасымен түйінделді.

Өз тілшіміз.

Аудандық мәслихаттың де-
путаттары Жомарт Игіман мен 
Ермек Алинов жуырда Мағжан 
Жұмабаев атындағы, Әл-
Фараби атындағы, Кәкімжан 
Қазыбаев атындағы және Ша-
тырбай орта мектептерінде бо-
лып, Nur Otan партиясы Саяси 
кеңесінің кеңейтілген отырысын-
да Елбасы Нұрсұлтан Назарба-
ев таныстырған «Елдіктің жеті 
тұғыры» қағидаттар жиынтығы 
бойынша мектеп ұжымымен пікір 
алмасты. 

Пікір алмасу барысында 
Елбасының «Біз Тәуелсіздігімізді 
нығайтып, ел тұтастығын сақтап, 
отбасылық құндылықтарды 
қолдап, ұлттық мәдениетімізді 

Қағидаттар жиынтығы түсіндірілді

насихаттап, терең білім мен 
адал еңбекке ден қою арқылы 
жасампаз ел боламыз» деген ой-

Ел Тәуелсіздігінің отыз 
жылдығына орай аудандық ар-
дагерлер үйінде тәуелсіздік 
құрдастары аға буынның ақыл-
кеңесін тыңдады. 

Қазақстан Республикасы өз 
тәуелсіздігін алған жылдары 
дүниеге келген жас буын бүгін 
отыз жаста. Орда бұзар жасқа 
келген бұл толқынның арасы-
нан мемлекеттік қызметкерлер, 
мұғалімдер, дәрігерлер, жеке 
кәсіпкерлер көптеп шыққаны 
жұртқа аян. Ауданымыздағы 
мекеме-ұйымдардың белді қыз-
меткерлерінің сапын құрайтын 
отыздағы оғландардың аға бу-
ыннан естігісі келетін ой-пікірлері 
аз емес. Сондықтан да жастар 
Сарқан ауданының Құрметті аза-

толғамдары кеңінен таратылып, 
бүгінгі күн тақырыбы жан-жақты 
қозғалды.

Өз тілшіміз. 

Аға буынның ақыл-кеңесі

маттары Болат Рахметқалиев, 
Қанат Маманбаев, Азамат 
Сәрсембаев, Қадыл Жанасбе-
ков, Жәлел Сасанбаев, Жомарт 
Игіман, Шолпан Асқарғалиева, 
Күлману Марданова, Батыр ана 
Рысжан Әбдіразақова және басқа 
да ардагерлердің Тәуелсіздік ту-

ралы толғаныстарына қызыға 
ден қойды. Кездесу барысында 
сұрақ-жауап өріс алып, ардагер-
лер мен жастар естелік суретке 
түсті.

  Өз тілшіміз. 

Судя по погодным условиям, так оно и должно 
было случиться -  сильные заморозки и долгие от-
тепели. В этих условиях образуется так называемая 
«шуга» - мелкое крошево  из льда и снега. Любое 
отверстие эта адская смесь залепляет не хуже чем 
размоченная глина. Именно так случилось на водо-
хранилище, откуда вода подается в районный центр. 
Ответственные службы оперативно принялись за 
ликвидацию аварии, несмотря на выходной день. Но 
… люди остались без воды, подать ее получиться не-
известно когда, а завтра понедельник, дети в детса-
дах и школах…

- Нельзя сказать, что эта авария стала неожи-
данностью, такое бывало и раньше, - говорит аким 
Саркана Амантай Орынбеков. – В таких случаях ру-
ководители собираются «по тревоге» хоть в выход-
ной, хоть ночью,   и на месте решается, что и кому 
необходимо сделать. 

Ситуация осложнялась тем, что надо было очень 
быстро решить, что из двух составляющих важнее – 
как можно быстрее ликвидировать аварию, или все 
силы бросить на снабжение людей водой. Было ре-
шено все делать одновременно. Аким района Тал-
гат Кайнарбеков всю ночь провел с ремонтниками, 
готовый в любую секунду, прямо на месте,  решить 
любую проблему. А с утра понедельника началась 
забота  о людях. В трех местах, где в Саркане распо-
ложены пятиэтажные дома, поставили цистерны на 
колесах. Просидевшие без воды полдня – не считая 
ночи, люди собирали самую разнообразную тару и  
устремлялись за долгожданной водичкой. Через не-
которое время к цистернам потянулись жители близ-
лежащих частных домов. Впрочем, не забыли и их. 
По улицам  райцентра, регулярно притормаживая,  
весь день ездили три водовозки. Они побывали вез-
де, за исключением улиц, прилегающих к Сарканке. 

СРАБОТАЛИ НА СОВЕСТЬ
   В минувшее воскресенье Саркан остался без воды. Полностью. 

То есть там, где совсем не редкость, когда люди берут 
воду из речки круглый год, обходясь без водопровода.

Авария, которая уже в прошлом, высветила некото-
рые интересные моменты. Судя по количеству  человек 
возле цистерн, мало кто  из нас держит дома запас воды. 
Хотя зима только началась и гораздо более локальные 
проблемы с водопроводом еще впереди.  Судя по тому, 
насколько оперативно эти цистерны появились и что на 
ликвидацию аварии, оставившую без воды весь город, 
понадобилось  чуть больше суток, очень профессио-
нально сработали руководители  района и города  и их 
прямые подчиненные. Ведь не все знают, а многие уве-
рены в обратном,  что быть акимом - это далеко  не всег-
да в теплом кабинете сидеть, «под охраной» бдительной 
секретарши! 

Не может не радовать и реакция частных предпри-
нимателей. Тех самых, богатых людей. Ведь горакимат, 
за ненадобностью,  не имеет цистерн и водовозов, и 
многим из нас  можно сказать искреннее спасибо Аяну 
Мукушпаеву,  Мирату Абдрахимову, Ермеку Калиеву, Га-
лыму Рахметкалиеву – эти главы крестьянских хозяйств, 
по первой просьбе предоставили свои автоцистерны. 
Пограничная комендатура, ТОО Ак-Булак продукт и ор-
ганизация ТРЦУ дали водовозы. И если кто-нибудь со-
мневался в качестве  подвезенной воды, то это совер-
шенно зря. После обычной  водички из речки, у каждого 
был шанс напиться воды подземной. Ведь наполняли 
цистерны и водовозы из скважины к/х Самал, руководит 
которым Ермек Калиев. 

Частное предпринимательство оказалось на высоте 
и в детских учреждениях. Во всех школах Саркана ответ-
ственные за детское питание позаботились о достаточ-
ном количестве воды. Никто не остался без еды, и нигде 
она не была заменена «холодными закусками».

В. БЕРЕГОВОЙ.        
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На заметку безработным
Что делать, если вы потеряли работу? Во-первых, напомнить себе народную 

мудрость «Нет худа без добра».
Пока вы на этапе активного поиска новой работы, можете зарегистрироваться 

в качестве безработного и получать социальную выплату на случай потери преж-
ней.

Сделать это можно онлайн:
1. авторизуйтесь на портале Egov.kz;
2. найдите и запросите услугу «Регистрация лиц, ищущих работу» онлайн;
3. заполните заявление и подпишите с помощью ЭЦП;
В течение 1 дня получите уведомление в личный кабинет.
Важно! Данная услуга не доступна ОНЛАЙН для лиц со статусом «кандас».

А. АХМЕТКАЛИЕВА,
специалист ЦОН Сарканского района.

Мемлекеттік қызмет сапасы - 
ел болашағы

Еліміздің дамуы қажырлы еңбек пен сапалы қызметті талап етеді. Осыған орай,  әр 
істе сапалы қызмет көрсету – еліміздің жарқын болашағына деген нық қадам. Қазіргі 
таңда мемлекеттік қызметтеріміз күннен-күнге дамып, қарапайым халыққа қолжетімді 
және тиімді бола түсті. Тұрғындардың көрсетілетін қызметтер туралы толық мәлімет 
алуына қолжетімділігі артты.

Мемлекет алдына қойылған негiзгi мiндеттердiң бiрi – жоғары сапалы мемлекеттiк 
қызмет алуға барлығының бірдей қол жеткiзуi. Осы арада барлығына бірдей қол 
жетімділік деп бірінші кезекте электронды қызмет алуды айтуға болады. Яғни, элек-
тронды үкімет порталы арқылы қолымыздағы цифрлы қолтаңбаның көмегімен, ешбір 
адамның көмегінсіз, ұзын сонар кезекте тұрмай, ешкімге кіріптар болмай-ақ, кез келген 
қызметті көрсетілген уақытта алу артықшылығына ие болуды білдіреді.

Бұл өз алдына мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын арттырып, әрқайсымыздың 
цифрлы сауаттылығымызды жоғарылатып, бәсекеге қабілеттілігімізді айқындайды.

Шатырбай ауылдық округі әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесінің қызметкерлері 
мемлекеттік қызметтерді электрондық форматта көрсетуді халық арасында танымал 
ету бағытында бірқатар жұмыстар жүргізілуде. Атап айтқанда, мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер жәрмеңкелері өткізілуде, ақпараттық буклеттер таратылуда, Шатырбай 
орта мектебінде, әкімшілік ғимаратында өзіне-өзі қызмет көрсету бұрыштары ашылып, 
жұмыстар жүргізілуде,  мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді электронды алуға барлық 
мүмкіндіктер жасалуда. Аталған іс-шаралардың басты мақсаты – мемлекеттік қызмет 
көрсетудің сапасын жақсарту болып табылады.

Айгуль БАБЫКОВА,
Шатырбай ауылдық округінің әкімі аппаратының бас маманы.

Электронды үкімет елге 
пайдалы

Еліміз халықаралық қауымдастықтың бір мүшесі  болғандықтан, әлемде болып 
жатқан үрдістер Қазақстанды айналып өтпей қоймайды. Сол себепті қазіргі таңда 
көптеген мемлекеттерде ақпараттық технологиялардың көмегімен біраз іс-шаралар 
атқарылуда.  Атап айтқанда  мемлекеттік мекемелердегі дерекқорларда жиналып 
қалған түрлі  мәліметтер толықтырылып қана қоймай басқа да пайдалы шаруаларға 
кәдеге асып, ҚР азаматтарының мемлекетпен қарым-қатынасы  кезінде уақытын 
үнемдеуге септігін тигізіп жатыр.  Әлемнің көп елінде жалпы атаумен «электронды 
үкімет» аталған жоба  біздің елімізде де қарқынды даму сатысын бастан өткеруде.  
Электронды үкіметтің басты мақсаты- мемлекет пен азаматтар арасындағы қарым-
қатынасты барынша оңтайландыру, мемлекеттік қызметтерді  жылдам әрі сапалы 
көрсету.

Электронды  порталда жұмыс істеу кез келген пайдаланушыға қиын болмай-
тындай етіп жасалған.  Әсіресе, электрондық цифрлық қолтаңбамен жұмыс істеу 
пайдаланушыға зор мүмкіндіктер береді.  Ол арқылы тұрғындар түрлі анықтамаларды 
алып қана қоймай, сондай-ақ коммуналдық қызметтерді, салық, басқа  да төлемдерді 
жасай алады.

Қарашыған ауылдық округі әкімі аппаратында халыққа қызмет көрсету үшін егов 
бұрышы жұмыс істеп тұр.Барлық орг техникамен жабдықталған.Мамандар тұрғындарға 
ЭЦҚ ашу,әр түрлі қажетті анықтамалар  алу,  басқада сұраныстар жіберуге көмектеседі. 

А.МАНДИЛДАНОВА,
Қарашыған ауылдық округі әкім аппартының бас маманы.

Кесілген шырша – 
қылмыстық жауапкершілік! 
Жаңа жыл мерекесі қарсаңында қаражат үнемдеп, жаңа жылдық шырша-

ны өзі шауып әкелуге дәмелілер табылуы мүмкін. Алайда мұндай өнерпаздық 
шыршаны базардан сатып алғаннан да қымбат болып шығуы мүмкін – биылғы 
жылдан бастап шыршаны заңсыз шабуға тек көлемді айыппұл ғана емес, со-
нымен қатар қылмыстық жауапкершілікте қарастырылған.

Қазақстан Республикасы Экология, Геология және Табиғи ресурстар министрлігі 
Орман  шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 2021 жылдың 22 
қарашасындағы №27-5/254 бұйрығына сәйкес «Жаңа жыл алдындағы кезеңінде қылқан 
жапырақты ағаш тұқымдыларының жас талдарын қорғау туралы» «Жоңғар Алатауы» 
мемлекеттік ұлттық табиғи паркі республикалық мемлекеттік мекемесінің 2021 жылдың 
1 желтоқсанынан бастап   парк бойынша Сарқан Алакөл Лепсі филиалдарының қылқан 
жапырақты таулы аймақтарында инженерлік құрамы аралығында арнайы авто көлік 
жолдарымен жүріп өтетін жерлерге  бақылау өткізу пунктері орналастырылып, сондай 
– ақ   кезекшілік, мемлекеттік инспекторлардың құрамында  ұтқыр мобильдік тобын 
құрды, олар құқық қорғау органдары қызметкерлерінің қатысуымен қылқан жапырақ 
тұқымдастарының жас шыбықтарын заңсыз кесуден қорғау бойынша кезекшілік 
жүргізеді.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылдың 31 мамырындағы № 441 
қаулысымен ҚР орман заңнамасын бұзудан келтірілген залалдың мөлшерін есептеу-
ге арналған базалық ставкалар бекітілді. Жаңа жыл қарсаңында (қараша-желтоқсан) 
қылқан жапырақты тұқымдастарды жою немесе зақымдағаны үшін келтірілген залал 
мөлшерін өтеу 1 дана үшін 15,0 АЕК құрады (43 755 тг). Одан бөлек, биылғы жылдан 
бастап жаңа түзетулер енгізілді - сүрек және бұта тұқымдастарын заңсыз шабу, жою 
немесе зақымдағаны үшін енді құқықбұзушы қылмыстық жауапкершілікке тартылады.

Қылқанжапырақты ағаштардың жас талдарын заңсыз кескені үшін «Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы»  ҚР Кодексінің 381-1-ба бына және ҚР Қылмыстық Кодексінің 
340-бабына сәйкес жауапкершілік көзделеді, соның нәтижесінде бұзушылық жасаған 
тұлғаға   600 мың теңгеге дейін айыппұл салынатындығын ескертеміз.

Құрметті  аудан тұрғындары  Алатаудың ажарлы жасыл желек шыршаларын қорғау 
басты парызымыз екенін ұмытпайық!!!

Жаңа жылдық шыршаларды заңсыз кесу фактісі байқалған жағдайда,  112 (құқық 
қорғау органдары) телефонына немесе «Жоңғар – Алатауы МҰТП» РММ 8(72839) 
2-12-01, 2-24-25 телефондары бойынша хабарлауды сұрайды.

С. ЕРЖАНОВ,
«Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ бас директодың орынбасары.

Защита марала на территории Сарканского 
филиала в период миграции

Марал ведет стадный образ жизни. Обитающие на открытых простран-ствах (су-
бальпийских лугах, белогорье) маралы, образуют несколько боль-шие по величине 
группы. Для маралов характерны осенне-зимние и весенние миграции, сроки которых 
меняются в зависимости от погодных условий. В осеннезимний период кружево ареа-
ла сужается, совершаются сезонные пере-мещения из районов с глубоким снеговым 
покровом в места, где снежный по-кров менее глубок, на расстояние от нескольких 
десятков до сотни километ-ров к биотопам, характеризующимся высокой кормовой 
ёмкостью.

Миграции начинаются с углублением снега обычно в конце октября и заканчивают-
ся в ноябре-декабре. Имеет значение и температура воздуха, опускаясь ниже минус 
20–25°С. В высокогорье процесс начинается раньше. Первыми уходят к местам зимо-
вок самки с молодыми, молодые самцы, по-следними двигаются старые самцы.

Необходимо также проводить биотехнические мероприятия в местах обитания ма-
рала, в том числе усиливая подкормку зверей в глубокоснежные зимы, не только на 
ООПТ, но и на территориях охотничьих хозяйств.

Одна из главных задач по охране и воспроизводству марала – постоян-ный кон-
троль соблюдения сроков и правил охоты, борьба с браконьерством. В ряде районов, 
где по причине браконьерской охоты и увеличения числен-ности волка, происходит 
снижение ресурсов вида, необходимо вводить вре-менный запрет на отстрел марала, 
улучшить охрану и усилить борьбу с вол-ками. 

С.САЛКЫМБАЕВ,
гос.инспектор Тополевского лесничества Сарканского филиала. 

ТЕСТІЛЕУ ЗАЛЫ ЖАҢА ҒИМАРАТҚА 
КӨШТІ

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Алматы облы-
сы бойынша департаменті және «Мемлекеттік қызметтің персоналын басқару ұлттық 
орталығы» АҚ Талдықорған қаласындағы мемлекеттік қызметшілерді, бос мемлекеттік 
әкімшілік лауазымға орналасуға үміткерлерді және құқық қорғау қызметіне алғаш рет 
кіретін азаматтарды тестілеу  жаңа мекенжай бойынша өткізілетінін хабарлайды. 

Талдықорған қ., Жастар паркі, Рухани Жаңғыру ғимараты, астыңғы қабат.
Барлық сұрақтар бойынша мына WhatsApp нөмірге хабарласа аласыз: +7 (747) 724 

58 94 немесе тел. 8 (7282) 24 10 50, 24 11 61, 24 13 23, 24 11 53.

ЗАЛ ТЕСТИРОВАНИЯ ПЕРЕЕХАЛ В 
НОВОЕ ЗДАНИЕ

Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной служ-
бы по Алматинской области и АО «Национальный центр по управлению персоналом 
государственной службы» извещает, что тестирование государственных служащих, 
претендентов на занятие вакантной административной государственной должности и 
граждан, впервые поступающих на правохранительную службу в г. Талдыкорган будет 
проводиться по новому адресу :

г. Талдыкорган, Парк Жастар, здание Рухани Жангыру, цокольный этаж.
По всем вопросам Вы можете обратиться по номеру WhatsApp: +7 (747) 724 58 94 

или тел. 8 (7282) 24 10 50, 24 11 61, 24 13 23, 24 11 53.
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Коронавирусқа қарсы вакцина

«Комирнати» (Пфайзер, АҚШ)  – SARS-CoV-2 тудыратын коронавирустық 
инфекцияның профилактикасына арналған мРНҚ (нуклеозидтермен 
модификацияланған) негізіндегі КВИ-ге қарсы вакцина.

Бір құтыда сұйылтқаннан кейін 0,3 мл-ден 6 доза бар.
КВИ-ге қарсы вакцинациялауға мынадай адамдар жатады:
12 жастағы және одан үлкен жасөспірімдер.
Жүкті әйелдер – жүктіліктің 16 аптасынан бастап 37 аптасына дейін.
Лактация кезеңіндегі әйелдер – босанғаннан кейінгі кезең аяқталғаннан кейін (42 

күннен кейін). 
Жасөспірімдерді вакцинациялау жасөспірімдердің үлкен жас санатынан, яғни 16-

17 жастан  басталады. Вакцинация бірінші дозадан кейін 21-28 күн аралықпен 2 рет 
жүргізіледі, вакцинация жүргізу алдында КВИ-дың және коронавирусқа антиденелердің 
болуына тексеру жүргізілмейді. КВИ-ге қарсы егуді қоса алғанда, кез келген 
профилактикалық егу ата-аналардың вакцинацияға берген ақпараттандырылған 
келісімімен ғана жүргізіледі, профилактикалық егулерді жүргізуге ерікті түрде 
ақпараттандырылған келісім немесе бас тарту жазбаша түрде ресімделеді.

Вакцинациялау білім беру ұйымдарында (мектептер, колледждер, университет-
тер және басқалар) оқитын жасөспірімдерді вакцинациялау оқу орнында жүргізілуі 
мүмкін, сондай-ақ ата-аналардың қалауы бойынша вакцинацияны емханаларда жеке 
тәртіппен жүргізуге жол беріледі. Емханада да, мектепте де ата-аналардың қалауы 
бойынша балаларын вакцинациялау кезінде қатысуына болады. Профилактикалық 
егуді жүргізу алдында медицина қызметкері егілетін адамды қарап-тексеруді жүргізіп, 
иммундауға қарсы көрсетілімдер болмаған кезде егуді жүргізуге рұқсатты ресімдейді. 
Вакцинация аш қарынға емес, жарақаттанудың алдын алу мақсатында отырған күйінде 
жүргізіледі. Вакцинациядан кейін жасөспірімдерде де вакцинация паспорты жасалады. 

Біздің елде пайдаланылатын КВИ-ге қарсы вакцинаның құрамында бүтін тірі вирус 
жоқ, сондықтан енгізілген вакцина КВИ-мен сырқаттануды тудыруы мүмкін емес. Вак-
цинада антиденелер пайда болатын коронавирустың бір ғана бөлігі бар, кейіннен ин-
фекция жұқтырған жағдайда, бұл антиденелер вакцинадағы осы бөлшек арқылы бүкіл 
табиғи вирусты танып, оны жояды. Вакцина – өзіңізді және жақындарыңызды Covid-19 
жұқпалы індетінен қорғаудың ең тиімді әдісі.

Н.КАНАБЕКОВ,
Сарқан аудандық СЭББ бөлім басшысы. 

15 - қыркүйектен бастап 247 мың адам емхана 
таңдау құқығын пайдаланды

Қазақстанда 15 - қыркүйек пен 15 - қараша аралығында емханаларға бекітілу бой-
ынша жыл сайынғы науқан аяқталды. 

Осы кезеңде медициналық ұйымды еркін таңдау құқығын 247 мың адам пайдалан-
ды, оның 2 мыңы емханаға алғаш рет тіркелді.  

«Бекіту науқанының қорытындысы бойынша, халықтың бөлінуін ескере отырып, 
медициналық ұйымдарды келесі жылға қаржыландыру көлемі қалыптастырылатын бо-
лады. Науқан шеңберінде емхана ауысқан кезде азаматтар 2022 жылғы 1 - қаңтардан 
бастап ТМККК және МӘМС бойынша көмек ала алады. Аталған уақытқа дейін оларға 
бұрынғы медициналық ұйымда қызмет көрсетіледі», – деп Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қорының баспасөз қызметінде түсіндірілді. 

Бекіту науқанына барлығы 624 МСАК нысандары қатысты, оларда 13 мыңға жуық 
учаске жұмыс істейді. Салыстыра кететін болсақ, 2021 жылы бекітілу науқаны бой-
ынша алғашқы медициналық-санитарлық көмек 521 медициналық ұйымда қол жетімді 
болды. Жыл сайын амбулаториялық-емханалық көмек өнім берушілерінің саны өсуде, 
бұл халыққа медициналық көмек көрсетуге мүмкіндік береді.

Республикалық электрондық денсаулық сақтау орталығының деректеріне сәйкес, 
2021 жылғы 16 - қарашадағы жағдайға сүйенетін болсақ, республика бойынша алғашқы 
медициналық-санитарлық көмек ұйымдарына 19,4 млн-нан астам адам бекітілген, 
олардың ішінде шетелдіктер мен қандастар да бар. 

Естеріңізге сала кетейік, бекітілу науқаны-емхананы ауыстырудың жалғыз мүмкіндігі 
болып табылмайды. Мұны жылына бір рет еркін таңдау құқығымен жасауға болады, 
сондай-ақ егер адам тұрақты немесе уақытша тұратын жерін, жұмыс немесе оқу орнын 
ауыстырса, басқа елді мекенге көшсе немесе ол тұрған емхана қайта ұйымдастырылса 
немесе жойылса және тағы басқа жағдайларда да жүргізіледі.

Егер сізде қосымша сұрақтар туындаған жағдайда, сіз жақын маңдағы емхананың 
анықтама қызметіне немесе өзіңізге ыңғайлы байланыс арнасы арқылы Әлеуметтік 
медициналық сақтандыру қорына жүгіне аласыз: fms.kz ресми сайты, 1406 байланыс 
орталығы, 24/7 Goldau  мобильді қосымшасы және  Telegram-дағы SaqtandyryBot.

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» 
КЕАҚ Алматы облысы бойынша филиалы.

Тұрғындар назарына!
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 

басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы  Заңының   39-3 
бабының  8 тармағына сәйкес ,  2021 жылы  03 желтоқсан күні, сағат  15:00-де, Сарқан 
қаласының әкімдігінің ғимаратында жергілікті  қоғамдастық мүшелерінің жиналысы 
өткізіледі:

Күн тәртібі:
1) Сарқан ауданының Сарқан қаласы және ауылдық округтерінің 2021-2023 жылға 

арналған бюджеттерін жоспарлау туралы.
2)   Әр түрлі.

Сарқан ауданының өзін-өзі басқарудың 4 деңгейіне өткен ауылдық округтердің 
әкімдері «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-
өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы  Заңының   
39-3 бабының  8 тармағына сәйкес ,  2021 жылы  03 желтоқсан күні, сағат 15:00-де, 
ауылдық округ әкімдіктерінің ғимаратында (Алмалы, Амангелді, Аманбөктер, Бақалы, 
Көктерек, Қойлық, Қарабөгет, Қарашыған, Шатырбай, Екіаша, Черкаск, Лепсі) жергілікті  
қоғамдастық мүшелерінің жиналысы  өткізіледі:

Күн тәртібі:
1) Сарқан ауданының Сарқан қаласы және ауылдық округтерінің 2021-2023 жылға 

арналған бюджеттерін жоспарлау туралы.
2)   Әр түрлі.

К сведению жителей!
Акимат города Саркан Сарканского района, согласно пункту 8, статьи  39-3 Закона 

Республики Казахстан  от  23 января  2001 года «О местном государственном управ-
лении и самоуправлении в Республики Казахстан» оповещает что 03 декабря 2021 
года в 15:00 часов в здании акимата города Саркан  проводится собрание местного 
сообщества :

Повестка дня:
       1) Планирование бюджета города Саркан и сельских округов Сарканского райо-

на на 2021-2023 годы.
2)  Разное.

Акиматы сельских округов Сарканского района перешедшие на 4 уровень само-
управления (Алмалы, Амангелді, Аманбөктер, Бақалы, Көктерек, Қойлық, Қарабөгет, 
Қарашыған, Шатырбай, Екіаша, Черкаск, Лепсі),  согласно пункту 8, статьи  39-3 Закона 
Республики Казахстан  от  23 января  2001 года «О местном государственном управ-
лении и самоуправлении в Республики Казахстан» оповещают что 03 декабря 2021 
года в 15:00 часов в зданиях акиматов сельских округов будут проводиться собрания 
местного сообщества :

Повестка дня:
1) Планирование бюджета города Саркан и сельских округов Сарканского района 

на 2021-2023 годы.
2)  Разное. 

Жоғары технологиялардың көмегімен 
емделген науқастар саны 2 есеге артты

Медицинаны дамытудың арқасында бүгінгі таңда диагностика мен емдеудің 
инновациялық, бірегей әдістері – жоғары технологиялық медициналық қызметтерді 
қолдана отырып, мамандандырылған медициналық көмек көрсету мүмкін болды. 
Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының мәліметтері бойынша осы жылдың 
10 айында ЖТМҚ арқылы 15,1 мың науқас ем алды. 2020 жылдың осы мерзімінде 
бұл көрсеткіш 7,2 мың болған.Өткен жылмен салыстырғанда негізгі өсім МӘМС 
жүйесі есебінен көрсетілген қызметтерді құрайды. Қолжетімді технологиялар. Жоғары 
технологиялық медициналық көмек қымбат тұрады және оны мамандандырылған 
медициналық ұйымдарда біліктілігі жоғары  бейінді дәрігерлер ғана көрсетеді.

2020 жылы еліміз бойынша 122 жеткізуші ЖТМҚ қолданумен медициналық көмек 
көрсетті, оның ішінде 42 – сі  тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі 
шеңберінде және 80-і міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде. 

Ал 2021 жылы қазіргі уақытта 151 медициналық ұйым жоғары технологиялық 
медициналық көмек көрсетеді, оның 55-і ТМККК шеңберінде жұмыс істейді, ал 96 –
сы  МӘМС қорының жеткізушілері болып табылады. Ақтөбе, Жамбыл, Маңғыстау, 
Қарағанды облыстарында, Алматы қаласында айтарлықтай өзгерістер болды.

ЖТМҚ бойынша өнім берушілердің басым бөлігі ірі өңірлерде –Алматы, Нұр-Сұлтан, 
Шығыс Қазақстан және Қарағанды облыстарында шоғырланған.

Тиісінше медициналық көмектің осы түрлерін қаржыландырудың көлемі де өсті. 
Егер өткен жылы ТМККК шеңберінде ЖТМҚ бойынша шарттар 3,9 млрд теңге сомаға 
жасалған болса, ағымдағы жылы бұл сома 5 млрд теңгені құрады (өсім 29% - ға жуық). 
МӘМС жүйесінде өткен жылы шарттар 29,2 млрд теңгеге жасалды, ал биылғы жылы 
олардың көлемі 55% - ға өсіп, шамамен 45,4 млрд теңгені құрады. 

Жоғары деңгейде емделді
2021 жылдың 10 айының қорытындысы бойынша еліміздің стационарлары-

нан жоғары технологиялық медициналық қызметтердің көмегімен 15,1 мың пациент 
емделіп шықты. Аталған емнің құны 39,3 млрд теңгені құрады.

Бұл ретте, пациенттердің басым бөлігі МӘМС шеңберінде-14,6 мың адам жоғары 
технологияларды қолдана отырып емделгенін атап өту қажет. ТМККК шеңберінде егер 
пациентке шұғыл емдеу қажет болса, жоғары технологиялық көмек көрсетіледі.

ЭКҰ-дан бағаналы жасуша трансплантациясына дейін.
ЖТМҚ қолдану арқылы экстракорпоралдық ұрықтандыру қызметтері көрсетілді. 

ЭКҰ бір циклінің құны шамамен 1 млн теңгені құрайды. Сақтандырылғандар үшін бұл 
қызмет медициналық сақтандыру есебінен жүргізіледі.

Жоғары технологиялық қызметтердің орташа құны 2,5 млн теңгеден асады. Мы-
салы, электромагнитті есту аппаратын имплантациялау операциясы талап етілген 
және қымбат - 6 млн теңгеден астам. Автоматты кардиовертер/дефибрилляторды 
имплантациялау 6,5 млн теңгеден астам тұрады. Бас және мойын тамырларына 
эндоваскулярлық (жаппай) эмболизация немесе окклюзия жүргізу шамамен 5 млн теңге 
тұрады.  Сондай-ақ, ЖТМҚ көмегімен мезенхималық және феталдық бағаналық жасу-
шаларын трансплантациялау жүргізіледі (тиісінше 620 мың және 560 мың теңгеден 
астам).Бұл қызметтердің барлығы пациенттерге тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі шеңберінде және көбінесе медициналық сақтандыру жүйесінде тегін 
көрсетілді. Яғни, 12 айдың ішінде дербес төлеуші ретінде 2 125 теңгеден (жылына 
25 500 теңге) төлей отырып, адам бұл сомаға құны бірнеше миллион теңге болатын 
қымбат операцияны ала алады. Егер сізде жоғары технологиялық медициналық көмек 
алу мүмкіндіктері туралы сұрақтар туындаған болса, онда шешімін табу үшін  учаскелік 
дәрігерге жүгіне аласыз. Көрсеткіштер болған кезде ол сізді бейінді дәрігердің кеңесіне 
немесе қажетті диагностикалық процедураға жібереді. Медициналық көмек алуда 
қиындықтарға тап болған жағдайда, сіз өзіңіздің емханаңыздағы Пациентті қолдау 
қызметіне хабарласуыңыз керек. Бірақ, сізге сол жерде көмектесуден бас тартқан 
жағдайда, ыңғайлы байланыс арналары арқылы Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қорына хабарласыңыз: fms.kz ресми сайты, 1406 байланыс  орталығы, «SaqtandyryBot» 
Telegram-арнасы және «Qoldau24/7» мобильді қосымшасы.

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» 
КЕАҚ Алматы облысы бойынша филиалы.
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педагогикалық институтын жаңадан бітіріп 
келген жас маманның Сарқан аудандық 
оқу бөліміне жүрексіне келгені белгілі. Сол 
күні бөлім басшысы қабылдап, қысқаша 
пікірлесуден кейін болам деп тұрған 
жасқа, жанам деп тұрған жүрекке бағыт-
бағдар берді. Жолдамамен Көкөзек орта 
мектебіне келген Меңсұлу сол күннен ба-
стап бүгінгі таңға дейін бір ғана мектепте 
тапжылмастан еңбек етті, мол тәжірибе 
жинақтады.

-Мен үшін мұғалім деген жеткіншекке 
ілім, білім беріп қана қоймай оның рухани 
жағынан толысуына зор ықпалын тигізетін 
тұлға. Мен өзімнің азаматтық парызым-
ды орындауға алғашқы күннен бастап 
құлшындым. Жас ұрпаққа тәлім-тәрбие 
бердім,-дейді Меңсұлу Шомаханқызы 
мамандығына деген мақтаныш сезімін 
жасыра алмай. 

Ол еңбек жолын бастаған жылдары 
мектепте 800-900-ге жуық оқушы бола-
тын. Олай болатын жөні бар. Мыңдап 
қой өсірген «Көкөзек» кеңшарының 
еңбек ұжымы жылдан-жылға толысып 
отыратын. Заман өзгерді, өтпелі кезең 
бастан өтті. Жұмыссыздық жайлаған 
ауылдан үлкен-кіші демей «екі қолға 
бір күрек іздеп» қалаға көшіп жатты. 
Мектеп оқушыларының сапы сиреп, 
саны азайғанымен Меңсұлу сияқты 
мамандығына адал мұғалімдер өздеріне 
қойылатын талапты бәсеңдеткен жоқ. Эн-
тузиазммен жұмыс істеді, оқушылардың 
білім сапасын көтеруге құлшынды. 

Уақыт өзгерді, бірте-бірте білім 
беру жүйесі де өзгерді. Өзгеріс 
лебін сезінбей қалу, уақыт талабы-
нан қалыс қалу Меңсұлуға жат. Білім 
министрлігінің өзгерістерге ұшырап 
жатқан ережелерін қағыс қалдырып 
көрген жоқ, жаңа технологияға сай білім 
беру жүйесін өзгертуге де, жаңаша 
білім беруге де мүмкіндік тапты. Орта 
мектеп бағдарламасымен шектеліп 
қалмай, өзі де ізденді, шәкірттерінің білім 
көкжиегін кеңейтті. Сондықтан болар өз 
мамандығын, өзінің пәнін жақсы көретін, 
ғаламдық жаңалықтар мен зерттеулерді, 
ғылым жетістіктерін зердесіне 
тоқыған  Меңсұлу Қалдыбековамен 
пікірлескендердің нағыз жақсы мұғалім 
осындай болар деген пайымға келері 
анық. 

Меңсұлу Шомаханқызы мектептегі 
қызметін бастаған күннен бері аудандық 
газет редакциясымен тығыз байланыста 
жұмыс атқарып келеді. Ол жылдары газет 
«Путь Ленина» деп аталатын. Алғашқы 
әсерлері, эксперименттері, бірте-бірте 
ұстаздық тәжірибелері баспасөз бетінде 
жарық көріп тұрды. Еліміз тәуелсіздік 
алған отыз жылдан бері атауы «Сарқан» 
деп өзгерген аудандық газетте қаншама 
ізденіске толы мақалалары жарияланып, 
оқушыларының алғашқы талпыныстары 
жарық көрді. 

Мақалаларын Меңсұлу бастапқыда өз 
қолтаңбасымен жолдап жүрді. Психолог-
ғалымдардың зерттеу тәжірибелеріне 
қарағанда адамдардың қолтаңба жа-
зуынан олардың бойындағы қасиеттерді, 
ең ақыры мінездеріне дейін білуге бо-
латын көрінеді. Маржандай тізілген 
кейіпкеріміздің жазбаларынан ыждағатты, 
ұқыпты, сергек кісінің бітім-болмысы 
сезіліп тұрды. Кейіннен бағамдасақ 
солай екен, кәсібіне де, отбасына 
да адалдығынан айнымаған сергек 
қалпында, міне, зейнет жасына да келіп 
қалыпты.

Айту парызымыз, аудандық 
басылымдағы Меңсұлу қаламынан 
туған лирикалық өлеңдердің шоқтығы 
биік. Оның «Воля жизни», «Нургиса ага 
и Мукагали», «Ностальгия», «Мой Же-
тысу», «Домбра» және басқа да намыс 

КелбетЖақсы мұғалім- 
мектептің жүрегі

Қазақ әдебиетінің алтын діңгегі Ғабит Мүсірепов «Шаңырақты 
еркектер көтеріп бергенімен үйді әйелдер тігеді» дейді. Бір 
қарағанда қарапайым көрінген осы сөз тіркесінің астарына 
үңілсек, қазақтың тәлім-тәрбиесінің тереңіне тағы да бойлай 
түсеміз. Түйіні: еркек – үйдің тірегі болса, сол үйдің берекесі – 
әйел. 

Ауданымызға белгілі спорт жаттықтырушысы Серікбек 
Досымовтың отбасының жылуы сол үйдің берекесі болып 
отырған зайыбы Меңсұлу Қалдыбековаға байланысты. Қырық 
жылға жуық Көкөзек орта мектебінде орыс тілі мен әдебиеті 
пәнінен дәріс беріп келе жатқан Меңсұлу Шомаханқызы шын 
мәнінде еңбексүйгіштігімен, білімдарлығымен өз ортасында 
ерекшеленіп жүрген шебер педагог. 

қайрағына жанып, жүрек отына суары-
лып, орыс тілінде жазылған өлеңдерінде 
қазақтың рухы айқын сезіліп тұрады.

Меңсұлу Шомаханқызының білікті 
ұстаз ретіндегі тәжірибесі ауданмен ғана 
шектелмей облыстық және республикалық 
деңгейде таратылды. Атап айтқанда 
«Уроки русского языка и литературы в 
школе», «Ізденіс», «Ел-назар», «Ұстаз 
– мектеп тірегі», «Алаш ұстазы» атты 
республикалық педагогикалық журнал-
дарда, «Инновациялық іс-әрекет арқылы 
педагогтардың құзырлықтарын артты-

ру» (2018), «Он екі жылдық білім беруге 
көшу жағдайында бейінді оқыту үрдісін 
әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ету» 
(2011) атты жинақтарда жылдар бойы 
сараланған ой-пікірлері әріптестерінің 
назарына ұсынылды. Педагогикалық 
оқуларда орыс тілі пәнін оқытудағы 
ерекшеліктер жөнінде сөз алып, орын-
ды пікірлерімен ерекшеленді. Аудан 
мұғалімдерінің конференциясында «Орыс 
тілі сабағында интерактивті білім беру» 
атты тақырыпта жасаған баяндамасын да 
аудан ұстаздары ұмыта қойған жоқ. 2018 

жылы Алматы қаласындағы «Үш қиян» ба-
спасынан жарық көрген «Ерлік ескірмейді. 
Сарқан соғыс жылдарында» атты кітапта 
Жеңістің 70 жылдығы қарсаңында Көкөзек 
орта мектебінде атқарылған жұмыстар 
Меңсұлудың қаламымен өрнектеліп, ау-
дан жылнамасында қалды.  

Ұстаздың шәкірттері бірқатар жылдар-
дан бері аудандық және облыстық олим-
пиадаларда жүлделі орындардан көрініп 
жүр. 2014 жылы 11 сынып оқушысы К. 
Ахметбеков облыстық олимпиадада ІІ 
дәрежелі дипломмен және медальмен 
марапатталса, 10 сынып оқушысы Та-
сыбекова республикалық олимпиадада 
жүлделі орын алды. 

Меңсұлу Шомаханқызы ұзақ жылдан 
бері методикалық бірлестікті басқарып, 
жас мұғалімдерге ерекше көңіл бөлді 
және олардың білікті ұстаз болып 
қалыптасуына игі ықпалын тигізді. 

«Шәкіртсіз – ұстаз тұл» дейді 
халық даналығы. Біздің кейіпкеріміздің 
шәкірттері республиканың түкпір-
түкпірінде өз жолдарын айқындап алған 
азаматтар. Олардың тарапынан естілген 
жылы лебіз, мерекелік құттықтаулар 
қашан да ұстаздың жанын жадыратады. 

   Адал еңбек ескерусіз қалмайды. Ау-
дан әкімінің, аудандық, облыстық білім 
бөлімінің, білім басқармасының грамо-
талары, дипломдары, сертификаттары 
оның өмірінің өрнекті болғандығының 
айғағы. 2019 жылы «Парасатты педа-
гог», 2020 жылы «Білім беру ісінің үздігі» 
медалімен, 2021 жылы Білім және ғылым 
министрлігінің Құрмет грамотасымен ма-
рапатталды. 

Баяғыда бір дана адамнан: «Егер 
өмірде әйелдер болмаса не болар еді?» 
деп сұрапты. Сонда ол «ешнәрсе де бол-
мас еді» деген көрінеді. Сол данышпан 
айтқандай әйел дегеніміз өмірдің өзегі, 
сұлулық пен ұлылықтың қоспасы. Өмір 
жолында таңдап алған мамандығынан 
айнымаған Меңсұлу Шомаханқызы осын-
дай сипаттамаға лайық. Кейбір кезде ері 
Серікбек екеуінің ана сүті мен әке қанынан 
жаратылған үш баласының жетістіктеріне 
сүйсініп, желпініп қалатыны бар. 

Ұлдың тұңғышы Жәнібек Серікбекұлы 
Назарбаев атындағы басқару 
академиясының түлегі, мемлекеттік 
қызметкер. Қызы Қаламқас банк 
қызметкері. Кенже ұлдары Әділет 
аудандық полиция бөлімінің тергеушісі. 
Ұлын ұяға, қызын қияға қондырған 
Серікбек мен Меңсұлу ұрпақ қызығын мо-
лынан көргісі келеді. Өмірлеріңіз ұзақ та 
мағыналы болғай, ұстаздар отбасы!

Жомарт ИГІМАН. 

Сен туған күн, мерекеңмен!
Көкөзек ауылының тұрғыны, бірімізге адал жар, енді бірімізге асыл 

ана Қалдыбекова Меңсұлу Шомаханқызын желтоқсан айының 7-ші 
жұлдызы күні туған күнімен әрі зейнет жасына толуымен шын жүректен 
құттықтаймыз! Алла сізге ең алдымен мықты денсаулық берсін! Әрқашан 
жүзіңізден мейірім нышаны кетпей, айналаңызға нұрыңызды шашып, 
Аналық бақытқа кенеліп жүре беріңіз! 

Көсегеміз көгеріп бір өзіңмен,
Жылылықты сеземіз гүл өңіңнен.
Отбасыңа мейірбан бола білдің,
Нұр сәулелі нәп-нәзік жүрегіңмен.
Анажан, өрлей берсін өр кемеңіз,
Ақтауға ақ сүтіңді тер төгеміз.
Мың жасап үрім-бұтақ ортасында,
Мәңгілік үстем болсын мәртебеңіз!
Ізгі тілекпен: жолдасы Серікбек, 

балалары Жәнібек, Әділет, Қаламқас.

Көкөзек ауылының тұрғыны, 
осындағы ағарту ордасының 
ардақты ұстазы Қалдыбекова 
Меңсұлу Шомаханқызын желтоқсан 
айының 7-ші жұлдызы күнгі туған 
күнімен әрі зейнет жасына толуы-
мен шын жүректен құттықтаймыз! 
Меңсұлу Шомаханқызына, ардақты 
ұстазымызға  жүрегіміздің түкпіріндегі 
жылы сөздерімізді арнағымыз келеді. 
60 жастың асқарына қадам басқан 
ұстазымыз осынау жылдар ішінде 
өмірдің талай белестерінен табы-
сты өтіп, бүгінде жайқалған алып 
бәйтеректей үлкен бір әулеттің отана-
сына, шаңырақтың берекесіне айналды. Сізді ақжарқын, көпшіл мінезіңіз, 
үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсете білетін қасиетіңіз абырой биігіне ба-
стап келеді. Өнегелі отбасының ұйытқысы, адал жар, ұлағатты ұрпақ 
тәрбиелеп отырған бақытты жанға қажымас қайрат, зор денсаулық және 
шат-шадыман шаттық тілейміз!

Қазақтың кең даласындай жүректі, 
Барша жанға аппақ, таза тілекті. 
Зейіндерін ашып қанша шәкірттің, 
Жер бетіне қаншама әсем гүл екті.
Тек сізбенен айқындалған арманымыз,
Өмірімде өшпейтұғын бар мәніміз.
Алпыс жылдық құрметіне біз сіздің,
Осынау бір ақ тілекті арнадық!
Өзіңізге деген ақ тілекпен: 73-ші жылғы шәкірттеріңіз: Төлеуғазы-

Айнұр, Бекет-Алмагүл, Ержан-Гуля, Төлеген-Жанар, Жангелді-Бота.
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Қазақтың түп атасы — батыр Түрік,
«Арабсың» деген сөздің түбі шірік.
«Пәленше сахабаның затысың» деп,
Алдаған дін жамылған өңкей жүлік.

Адамның тұқымынан – Нұқ пайғамбар,
Үш ұлы – Хам, Сам, Яфас, міне, осылар.
Яфастың бір баласы Түрік деген,
Өрбіген сонан өсіп талай жандар.

Болады араб жұрты – Самның ұлы,
Біледі шежіренің бәрі мұны.
Түріктің шын аты екен Надұлұше.
Түрік деп неге атанды тыңда соны.

Қарлы Алтай қатты суық тауда жүріп,
От жаққан Надұлұше оймен біліп.
Суықтан сөйтіп елін сақтаған соң,
Түрік деп хан көтерген патша қылып.

Оқ өтпес – түрік деген – темір тұмақ,
Ат қойған ұйқастырып елі тым-ақ.
Жан сақтар темір киім, от ел сақтар,
Емес пе жарасымды, көрсең сынап.

Аталған сөйтіп Түрік Надұлұше,
Ол кезде жылдар өтті мыңдап неше.
Түріктен шыққан талай сайыпқыран,
Жер жүзі тітіренген түрік десе.

Кім білмес баяғы өткен Оғұзханды,
Қаратқан қол астына талай жанды.
Басында Азияны түгел билеп,
Үрім, Парсы, Арабтың да көбін алды.

Жазады талай елдің жазушысы,
«Адамның өзгеше, – деп, – қылған ісі».
340 жыл бұрын пайғамбардан,
Атағы жер жүзіне шыққан кісі.

Оғұзхан – Мұғылханның немересі,
Қарахан еді оның өз әкесі.
Ерлігі, естілігі, әділеті,
Әлемде болған емес бір теңдесі.

Айтайын Атилланың қылған ісін,
Сиқыр деп ойлаған жұрт қайрат, күшін.
Азияны түгел билеп, Европаның
Көбі ауған Атилладан қорыққаны үшін.

Атилла — Мұнжықханның баласы еді,
Басы үлкен, кеудесі кең, аласа еді.
1500 жылдай болды өлгеніне,
Оның да қылған ісі тамаша еді.

Қайтейін айта беріп алған жерін,
Атаңның ойға түсір сондай ерін.
Қор болып осы күнде отырсың да,
Қозғалсын өткенді ойлап іште шерің.

Кім білмес кешегі өткен Шыңғысханды,
Жартысын дүниенің түгел алды.
Талайын Европаның бас игізіп,
Қорқытып Қытайға да алым салды.

Қолына туып еді қан уыстап,
Әлемді билейтұғын үлгі нұсқап.
Қойылған Шыңғыстауға соның аты,
Өзенін осы хақан кеткен қыстап.

Ортасын араб, қытай түгел алып,
Азия, Европаға жарлық салып.
Мейірімді, алған елге әділетті.
Кетеді, қарсыласса, қанға малып.

800 туғанын жылға толды,
Темучин атын бұзып, Шыңғыс қойды.
Шыдамды Шыңғыс деген мықты демек,
Отызға келмей тұрып бақыт қонды.

Ол туған Бүлүнжылдық деген жерде,
Рахымды қол астында кірген елге.
Не дінге, не ғұрыпқа қол сұқпаған,
Ой жібер, міне, осындай кемеңгерге.

Кешегі Әмір Темір қандай еді,
Әлемге жаққан жарық шамдай еді,
Міне оның туғанына 600 жыл,
Батырдың сайыпқыран маңдайы еді.

Әкесі Тарағай да батыр еді,
Кіші деген жерді билеп жатыр еді.
Ту ұстап Әмір Темір атқа мінді,
Жазасын талай жауы тартып еді.

Шыңғыстың алған жерін о дағы алған,
Болмайды бұл сөзімнің бірі жалған.

ҚАЗАҚТЫҢ ТҮП АТАСЫ
Шәкәрім Құдайбердіұлы

Түріктің хан Йылдырым Баязитін
Ағашқа жеңіп ұстап таңып алған.

Дұшпаннан қарсы келсе қан ағызған,
Бір емес мұндай қанды көп ағызған.
Алғанда Асфаһанды көп соғысып,
Жетпіс мың бас сүйектен үй салғызған.

Түріктен талай сабаз батыр келген,
Шыққан ба ондай батыр бөтен елден.
Қытайды шабамын деп бара жатып,
Ол Темір дәл жетпіс бір жасында өлген.

Кім білмес кешегі өткен Тоқтамысты,
Орыстан алым алып, көрдей қысты.
Қазақ пен ноғайлының ақындары,
Едіге, Тоқтамысты жыр қылыпты.

Демеңіз атақтының бәрін де жаз,
Жазуға түгел теріп жетпес қағаз.
Кейінгі айтылатын сөзді тыңда,
Түріктен тағы қандай шыққан сабаз.

Жоғарғы айтқанымды қылсаң пайым,
Құя бер құлағыңа ұққан сайын.
Бұл күнде Стамбулда бөлек тұрған,
Айтайын енді Оспанды түрік жайын.

Түріктің Сақа деген бір табы еді ол,
Тауына Гималайдың барыпты ол.
Сақадан қаңлы деген тап бөлініп,
Баруға Үрім жеріне тартыпты жол.

Солардың кеткеніне 700 жыл,
Айтылды біраз одан, оны да біл.
Кез болып кезіп жүріп зор бақытқа,
Қандай бақ берді тәңірі, соны есеп қыл.

Қаңлының ханы болған Қия деген,
Жер алып, ерлікпенен ел билеген.
Ол өліп, жалғыз ұлы ер Сүлеймен,
Сол жерден қайта көшіп, жөнеп берген.

Евфраттың дариясына келіп жеткен,
Су тасып, нөсер құйып асқан шектен.
Алды-артқа қаза келсе қарата ма,
Қапыда ер Сүлеймен суға кеткен.

Талапты тағдыр оған бала берген,
Қайраты, ақылы артық дана берген.
Ер Тұғырыл – Сүлейменнің жалғыз ұлы,
Сол жерде 400 үймен қала берген.

Көшсе де өңкей қаңлы, көшпей қалған,
Ерлікпен маңындағы елді алған.
Бірталай аз уақыт әскер жиып,
Ер Тұғырыл есті батыр деп аталған.

Хан емес, көп әскердің басы болған,
Қартайып сүйтіп жүріп жасы толған.
Орнына Оспан деген ұлы отырып,
Ер Тұғырыл 90 жаста опат болған.

Осы Оспан көп ел алып хан болыпты,
Ақылды, аса айлалы жан болыпты.
Келгенше осы кезге сол ат өшпей.
«Оспанды түрік» деген даң болыпты.

Ұғып ал осы сөзді, жас ұландар,
Өз баурың ол түрік те, осыны аңғар.
Құл болып біз қорлықта отырсақ та,
Көп шыққан атамыздан арыстандар.

Шыңғыстың үлкен ұлы Жошы хан ғой,
Баласы Бату-дағы батыр жан ғой.
Сарт, ноғай, қалмақ, қырғыз, қыпшақ,
Басында бәрі соған қараған ғой.

Орысты алғаш алған Бату өзі
1243 жылдың кезі.
«Сағымға садақ ілген Сайын хан» деп,
Батуға қойылған ат лақап еді.

Батумен бір туысқан Тоқай темір,
Көшпелі Көк орданы сол билеп жүр.
Біздің ел онда қазақ атанған жоқ,
Сарт, ноғай, қазақ, қалмақ – түбіміз бір.

Батудың жұрағаты – Өзбек хан,
Тұсында болған екен ол мұсылман.
«Дін қалды Өзбектен» деген мақал,
Қалмайды әлі күнге аузымыздан.

Темірхан – Тоқайтемір жұрағаты,
Дейтұғын Орманбет хан лақап аты.
Айнытпай атасының орнын басқан,
Түріктің ол дағы бір асыл заты.

1446 жыл келгенде,
Орманбет қаза жетіп ол өлгенде.
Таласып, зор хандыққа ұсақ хандар,
Быт-шыт қып ноғайлыны төрт бөлгенде.

Астрахан, Қырым, Қазан қаласында
Болыпты төрт бөлек хан таласында.
Билеген бергі шетті Әбілқайыр
1450 жылдың шамасында.

Осы кез біздің «қазақ» атанғандық,
Түрікте бір әдет бар ескі заңдық –
Тамызып, қанын сүтке қосып ішіп,
«Анда» деп жасайды екен туысқандық.

Туысқа анда болған қарамайды,
Жақын деп қан қосылмай санамайды.
Ішсе де қай ұрумен қанын қосып,
«Бір туған жақыным» деп бағалайды.

Құралған әр рудан қазақ басы,
Анда боп қан қосылған қарындасы.
«Ел болып, өз еркімен еркін жүрген»
Деген сөз – қазақтықтың мағынасы.

Қазақтың Әз Жәнібек ханы болған,
Билеген сыртын ноғай заңы болған.
Арғынның арғы атасы Дайыр қожа,
Дейтұғын бір әділ би тағы болған.

Ол биді Әбілқайыр жақсы көрген,
«Ақжол» деп оң тізеден орын берген.
Қобыланды қара қыпшақ батыр еді,
Намыс қып күндестікпен шайтанға ерген.

Өлтірген аңдып жүріп Ақжол биді,
Қазаққа осы жұмыс ауыр тиді.
Қысасқа Қобыландыны өлтірем деп,
Жар салып, Әз Жәнібек халқын жиды.

Жалынған «үш кісінің құнын ал» деп,
Алмаған «бізге керек емес мал» деп.
Бермеген Әбілқайыр Қобыландыны,
«Мұны өлтірсең, қалған ел 

бұзылар» деп.

Сондықтан өкпе қылып қазақ көшкен,
Қыпшақты шауып-жаншып, 

қатты өштескен.
«Шудағы Шағатайдың нәсілінен,
Қараймыз Мұғылтемір ханға» дескен.

Әскерін үшке бөлген Әз Жәнібек,
Ұлы жүз, орта жүз бен кіші жүз деп.
Шағатай тұқымынан Ахмет-Алаш.
Үстінен көшкен елдің тұрған билеп.

Ол кезде қазақ, қалмақ жерге талас,
Болса да тұқымы бір, заты аралас.
Ахметті «Әзірейіл алашсың» деп,
Қалмақтар оның атын қойған Алаш.

1500 жыл боларда батыр Шайбақ,
Нәсілін Әмір Темір түгел айдап.
Самарханд пен Бұқарды тартып алып,
Ташкентке де кіріпті көзі жайнап.

Соғысқан Оратөбе деген жерде,
Ұқсаған ағызған қан аққан селге.
«Өзбек — өз ағам, сарт – садағам» деп,
Болысқан сонда қазақ Шайбақ ерге.

Бұл Шайбақ – Әбілқайыр немересі,
Атақты Өзбектің шөбересі.
Өлтіріп Алаш ханды, Ташкентті алған,
Үйірін қайта тапты деген осы.

Баласы Әз Жәнібек – Қасым еді,
Атағы сол соғыста асып еді.
«Қасымның қасқа жолын» сол шығарған,
Ташкеннің алтын тағын басып еді.

Қасымның баласы еді Сығай ханың,
Тұр еді түгел билеп Ташкент маңын.
Сығайдың баласы екен Тәуекел хан,
Айтайын сарт Ташкентті қайта алғанын.

1598 жылдың кезі,
Тұрсынхан Ташкентті алып, сол биледі,
Түрікке сарт атанған хан боп тұрған,
Бұл Тұрсын – Шайбақ ердің тұқымы еді.

Есімхан Тәуекелден туып қалған,
«Есімнің ескі жолы» заң шығарған.
Өлтіріп түн ішінде Тұрсынханды,
Ташкентті, сартты шауып, қайтып алған.

1600 жылға таянғанда,
Есімхан ескі тағын қайта алғанда.
Айбике, Қоңырбике, Нұрбикені
Олжалап алып келген сол барғанда.

Тұрсынды өлтірерде түнде барып,
Күзетшісін есіктің байлап алып.
Есімнің қасындағы бір жыршысы,
Оятқан Тұрсынханды әнге салып.

Сондай ер бүгін қайда, Құдайым-ау,
Бұл елдің бүйтіп қор боп тұрғаны анау.
Өлмеген Тұрсынханды оятқанда,
Төлеген жыршысының сөзі мынау:

«Ей, қатағанның хан Тұрсын,
Кім арамды ант ұрсын.
Жетім елді жылатып,
Жер тәңірісіп жатырсың,
Хан емессің – қатынсың.
Қазақ келді – қапылсың.
Алтын тақта жатсаң да,
Ажалың жеткен пақырсың.
Көнбесең де көнерсің,
Иманыңды айт, өлерсің.
Еңсегей бойлы ер Есім
Шашқалы тұр қаныңды,
Алғалы тұр жаныңды,
Кешікпей сонан көрерсің».

Есімнің Салқам Жәңгір баласы еді,
Ол дағы қалың елдің панасы еді.
Жәңгірдің қалмақ қызы қатынынан
Әз Тәуке адамзаттың данасы еді.

Қызы еді Қайып ханның бір қатыны,
Осыдан Уәлібақы туған ұлы,
Әз Тәуке хан болған соң өкпе қылып,
Кетіпті Үргенішке дейін мұны.

Осы еді Абылайдың арғы атасы,
Болмайды бұл сөзімнің еш қатасы,
Абылайдың осы атасы сол жақта өліп,
Хан болған мұнда келіп қара басы.

Бұл жерде Абылайды тоқтатайын,
Қараңдар шежіремнен оның жайын.
«Басында Күлтөбенің күнде кеңес»
Жол салған Әз Тәукені сөз қылайын.

Ақылы айдын көлдей тольш тұрған,
«Қасқа жол», «Ескі жолды» толықтырған.
Бекітіп біржолата қазақ заңын.
Жол салып, мінсіз қылып орнықтырған.

Аздан соң жау көбейіп болған қауіп,
Қазақты тұс-тұсынан әр ел шауып.
1552 жылдарында
Шетіне Амудария барған ауып.

Баласы Болат хан боп, Әз Тәуке өлген,
Хан шыққан Нәдір деген парсы елден.
Жан-жағын әлгі Нәдір жалмаған соң,
Қайта ауып біздің қазақ Сырға келген.

Келгені 1700 шамасында,
Қалмақ бар бұрын Сырдың жағасында.
«Әрі отыр», «бері отыр» деп 

талас шығып,
Болыпты талай соғыс арасында.

Қазақтан, қалмақтан да қандар жауған,
Аз емес өлген адам адыр таудан.
1723 жыл шамасында,
Жеңіліп, әрі жұтап қазақ ауған.

Қазақтар Қаратаудан аса көшкен,
«Ақтабан шұбырынды болды» дескен.
Тұсында Абылайдың қалмақты айдай,
Қорлықтан кек алғаны қалмайды естен.

Жазғанмын ендігісін мұнан бұрын,
Шежіремнің «Еңлік-Кебек» оқы бірін.
Осыған соны қосып жаттап алсаң,
Білерсің түп атаңның барлық сырын…

TARIH
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Жылдам оқуға үйрету мүмкіндіктері
Бастауыш сыныптарда оқушылар оқу сабақтарында білім тәрбие алуына қажетті 

әртүрлі оқу дағдыларын қалыптастырады. Оқу өте күрделі психологиялық процесс. 
Оқушының жылдам оқуын үйретуде тіл дамытумен, оның ішінде әдеби жазба тілімен 
де, сөйлеу тілімен де тікелей табысып жатады. Оқу барысында көру, есту, сөйлеу 
мүшелерінің қызметі қатар жүргізіліп, ол түсіну әрекетімен тығыз байланысады. 

1.Дұрыс  оқу, саналы түрде түсініп оқу, мәнерлеп оқу бұл үшеуі де бір-бірімен біте 
қайнасқан, өте тығыз байланыстағы компоненттер. Сондықтан бұл үшеуіне оқушыны 
жаттату әр сабақта қатар іске асырылып отыруы тиіс. Сабақ сайын бұл бағытта 
үнемі үзбей жүйелі жүргізілген жұмыс тұтаса келіп, оқушылардың жылдам оқуын 
қалыптастырады. Бұл жағдайда мұғалімнің сабақта жүргізілетін жұмыстарды дұрыс 
және өз тарапынан ойланып істеуіне бағыт береді.

2.Күн ілгері құрылған жоспар бойынша жүргізілген сабаққа түгелдей қатысып, 
түйінді ойды білу.

Өмір тәжірибесі аз бала өз айналасындағы дүние мен құбылысты негізінен кітаптан 
оқу арқылы табиғат құбылыстарының құпия сырларынан хабардар болады. 

 Бастауыш мектептің оқу сабағында оқылатын материалдар әртүрлі тақырыппен 
бөлініп беріліп, балаға жан-жақты тәрбие беруді көздейді.Баланың мінез-құлқын 
қалыптастыруда айрықша роль атқаратын оқу сабағын арттыру үшін сабақ үстінде 
мәтінді қабылдаудан басталатын мәтінді талдау сияқты күрделі жұмыс айрықша ойла-
нуды керек етеді.

 Мәтінді тану, онымен жұмыс істеуді оқу сабағы үстіндегі оқушының ойлауы, ойдың 
жетіле түсуі үшін, мәтінді бөлікке бөлу және әр бөлікке лайықты ат қою жұмысы 1-сы-
ныптан басталады, ол бастауыш сыныптың бәрінде де жүреді.

 Жылдам оқуға үйретуге әдіс, тәсілдерді іздестіру үстінде мынаны ескеру қажет: 1) 
Бастауыш сынып оқушыларының оқу жылдамдығын жетілдірудің бір шарты- оқушының 
дұрыс, мүдірмей оқуын қамтамасыз ету.

Олай етпеген жағдайда оқушының мәтінді толық түсінуін қамтамасыз ету мүмкін 
емес. 2) Оқу сабағында оқушының оқу қабілетін, қызығушылығын, бір затты екіншісімен 
салыстырып байқаушылығын, қасиеттерін дамыту керек. 3) Оқушының шығармашылық 
қиялына әсер ете білу керек. Жылдам оқу дағдысын жетілдіру жолдарына тоқталып 
көрелік. А) Дұрыс оқу. Оқушы мәтінді дұрыс оқуға дағдыланбайынша, білімді жеке 
меңгере алмайды. Дұрыс оқу дегеніміздің өзіне келетін болсақ, ол: 1)Оқушының оқып 
тұрғанда сөз ішінен әріпті, жеке буынды, жеке сөзді қалдырып кетпей оқуы; 2)Кейбір 
буынды не сөзді қайталамай оқуы; 3)Кейбір дыбыстардың, сөздің орнын ауыстыр-
май сөзді бұзбай оқуы; 4)Орфоэпиялық талаптар тұрғысынан қате жібермей оқуы; 5)
Мәтіндегі сөздердің мағынасына қарай лайықты дауыс ырғағын сақтап оқуы.

Егер мәтінді оқуда бұл талаптар орындалмаса, бала мәтіннің сөзін дұрыс 
қабылдамайды.

      Қаламқас  ҚАРАБАТЫРОВА,
Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі. 

Тәуелсіздік - бойтұмары елімнің
Азаттықтың арайлы таңы атып, тәу 

етер киемізге айналған Тәуелсіздік – ата-
бабаларымыздың ғасырлар бойы аңсаған 
асқақ арманы еді. Айымыз оңынан туып, Тәңір 
тілегімізді беріп, төрт құбыламыз теңелді. 
Алаштың айбыны асқақтады. Қырандай 
қомданып, тұғырына қайта қонды. Сол 
Тәуелсіздігімізге биыл мерейлі 30 жыл тол-
ды. Өткеннен өнеге алып, болашаққа бағдар 
түзеуге мол мүмкіндік туды. Сонау 1991 жылы 
өз алдымызға отау тіккен  шақта еліміздің тізгінін 
қолға алған Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы На-
зарбаев: егемендіктің мән-маңызына айрықша 
тоқталып, «Қазақстанның тәуелсіздігі – қазақ 
халқына тағдырдың тартқан сыйы емес, өзінің 
ежелгі жерінде қилы кезеңді бастан кешу 
арқылы қол жеткізген өз мемлекеттілігін құруға 
деген заңды құқығы, бұл даусыз және саяси 
фактіге ешкім күмән келтірмеуі тиіс», — деп, 
қазақ деген халықтың абыройын асырып, 
атын әлемге танытты. Ал белгілі жазушы Әбіш 
Кекілбаев: «Тәуелсіздігіміздің негізгі рухани 

тірегі, болашағымыздың негізгі рухани кепілі – байырғы халқымыз» — деді. Әлемде 
екі жүз елуге жуық мемлекет болғанымен, оның ішінде күні бүгінге дейін басқа мемле-
кетке бағынышты өмір кешіп, тәуелсіздігін алмағаны қаншама! Сол себепті Тәуелсіздік 
ұғымы біз үшін қасиетті, қастерлі. Тәуелсіздіктің көк туын берік ұстау бүгінгі ұрпақтың 
қолында. Сондықтан, егеменді еліміздің қазіргі өскелең ұрпақтарына тәуелсіздіктің та-
рихын тереңірек түсіндіру, қастерлете білу баршамыздың міндетіміз болуы тиіс. 

Тәуелсіздік – кешегі бабалар аңсауы болса, бүгінгі ұрпақтың қолы жеткен киелі 
кезең. Тәуелсіздік – таңбасы таста, қаны қара жердің тамырында жатқан құдіретті сөз 
деп әспеттеледі. Ендеше ең басты құндылығымызды баянды ету біздің қолда. Елімізге 
белгілі ақын Серік Сейітман  «Тәуелсіздік» атты жырында: «Тәуелсіздік – Алашымның 
арманы! Тәуелсіздік – Алтын Күнім таңдағы! Тәуелсіздік – бесік-жүрек халқымның, 
Жүрегінде тербетілген ардағы!-деп толғанып,  азаттықты халқымыздың бойтұмарына 
теңеп, «Одан асқан қастері жоқ қазақтың!» дейді. Ия, кемерінен асқан шат көңілдің 
күйін дөп басқан азат елдің ардағы ақыннан асырып айту мүмкін емес. Ең бастысы сол 
Тәуелсіздігім баянды, келешегіміз кемел болғай! 

Нұраш ҚАСЕНОВА,
Екіаша орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі.

Сегодня в сфере образования 
происходят большие перемены, на-
целенные на повышение качества 
всего образования. Появилось много 
нововведений, меняющих облик со-
временных школ и образовательных 
учреждений. В многообразном мире 
профессий “Учитель”, на мой взгляд, 
занимает одно из самых первых мест, 
так как учитель всегда стоит у истоков 
формирования личности. “Родители 
создают тепло, учителя создают души 
”, - утверждает монгольская пословица. 
Именно от учителя, от его личности, 
мастерства, таланта, если хотите, кем 
он, сегодняшний ученик, станет завтра, 
какие приоритеты для него будут глав-
ными. А значит, какой она будет, наша 
Земля!

Учитель – одна из самых уважаемых 
и ответственных профессий. Главная 

Современный учитель
задача учителя – передать свои знания 
воспитанникам и научить их применять 
эти знания на практике.

Учитель… Лишь семь букв, но сколь-
ко же всего за ними! Это и безграничное 
трудолюбие, и непрерывный творческий 
поиск, и порой бессонные ночи, и даже 
слёзы – слёзы радости и печали. Это и 
бесконечный шелест книжных и тетрад-
ных страниц, и руки, перемазанные ме-
лом… Это свет в окне, часто не гаснущий 
и после полуночи, и охапки цветов, и по-
здравительные открытки от учеников из 
самых разных уголков страны.

Мне представляется, что учитель по-
добен раствору, который прочно скрепля-
ет кирпичи, из которых можно построить 
прекрасный дворец. А кирпичи эти – про-

шлое страны и его будущее. Без прошло-
го, без того, что было накоплено предше-
ствующими поколениями людей, без их 
опыта и знаний невозможно дальнейшего 
развитие государства, его процветание и 
могущество. Прошлое – это наша исто-
рия, наши предки. Будущее – это дети, 
которые пока еще учатся в школе, а впо-
следствии будут строить жизнь, улучшать 
и украшать её. А между прошлым и бу-
дущим, между предками и потомками, 
как тот самый прочный строительный 
раствор находится учитель. Именно он 
осуществляет непрерывную связь по-
колений, именно он передаёт знания от 
поколения, уходящего к поколениям, при-
нимающему эстафету жизни.

Сегодня перед учителем стоит не со-

всем простая задача – создать условия 
для развития творческих способностей, 
развивать у учеников стремление к 
творческому восприятию знаний, учить 
их самостоятельно мыслить, полнее 
реализовать их потребности, повышать 
мотивацию к изучению предметов поо-
щрять их индивидуальные склонности 
и дарования. Роль учителя – “ стоять не 
над, а рядом ”, “ я помогу ”, “ я поддержу 
”. Учитель стоит наравне, направляет, 
правильно организовывает. Основ-ная 
парадигма в работе учителя: “ Дать 
каждому ребёнку возможность проя-
вить себя ”. “ Ученик – это не кувшин, 
который мы должны заполнить, а ис-
корка, которую мы должны зажечь ”.

Салтанат   БАЛИКЕНОВА, 
 учитель математики

Екиашинской  средней 
школы.                                                                          

ОРЫС ТІЛІН ОҚЫТУДАҒЫ ОЙЫН 
ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ РӨЛІ

Мақалада орыс тілін оқыту сабақтарында ойын технологиясын қолдану әдістері 
мен тәсілдері, ойынның түрлері (дайындық ойындары, шығармашылық ойындары, 
іскерлік ойындар) бар. «Ойынсыз ақыл-ойдың қалыпты дамуы жоқ және олай болуы 
мүмкін емес. Ойын дүниеге ашылған үлкен жарық терезе сияқты, сол арқылы баланың 
рухани байлығымен жасампаз өмірімен ұштасып, айналасындағы дүние туралы түсінік 
алады. Ойын дегеніміз- ұшқын білуге құмарлық пен еліктеудің маздап жанар оты» 
деген атақты педагог В.А.Сухомлинский. Сабақта қолданатын ойындар алуан түрлі. 
Ойынның бір ерекшелігі, ол балалардың сабақта өздерін еркін ұстауына, ойларын 
қысылмай айта алуына мүмкіндік береді. Педагогикалық ойынның маңызы зор. Ойын 
біріншіден, білу және үйрену, екіншіден, адамның ойнай отырып, өзіндік білім алуы өмір 
тәжірибесін жинақтауға көмектеседі. Әр түрлі топтарда орыс тілі сабағын қызықты етіп 
өткізу үшін сабақтарда мынандай ойындар қолдануға болады: - Фонетикалық ойын-
дар; - Әріптерге байланысты ойындар; - Оқу ережесіне байланысты ойындар; - Сөйлеу 
қабілетін дамытуға байланысты ойындар; - Грамматикалық ойындар; - Лексикалық 
ойындар; Ойындарды екіге бөлуге болады. Бірінші тарау сөйлеу қабілетін дамыта-
тын грамматикалық, фонетикалық, лексикалық және орграфикалық ойындар жатады. 
Грамматикалық ойындардан кейін лексикалық ойындар жүреді. Фонетикалық ойын-
дар сөйлеу қабілеті мен білігін дамыту кезеңінде дыбыстарды дұрыс айтып үйренуге 
арналған. Ең соңында жүргізілетін орфографиялық ойындардың мақсаты – лексика 
бойынша оқылған сөздердің дұрыс жазылуын үйретеді. Екінші тарау «Шығармашылық 
ойындар» деп аталады. Бұл ойындардың мақсаты – сөйлеу қабілетінің ары қарай да-
муына ықпал ету. Тез ойлауға, қарым-қатынаста ойланбай жауап қайтаруға, әр түрлі 
жағдайлардан тез шығуға көмектеседі. Дидактикалық ойындар оқушылырдың ой-өрісін 
дамытып, ойлау қабілетін артуымен қатар, үйретілген, өтілген тақырыптарды саналы 
да берік меңгеруге үлкен әсер етеді. Ойындар оқушылардың шығармашылық ойлау 
қабілеттерін жетілдірумен қатар, сөздік қорларын молайтып, сауатты жазуға да бау-
лиды. Балалар ойын ойнау барысында үйренген сөздерін айтып қана қоймай, оның 
қандай мағынада қолданылатынын да біледі. Ойын оқу пәндерінің мазмұнымен тығыз 
байланыста жүргізілгенде ғана дұрыс нәтижелер береді.

Ақмарал ШАЙМАДА,
Алмалы орта мектебінің орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі.

1 желтоқсан – ел тарихы үшін 
елеулі күн

Қазақстан халқы 1 желтоқсан күні еліміз үшін елеулі оқиға - алғаш 
рет Тұңғыш Президент күнін атап өтеді. Алайда кейбіреулерді бұл 
мерекенің шығу тарихы ойландырары анық. Қазақстанның іргетасын 
қалап, шекарасын шегелеп, болашаққа бағыт-бағдар берген Тұңғыш 
Президенттің халық алдындағы еңбегі ұшан-теңіз.

Барша ұлтты бауырына басқан бауырмал қазақ халқы біреуді артық, біреуді кем 
деп көрмеген. Татулық пен достықта тұруды ежелден серік еткен. Қазақстан - өз 
ұлты, халқы, діні, тілі, мәдениеті, тарихы, салт-дәстүрі бар құдіретті ел. Қазаққа тән 
ата-бабаларымыздан қалған ар-намыс, жігер-қайрат, қайтпас қанат мұра ретінде ке-
лешек ұрпаққа дейін жеткен. Тарихқа үңіле отырып: «Кеше кім едік, бүгін кімбіз, ертең 
кім боламыз?» - деп ойлансақ бұл - туған елінің, халқының өткені мен келешегіне көз 
жіберген әрбір азаматтың жүрек түкпіріндегі сөзі. Қазақ елі тәуелсіз болса деген арман 
ұшқын шашса, бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы Қазақ елінің соңғы он тоғыз жыл 
тұтқасын ұстап, туын көтерген тұрлаулы да тұғырлы тұлғасы – тұңғыш Президентіміз 
Н.Ә.Назарбаевтың басшылығымен әлем мойындаған, жаһанға аты жеткен мемлекетке 
айналды. Ұлы даланың тағдыр-тарихын барлық дем тынысымен түсініп, елінің ендігі 
тарихын сол ұлылар рухында одан әрі жаңғырта, жасарта алып кететін ер, көзсіз ба-
тыр, тап-таза ар - намыстан жаралған қайтпас-қайсар қайраткер, елін басқарып, қос 
батырдың ісін істей алатындай ерекше тұлғаны тап басып таңдап, тағдырын қолына 
бергенінде жаза басып жаңылған жоқ еді.

Бүгінде бүкіл елдің қолдауымен сеніміне ие болып, елді сындарлы жолмен 
болашаққа айқын бастап келе жатқан Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың құрметіне 
тойланатын — Тұңғыш Президент күні біз үшін де өте қадірлі мереке. 

Мөлдір ЕРЛАНҚЫЗЫ,
Алмалы орта мектебінің орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі.
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Менің Ұстазым
       

Ұстаз - ең ұлы есім.Ұстаз балаларға білім беру үшін тынбай еңбек етеді.
Бойындағы бар жақсы қасиеттері мен білімін бізге, балаларға  арнайды.
Менің  ұстазым білімді, қарапайым, жүзінен нұр, күлкісінен шуақ төгілген 
сондай керемет жан. Мен ұстазымнан жақсы үлгі алып, барлық жақсы 
қасиеттерін бойыма сіңіріп, үлгілі оқушы  боламын. Мені білімге үйретіп 
жүрген ұстаздарыма  мың алғыс айтамын.Менің ұстазым, сізді жақсы 
көремін! Ұстаз деген әлемдегі Ұлы есім, Тоқтатпаған ұрпақ үшін күресін. 
Қадірлейік ұшан теңіз үлесін. Мәңгілікке жасай берсін бұл есім!

Айназ ЕРЛІКҚЫЗЫ, 
Тасқұдық бастауыш мектебінің 2-сынып оқушысы.

Жетекшісі: Дубекова Райхан.

Бала -  болашақтың айнасы
Балалар біздің болашағымыз. Балаларды ерекше күтіп тәрбиелеуіміз керек.  Тәрбие 

бастауы отбасынан басталады. Баланың тәртібі, ортада өзін-өзі ұстай алуы, өзгелерге 
деген көзқарасы ең алдымен ата-ана тәрбиесіне тікелей байланысты. Баланың   басты 
ұстазы ата-ана. Балабақша одан кейін, мектеп адамның қоршаған ортада жеке тұлға 
ретінде қалыптасуына көмектеседі.

Баланың балабақшаға барғаны жөн. Бала  айналадағы ортаға, адамдармен тез 
араласып үйренеді. Әр ата-ана баласының тәртіпті, ақылды болғанын қалайды.
Балабақшадан кейін бүлдіршіндер мектеп қабырғасына аяқ басады. Мектепте білім 
алып, сан түрлі қырлары ашылады. Мектеп балаларды білім алуға, тәрбиелі болуға 
үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуге бағыттайды. Балаларды отбасындағы тәрбиені 
ұштастыра отырып, жарқын болашақта өмір сүруіне ықпал етеміз. 

Шолпан МУКЫШЕВА,               
                       Екіаша орта мектебінің   мектепалды даярлық  жетекшісі.

ВОСКОВОВИЧТІҢ ОЙЫН  ТЕХНОЛОГИЯСЫ БАЛА-БАҚШАДА
Қазіргі заманға сай білім беру жүйесінің басым бағыттарындағы өзгерістер қабілетті 

және шығармашыл, өз бетінше әрекет ететін бастамашыл, өз мүмкіндігін біліп, өз ойын 
іске асыра алатын жеке тұлға қалыптастыруды мақсат етіп отыр. 

Ұлы ойшылдардың «Әрбір тәрбиеші үшін өз жұмысын ұйымдастыру – жай ғана ше-
берлік емес, жаңадан жаңаны табатын өнер» деп айтқанындай, оқу үрдісін жаңаша 
ұйымдастыру тәрбиеленушілердің әрекеті арқылы ойлау дағдыларын жетілдіруге, 
шығармашылық қабілеттерін дамытуға негізделуі қажет. Жаңа технологияның ба-
сты мақсаттарының бірі – баланы оқыта отырып, оның еркіндігін, белсенділігін 
қалыптастыру, өз бетінше шешім қабылдауға дағдыландыру. Ойын – балалардың 
танымын, тіл байлығын, сөздік қорларын дамытудың ең тиімді жолы. Ойындардың 
ішінде балаларға аса көңілді және уақытты тиімді пайдалануға қажеттісі – дамытушы 
ойындар. Осындай бала дамуына, оның шығармашылық қабілетінің оянуына септігін 
тигізетін, басқалардан ерекшеленіп тұратыны – Воскововичтің дамытушы ойында-
ры. Бұл ойындар балалардың танымдық, қызығушылық, шығармашылық қабілеттері 
бір-бірімен байланыста әрекет етеді. Ол ойындар көңілді, шытырман оқиғалы, мұңды 
ертегі және қызықты сапарларға шақыру тілімен беріледі. Бүгінде Воскововичтің әдісі 
бойынша 50 шақты ойындар таралған. Олар: «Геоконт», «Восковович шаршысы», 
«Ларчик», «Игрови-зор», «Күлгін орман» т.б. Әрбір ойын балалардың қызығушылығын 
туғызатын шығармашылық әдістеме іспетті. Балалар нәтижеге ертегі бағыты бойынша 
қол жеткізеді. Бұнда басты кейіпкерлер балаларға әріптерді, сандарды, пішіндерді есте 
сақтауға көмектеседі. Әрбір бала-бақшаның топтарында балалардың жас ерекшелігіне 
сай дамытушы орталар жасақталған. Міне, осы ортаның бір бөлігін Восковович ойын-
дарына арнасақ, бала үшін таптырмас орын болады. Тобымдағы дамытушы орталықта 
мен де Воскововичтің ойын құралдарын өз қолымыздан жасап, пайдаланып отырмын 
және осы құралдарға сүйеніп, басқа да ойын құралдарын әзірлеп, қолданып келемін. 

Қорыта айтқанда, Воскововичтің дамытушы ойындарының балаларға жеңіл, 
қызықты әрі жалықтырмайтынына көз жеткіздік. Балалар ойнай отырып бір мезгілде 
жан-жақты білімін жетілдіріп отырады. Балалардың ересектермен, қатар құрбылармен 
қарым-қатынасы нығаяды. Танымдық қабілеті артып, шығармашылық серпіліс береді. 
Балаларға бір ойынды түрліше жастағы балаларға тапсырмаларды күрделендіру 
арқылы ойната отырып, бірте-бірте дамуына жол ашамыз. Балалардың дамуы үшін 
қандай нәрсені болса да тиімді пайдалану жақсы нәтижелерге жеткізеді. Сондықтан 
бала дамуына әрқашан да жол таба білейік.

Г. ЖИДЕБАЕВА,
«Балдырған» бөбекжай-бақшасының тәрбиешісі.

Білім негізі  бастауыш сыныпта қаланады
«Мектеп – кеме, білім – теңіз» дейміз. Жас ұрпақ сапалы білім мен са-

налы тәрбиені негізінен мектептен алады. Жалпы оқушының білімді, 
саналы азамат болып қалыптасуы бастауыш сыныптардан бастала-
ды. Сондықтан да, балаға әріп танығаннан бастап, төртінші сынып-
ты бітіргенше бастауыш сынып мұғалімдеріне үлкен жауапкершілік 
жүктеледі. 

Ал оқушыға мектеп табалдырығын аттап, партаға отыру жаңа әлемге енгендей 
әсер етеді.Күндер өте ойы,санасы жетіле түседі. Балабақшадан келген балалар жаңа 
ортаға тез бейімделіп кетсе, үйден бірінші сыныпқа келген бүлдіршіндер жалтақтау, 
жан-жағына тосырқаумен болады. Біздің міндетіміз – жеткіншектің жүрегіне жол тауып, 
әрқайсысына жіті назар аударып, ортамен тез араласып кетуіне барынша жағдай жа-
сау. Ал әріп танып, өз бетінше оқып, қолына қалам алған соң, мектептегі оқу-әдістемелік 
жоспарға сай білім нәрімен сусындата береміз.

«Ұстазы жақсының ұстамы жақсы» демекші, білімді, тәжірибесі мол мұғалімнің ал-
дынан дәріс алған оқушы сабағын да өте жақсы оқитын болады. Ендеше, әріптестеріміз 
арнаулы және жоғары оқу орындарында оқумен шектеліп қалмай, білімдерін ұдайы 
жетілдіріп отыруға тиіс.

Әр баланың мінез-құлқы әртүрлі. Сондықтан тәрбиеге де баса мән беру керек.  
Оғаш қылық жасаған жеткіншекке дауыс көтеріп немесе ренжіп жекуге де жол беруге 
болмайды. Олай еткен жағдайда жас өркеннің жүрегін жаралап аламыз. Оқушы да 
мұғалімнің бойынан, сөзінен мейірімділік іздейді. 

Қате ісін ақыл айта отырып, түсіндірсең, екінші мәрте теріс қадамға бармасы анық.
Мектеп оқушыларына, оның ішінде төменгі сыныптарда оқып жүрген балаларға ата-

аналары тарапынан да ұдайы қамқорлық керек-ақ. Біздің үйреткен сабағымызды,берген 
тәлім-тәрбиемізді үйге келген соң да қайталап еске салып отырудың еш артықшылығы 
жоқ.

                                                                  Раушан МАНГУЛОВА,
Екіаша орта мектебінің  бастауыш сынып мұғалімі.

Егемендікті еңселі еткен 
Елбасы

Биыл еліміз өз тәуелсіздігінің 
30 жылдығын атап өтеді. Осы 
аралықта Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың басшылығымен 
еліміз биік белестерге көтерілді. 
Нұрсұлтан Әбішұлы елімізді 
басқарған уақыт тарихи 
оқиғаларға толы кезең. Бұл 
кезең еліміздің тәуелсіздігі мен 
егемендігін жариялаған Декла-

рациясын, Қазақстанның жеке мемлекет екендігін көрсеткен Ата 
Заңын, мемлекеттік рәміздерін қабылдап, елімізді егемен мемле-
кет ретінде көптеген шет мемлекеттердің таныған кезеңі болып 
отыр. Егемендік алғалы бас-аяғы 30 жылдың ішінде Қазақстанды 
әлемнің барлық елі таныды. Мемлекетіміз Біріккен Ұлттар 
Ұйымынан бастап, көптеген беделді халықаралық ұйымдарға 
мүше болды. Қазақстан барлық елдермен достық қатынасын 
нығайтты, еліміздің экономикасы, мәдениеті, саяси жүйесі 
нығайды, демократия мен заңдылық, құқық тәртібі жетілдірілді.

Мемлекетіміздің құқықтық қатынастарын реттейтін көптеген 
заңдар, кодекстер қабылданып, мемлекеттік құрылыстың өсіп-
өркендеуіне сүбелі үлес қосып жатыр. Елімізде ұлттар достығы 
нығайды, дүниежүзіне үлгі болатын Қазақстан халқы Ассамблея-
сы құрылып, адам мен азамат құқықтары мен бостандықтарының 
өркениетті қағидалары толық жүзеге асырылды. Бұған қоса, 
қазақ тілі мемлекеттік тілге айналып, рухани құндылықтарымыз 
жаңғырды, жаңарды. Бүкіл әлем Қазақстанды ядролық қарудан 
бас тартқан тұңғыш мемлекет ретінде таниды. Осының бәрі 
– Тәуелсіздіктің арқасында жеткен жетістіктеріміз. Еліміздің 
еңсесін биіктеткен Елбасы күнін атап өту тәуелсіз Қазақстанның  
тарихындағы елеулі оқиға деп білемін. Мемлекетіміздің өсіп-
өркендеуі жолында өлшеусіз еңбек сіңірген Нұрсұлтан Назар-
баев бір сөзінде: «Садағаң кетейін, айналайын халқым! Сенің 
мүддең жолында бойдағы қуат, ойдағы нәрдің бәрін сарп етуге 
бейілмін» деген еді. Сөзсіз Тәуелсіздіктің 30 жылдығында жеткен 
жетістіктеріміз Елбасымыз, егемен еліміздің Тұңғыш Президенті 
Н.Назарбаевтың есімімен тығыз байналысты. Ия, ендігі жерде 
халықтың болашақтан күтетін үміті көп. Үміт – болашақ тірегі. Сол 
үміт жолындағы Қазақстанымның абыройы асқақ, жолы нұрлы 
болсын деп тілеймін!

Асылтай ДУАНОВА,
Екіаша орта мектебі математика пәнінің мұғалімі.

Тәуелсіздік – қазақ халқына ашы термен келген 
тәтті жеңіс, ата-баба аңсауы, ұрпақтар асыға күткен 
киелі кезең. Тәуелсіздік – таңбасы қазақ халқы 
үшін тасқа ойылған, тәуелсіздікке қол жеткізу үшін 
күрескен мыңдаған құрбанның қаны қара жердің та-
мырында жатқан құдіретті сөз.

Қазақ халқы тәуелсіздіктің бесігінде тербелгелі 
30 жыл. Осы отыз  жыл ішінде Қазақстан етек-жеңін 
жиып, шекарасын бекітіп, өз алдына тәуелсіз ел бол-
ды. Бұл халық үшін, ұлы жеңістің жемісі деп білемін. 
1991 жылы 16 желтоқсанда тәуелсіздігін алған 
еліміздің өз президенті, ұлты мен тілі, салты мен 
дәстүрі, мәдениеті мен діні болды. Желтоқсанның 
желі мен ызғарына қарсы тұра білген намысшыл, 
қайратты аға-әпкелеріміздің ерлігінің арқасында 
рухы мен абыройы биік, керегесі кең мемлекет бо-
лып қалыптастық. 

 1991 жылы қазақ елі тәуелсіздігін алған кезде тек 
халық болып өз ішімізде қуанған жоқпыз. Қазақ елінің 
өз алдына республика, мемлекет болуын қалаған, әрі 
ең бірінші болып мойындаған ел Түркия мемлекеті 
болатын. Бұл тәуелсіздікті бір ел ғана емес, бүкіл 
мұсылман елі болып қолдайды деген сөз. Ал іргесі 
қаланған жаңа республиканың әрі қарай бекем бо-
лып аяққа тұруына, байтақ, бай ел болып өмір сүруі 
үшін ерен еңбек керек еді. Елдің болашақ тағдыры, 
оның ішкі және сыртқы саясаты, экономикасы, тілі, 
діні, ақшасы деген секілді көптеген құндылықтарға 
келіп тірелетіні сөзсіз. Атап айтсам, 1992 жылғы 4 
маусымда Қазақстанның Мемлекеттік рәміздері: 
тәуелсіздік пен мемлекеттіліктің ерекше белгісі 
ретінде Елтаңба, Ту және Әнұран қабылданды. 
Қазақстан Республикасы Президентінің 1993 жылғы 
29 қазандағы Жарлығымен ұлттық валюта – теңге 
Қазақстан Республикасының аумағында айналымға 
енгізілді. 

Алғашқы  мемлекеттік акт – «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік егемендігі тура-
лы декларация» болып табылады. 1993 жылы 28 
қаңтарда егемен Қазақстанның Тұңғыш Конститу-
циясы қабылданды. Аталған құндылықтарды отыз 
жыл ішінде үлкен мақсатқа айналдыра білдік. Тіпті 
бүгінде еліміздің астанасы Нұр-Сұлтан қаласы бо-
лып өзгерді. Алма апортына бүкіл ел сүйсінген 
Алматының өзі мәдениет пен әдебиеттің қаласы 

Ел аңсары- Тәуелсіздік
болды. 

Тәуелсіздік келгенге дейінгі қазақ халқының та-
рихына тоқтала кетуді жөн көрдім.Тарихты білмей 
болашақты болжау мүмкін еместігінің тағы бір дәлелі 
Елбасымыз Н. Ә. Назарбаевтың мына бір сөзінде 
«Бүгінгі күнді түсініп-түйсіну үшін де, болашақтың 
дидарын көзге елестету үшін де кешегі кезеңге көз 
жіберуіміз керек».

Арысы қазақ хандығынан басталатын, берісі 
егеменді елдің іргесі қаланғанға дейінгі көшті 
жалғастырып келе жатқан, атадан тараған ұрпақтың 
парызы осы аманатты сақтап келер ұрпақтарға 
аманаттау. Жәнібек пен Керейдің құрған, керген 
керегесін ұрпақтар жалғасын тауып абыройын көкке 
көтеріп, Отанды қастерлеп өту, тілін, дінін құрметтеу 
әрбір ұрпақтың міндеті деп түсінемін. Сонымен 
қатар, қазақ халқының Ресей құрамына қосылу 
тарихында еске түсірсек. Ол да бір ғасырға жуық 
уақытқа созылған, қанды шайқас, ұрысқа толы үрдіс 
болды. Алдымен қазақтың үш жүзіне көз тікті. Қай 
- қайсысы болсын орыс патшалығының құрамына 
өз еркімен қосылмады. Отарлау саясаты халықты 
қырғынға ұшыратты. Жер-жерде түрлі көтерілістер 
болды. Олардың ішінде Сырым Датұлының, Исатай 
Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлының, Жанқожа 
Нұрмұхамедұлының, Кенесары Қасымұлының Ұлт 
азаттық көтерілістерін атап өтпесем болмайды. 
Барлық көтерілістердің нәтижесі қайғыға толы қанды 
қырғын. Дегенмен, ол ұлт бойындағы азат рухтың, 
еркіндікке деген ұмтылыстың отын сөндірмеуге өз 
септігін тигізді деп ойлаймын. Қазақта «Отансыз 
адам ормансыз бұлбұл» деген сөз бекер айтылмаса 
керек. Орманы жоқ құстың ұясы да, қонар бұтағы да 
жоқ делінген. Дәл сол секілді тәуелсіздігі, еркіндігі 
жоқ елдің тірлік кешудегі ортасы болмай, ұясы 
жоқ ұлттың өмір сүруі мүмкін емес. Айтар ойым 
тәуелсіздік еліміздің еркіндігі.

Тәуелсіздік–төгілген қанның, өлмеген жігердің 
отымен келген ұлы күн. Аталған отыз жыл ішінде 
Қазақстан мемлекеті әлемге жеке дара тәуелсіз ел 
екенін дәлелдей білді. 

Қ.НӘДІРОВА,
М.Төлебаев атындағы орта мектебінің  

әлеуметтік педагогы. 
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ХАБАРЛАНДЫРУ  *  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сарқан қаласының тумасы, қадірлі де қымбаттымыз 
Шадиева Әсемхан Жақсыбайқызын қараша айындағы 
туған күнімен құттықтаймыз. 50 жасқа аяқ басқан 
ардақтымызды мерейтойымен құттықтай отырып, ақ 
тілектерімізді арнаймыз. Ең бірінші байлық-денсаулығың 
мықты болсын, мерейтой мерейіңді тасытып, 
абыройыңды асқақтатсын. Шуақты шақтар, қуанышқа 
толы күндер көп болсын деген ыстық ықыласымызды 
арнағымыз келеді. Ғасыр жастың жартысы жақсылыққа 
бастасын, балаларыңның, немерелеріңнің қызығына той-
май ортамызда аман –есен жүре бергейсің!

Әсемжан, сүйіндірді нар талабың,
Халқыңның ақ алғысын арқаладың.
Жаныңның жақсылығы шуақ шашып,

Бөленсін бақыт - нұрға шартарабың.
Елу жас – енді өмірдің басталғаны,
Жетіңіз талай шыңға, асқарға әлі!
Балалар, немерелер аман болсын,
Сол емес пе ананың басты арманы!
Ізгі тілекпен: ағайын-туыстары.

Жеңісің құтты болсын, 
балғын балуан!

Қазіргі таңда еркін күрес өзіндік орны бар бірегей спорт 
түрі. Әлемнің талай додасында топ жарып жүрген балуан-
дарымыз жекпе-жекте ешкімге есе жіберген емес. Жас та 
болса шаршы алаңда шаршауды білмей, көк туымызды 
көкте желбіретіп жүрген жасөспірімдеріміз де баршылық. 
Қараша айының 09-ы мен 11-і аралығында Түркістан об-
лысы, Шымкент қаласы,  Қажымұқан атындағы спорт 
кешенінде 2006 - 2007 жылы туылған жасөспірімдер ара-
сында еркін күрестен  Қазақстан Республикасының чем-
пионаты өтті.  Осы жарыста 41 салмақ дәрежесінде Ал-
маты облысы, Сарқан қаласы, Ақын Сара атындағы орта 
мектебінің 9 сынып оқушысы Үсен Елдос жүлделі l-ші 
орынды қанжығалап, чемпион атағын алды. Білікті бап-

кер - спортшының бағы екені бесенеден белгілі. Балғын балуанның жаттықтырушысы 
Сарқан ауданы бойынша БЖСМ-нің директоры  Балабеков Дастан мен баласын 
бесіктен баптаған әкесі Ақын Сара орта мектебінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі 
Қолбасаров Жандос екенін  айта жөн болар. Өйткені қатардағы баладан балуанды 
баптап шығару қажырлы еңбекті қажет ететіні айтпаса да түсінікті. Елдостың бұдан 
да бөлек талай додада топ жарып жүргеніне сыныптас достары мен ұстаздары сан 
мәрте куә болған. Олимпиадада атой салу - барлық спортшының басты арманы болса, 
сол арманды орындау бүгінгі Елдостай жас балуандардың еншісінде. Мектебіміздің 
мақтанышына айналған Үсен Елдосты болашақта қазақ туының көкте желбіреуіне өз 
үлесін қосып, жарқын жеңістерімен қуантады  деген үміттеміз. Жеңісің құтты болсын 
балғын балуан!

Р.АРАЛБЕКОВ, 
Ақын Сара атындағы орта мектебінің алғашқы әскери дайындық және дене 

шынықтыру пәнінің мұғалімі. 

Елін сүйген, елі сүйген - Елбасы
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Алматы облысының Қаскелең ауданына қарасты, қазіргі 

Қазақстан Республикасы Алматы облысының Қарасай ауданындағы Шамалған селосында (2012 
жылы елді мекеннің атауы Үшқоңыр деп өзгертілді) 1940 жылдың 6 шілдесінде дүниеге келген. 
«Мен үшін - елімді дамыған елдердің сапына тұрғызып, санатына қосудан үлкен мақсат жоқ» 
деген екен Елбасымыз. Расымен де, осы мақсатта әртүрлі шара іске асырылып, Қазақстан күн 
санап даму үстінде. Қазіргі уақытта Елбасымыздың жастарға сенетінін, болашақтың барлығы 
жастардың қолында екендігін айтып, бос уақыты болмай тек білім, ілім іздеуге шақырады. Білім 
соңында жүрген жастар күн артып көбейіп келе жатқандай.

2011 жылғы 14 желтоқсанда Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасындағы мере-
келер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына қол қойды, онда 1 желтоқсанда аталып өтілетін жаңа мемлекеттік ме-
реке - Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күнін белгілеу көзделген болатын.

Қазақ елінің тәуелсіздік алғаннан бергі бағындырған шыңдары жетерлік. Тарих үшін қас-қағым 
сәт болғанымен 30 жыл ішінде буыны енді беки бастаған ел әлемдік деңгейдегі алпауыттармен 
иық тірестіріп, тың бастамаларға ұйытқы бола алатындығын да паш етіп отыр.

Алда алар асуларымыз одан да көп. Бүгінде еліміз дамудың даңғылына түсе отырып, әлемнің 
дамыған 30 елінің қатарынан ойып тұрып орын алуға ұмтылған еді. Бұл белестің де, одан да зор 
асулардың да бағындырылатындығы сөзсіз.

Ж.БЕКТҰРҒАНҚЫЗЫ,
 Екіаша орта мектебі  қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Жаңаша оқыту – заман талабы
Жаңаша оқыту – заман талабы. Оқыту үрдісінде өзгеріс   енбейінше, нәтиже болмайты-

нын өмір көрсетіп отыр. Сол себепті әрбір сабақты жаңаша әдістермен оқушының санасына 
ұялайтындай етіп өткізуіміз керек.

Қазіргі мектеп-барлық адамға ашық мектеп. Ол өзінің барлық бітірушілеріне бірдей құқық 
береді. Сонымен бірге кез келген мектеп пәндерін терең игеруге көмектеседі, сабақтарды алу-
ан түрлі әдістермен жүргізуге құқық береді. Өскелең ұрпақты оқыту міндеттеріне байланысты 
мұғалім ерекше әдістемелік құралдарды игерген, түпкілікті психологиялық-педагогтік дайындығы 
бар мұғалім болуы шарт. Әрбір мұғалім өзінің жеке қасиеттеріне жауап беретін өзінің әдістемесін 
табуы тиіс. Сондықтан барлық мұғалімдер әр түрлі педагогикалық курстардан жиі өтіп, жаңа тех-
нологияны меңгеруі керек.

Білім өзінің мәніне қарай болашаққа қызмет етеді. Білім жүйесі жоғары дәрежеде қоғамның 
әлеуметтік-экономикалық үрдісіне ықпал етеді. Білім берудің болашағы баршаны толғандыруы 
тиіс. Өйткені білімсіз, ғылымның дамуынсыз болашақ жоқ.

Қай заманда болсын, балаға білім беру ісі елеулі орын алып, онымен шұғылданатын маман-
дарды ізденіске итермелеп отырған. Еліміздің тәуелсіздігін алып, ұлттық дамудың сара жолына 
түсу, білім беру ісін жолға қоюды талап етіп, әлеуметтік маңызды жұмыстарды орындауға ықпал 
етті.

Уақыт талабы оқушыларға сапалы білім берумен қатар олардың шығармашылық қабілетін, 
ақыл-ой белсенділігін дамыту міндетін қойып отыр. Бұл оқытудың әдістерін жетілдіруді, 
кемелдендіруді көздейді.

Жаңа бағдарламаның мәні, баланың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы 
өзінің мектепте алған білімін өмірінде пайдалана білуі керек. Сол үшін де бұл бағдарламаның 
негізі «Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған. Ұстаздарға үлкен жауапкершілік міндеттелді. 
Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында табысты болу үшін, қажетті 
дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз еңбектену керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы 
аясында тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін  ұстаз ғұмырын құдіретті деп 
санайтын білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. Үйренгеніміз де, үйренеріміз де көп Үнді 
халқының тарихи тұлғасы Махатма Гандидің «Егер сен болашақтағы өзгерісті байқағың кел-
се, сол өзгерісті уақытында жаса» деген ілімін негізге ала отырып, оқушы бойындағы қабілетті 
жетілдіріп, оқушыларды болашаққа жетелеп, жақсы істі бастағалы отырмыз. Жаңартылған білім 
– болашақтың кепілі.

Н.КАЛКЕЕВА,
Екіаша орта мектебі  қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.

Тіл ғұмыры - ұлт ғұмыры
Еліміз егемендік алып, еңсе тіктегеннен бері мемлекеттік тіл қазақ тілінің 

қоғамдағы орны нығая түспесе кеміген жоқ. Жергілікті ұлт қазақтарды қойғанда 
өзге ұлт өкілдері әсіресе орыстілділердің мемлекеттік тілге деген құлшынысы 
арта түсті. Біз бүгін солардың бірі әрі бірегейі орталықтың В1 деңгейінің 
байырғы тыңдаушысы Елена Петрқызы Абакумова туралы сөз етпекпіз. 

Сарқан қаласының тумасы Елена Абакумова  жастайынан өз тілімен 
қатар мемлекеттік тілді өз тілім деп санап, оған құрмет көрсетіп келеді. Облыс 
орталығы Талдықорған қаласындағы У. Джолдасбеков атындағы экономика 
және құқық академиясын тәмамдап, Талдықорған экономика технологиялық 
колледжінде салық инспекторы, политехникалық колледжде ЭВМ операторы 
болған Елена қазіргі таңда «AZIA GOLD» (АЗИЯ ГОЛД) ЖШС-інде есепші бо-
лып қызмет жасап жүр. 

Елена Петрқызы орталық қызметкерлерімен өткізілген мемлекеттік тілдің 
мәртебесін арттырудағы барлық іс-шараларға қатысып, белсенділік таны-
тып марапаттар алып келеді. Атап айтқанда аудандық «Тілдер мерекесі» 

аясында өткізілген «Мемлекеттік тіл – менің тілім» байқауында Құрмет грамотасын, облыстық 
««Мемлекеттік тіл – менің тілім» конкурсында Алғыс хат, «Тіл-парасат» атты мемлекеттік тіл 
білгірлерінің өңірлік байқауына қатысып Алғыс хат иемденген. 

Еленаның айтуынша мемлекеттік тілді меңгеру – кез келген Қазақстан Республикасы 
азаматының міндеті. Шындығында, мемлекеттік тілде сөйлеу, жазу, оның шұрайлы тілін, қуатты 
күшін жете білу – барлығының парызы.

Елена мемлекеттік тіл қазақ тілінің абыройын асқақтатып, оны одан ары дамыту кез келген 
ел азаматының міндеті әрі борышы деп санайды. Себебі тілді толықтай меңгеру арқылы сол 
халықтың салт-дәстүрін, тұрмысын білуге болады. 

Жанар МҰСАБАЕВА, 
Алматы облысы «Тіл» оқу-әдістемелік орталығының 

Сарқан аудандық филиалының меңгерушісі. 

Сен туған күн, мерекеңмен!

Продается 3-х комнатная благоустро-
енная квартира, с ремонтом, с  централь-
ным отоплением, рядом с акиматом. 

5/2 этаж, имеется перекрытые 2 
балкона по адресу ул. Тауелсыздык, 
102. ст.7022240404.

АШЫҚ ТЕРЕЗЕ – БАЛАҒА ҚАУІП ТӨНДІРЕДІ
Сарқан ауданы төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері балалардың терезеден 

құлап кетуіне жол бермеу үшін, жарияланған төтенше жағдай кезеңінде, интернет кеңістік, 
түрлі сайттар және әлеуметтік желілердегі тікелей эфир арқылы бейнелер мен қауіпсіздік 
нұсқаулықтары көрсетілді. Онлайн трансляция барысында Сарқан ауданы ТЖБ қызметкерлері 
орта мектеп мұғалімдерімен соңғы уақытта балалардың биік қабатты үйлердің терезелерінен 
құлауы көбейіп кеткендігін, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау қажеттігі және қарапайым 
ереже талаптарын сақтаса қайғылы жағдайлардың алдын алуға, адам өмірі мен денсаулығын 
сақтауға болатындығы туралы айтты. Шараны өткізу кезінде биіктіктен құлау салдарынан 
болатын қайғылы жағдайлардың алдын алу шаралары туралы барлық ата-аналарға бей-
нежазба көрсетілді. Ең бастысы балаңызды бір минутқа да жалғыз қалдырмаңыз, өйткені 
қандай да бір ескерту ата-ананың назары мен қырағылығын алмастырмайды! Балалардың 
өмірінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сонымен қатар терезелерден құлау бойынша қайғылы 
жағдайларды азайту мақсатында Сарқан ауданы ТЖБ қызметкерлері келесі кеңестерді 
ұсынады: 1.Балаларды жалғыз қалдырмауға, себебі көп жағдайда терезеден құлау жағдайлары 
балалардың ата-анасыз жалғыз қалуы кезінде болады; 2. Терезеге жиһаздарды жақын қоймау 
керек. Себебі балалар оларға мініп терезеге шығып кетуі мүмкін. 3. Ешқашан масаға арналған 
торларға сенуге болмайды. Олар балаларды құлаудан сақтамайды. Керісінше масаға арналған 
торға балалар сүйеніп, оның салмағынан тор жыртылып балалар құлап кетуі мүмкін. Көбінесе 
балалар сол торлармен бірге құлап жатады. 4. Терезелерге арнайы бекітпелер қою керек, 
олар балаларға терезе ашуға мүмкіндік бермейді. 5. Егер терезеден балаға кейбір нәрселер 
көрсеткіңіз келсе, баланы мықтап ұстап тұруыңыз керек. Себебі олар тез қимылдауы мүмкін, 
қашанда қолдарыңыз құрғақ күйде болуы тиіс және балаларды киімнен ұстамаңыз. 6. Егер дәл 
қазір бекітетін және қорғайтын құрылғы қондыратын мүмкіндік болмаған жағдайда терезенің 
тұтқасын алып тастау керек.

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


