
ARQANS
Газет 1933 жылғы мамырдан шығады  №14 (9464)  15 сәуір 2022 ж.     e-mail: Igiman01@mail.ru● ●

Ауданныњ ќоѓамдыќ-саяси апталыќ газеті
www.sarkan-gazeta.kz ●

Құрметті Сарқан 
ауданының тұрғындары!

Алматы облысының әкімі Қанат Бозымбаев ау-
дан тұрғындарымен 2022 жылдың 21 сәуірінде сағат 
10.00-де Сарқан қаласының мәдениет үйінде (Чепра-
сов көшесі, № 18) кездесу өткізеді.

Тұрғындар тарапынан сұрақ, ұсыныстар облыс әкімінің 
ресми блогында https://dialog.egov.kz/blogs/65537/welcome 
және Сарқан ауданы әкімдігінің ресми сайтында https://www.
gov.kz/.../zhetysu.../activities/population... қабылданады.

Облыс әкімінің халықпен кездесуінің тікелей көрсетілімі 
"Instagram"-ғы «Alm_obl_akimat» парақшасында https://
instagram.com/alm_obl_akimat?utm_medium=copy_.. 
сілтемесі бойынша және Сарқан ауданы әкімдігінің 
"Facebook"-гі «Алматы облысы Сарқан ауданының әкімдігі» 
парақшасында https://www.facebook.com/sarqanaudany/ 
сілтемесі бойынша жүргізіледі.

Уважаемые жители 
Сарканского района!

21 апреля 2022 года в 10.00 часов в доме куль-
туры г.Саркан (ул.Чепрасова, №18) состоится 
встреча акима Алматинской области Каната Бо-
зумбаева с населением.

Прием вопросов и предложений от жителей осущест-
вляется на официальном блоге акима области https://dialog.
egov.kz/blogs/65537/welcome и на официальном интернет-
ресурсе акимата Сарканского района https://www.gov.kz/.../
zhetysu.../activities/population...

Прямая трансляция встречи будет вестись на стра-
нице акимата Алматинской области «Alm_obl_akimat» 
в Instagram по ссылке: https://instagram.com/alm_obl_
akimat?utm_medium=copy_.., а также на странице акимата 
Сарканского района «Алматы облысы Сарқан ауданының 
әкімдігі» в "Facebook" по ссылке: https://www.facebook.com/
sarqanaudany/

Халқымыздың тарихын-
да ерекше атаулы күндер бар. 
Олар қашанда зор тәрбиелік 
мәнге ие. Мәселен 7 сәуір кешегі 
Ішкі әскер, бүгінгі Ұлттық ұлан 
күні. Дәл осы күні, 1995 жылы 
қазақстандық Ішкі әскердің 
жауынгерлері тәжік-ауған ше-
карасында айбынды ерліктің 
не екенін нақты дәлелдеп, 
қайтпас қайсарлықтың ерен 
үлгісін көрсеткен болатын. 

Ерлік ескірмейді

Сейсенбі күні аудан әкімі 
Талғат Қайнарбековтың 
жеке қабылдауына Сарқан 
қаласы, Черкасск және Екіаша 
ауылдарының тұрғындары 
келіп, бірқатар мәселелерді 
ортаға салды. Қойылған 
сауалдардың басым бөлігі 
тұрғын үй, жер телімдерін алуға, 
үй құжаттарын заңдастыруға ау-
дан басшысының ықпал тигізуін 
өтінді. Сонымен қатар, ауыл 
тұрғындарын жайылымның 
тарлығы да алаңдатады. 
Қабылдауға жазылғандар та-
рапынан бұдан басқа да түрлі 
сипаттағы сауалдар қойылды.

Талғат Қанатұлы қабылдауға 
келген әрбір тұрғынның өтінішін 
байыпты тыңдап, туындаған 

Өтініш-тілектер назарға алынды

мәселелерді заң аясын-
да түсіндіріп, тұрғындардың 
арыз-өтініштерін тиісті 
мекеме-басшыларының  на-
зарына ұсынып, тиімді шешім 

қарастыруды тапсырды. Осы-
лайша  өзекті мәселелер қатаң 
бақылауға алынатын болды.

Өз тілшіміз.

Амал қанша, мұздай қаруланған 
лаңкестермен кескілескен сол 
шайқаста 17 бауырымыз қаза 
болып, 34 жарақат алды. Соңғы 
жылдары осынау қақтығысқа 
қатысқандардың ерліктері 
кеңінен насихатталып, жас бу-
ынды отансүйгіштікке тәрбиелеу 
ісінде үлгі етілуде.

Биыл «Ұлттық ұланның» 
құрылғанына 30 жыл толып 

отыр. Атаулы күнге осыған 
орай, өткен жұмада  тәжік-ауған 
қақтығысына қатысқан ардагер-
лер қауымымен кездесу өтті. 
Аталған шараға аудандық ішкі 
саясат, мәдениет, тілдерді да-
мыту және спорт бөлімінің бас-
шысы Дамир Каипов қатысып, 
ардагерлерді мерекелерімен 
құттықтады. Шараға арнайы 
келген меймандар жиын-
да тәжік-ауған қақтығысына 
қатысқан ауданымыздың 5 
ардагеріне Ұлттық ұлан бас 
қолбасшылығының бұйрығымен 
«Қазақстан Республикасының 
Құқықтық тәртіп әскеріне 30 
жыл» мерекелік медалін табы-
стап, жылы лебіздерін білдірді. 
Қазақстандық  батальон 
құрамында қақтығысқа қатысқан 
ержүрек жауынгерлеріміздің 
өшпес ерлігі мәңгілік тарихта 
қалмақ.  

Өз тілшіміз

Когда говорят о женском 
бизнесе, многие представля-
ют швейное дело, творчество, 
другое более приемлемое для 
слабого пола занятия, но точно 
не поле и трактора. А они гудят 
моторами, а земля ждет ново-
го урожая. По-мужски засучив 
рукава, принимается за работу 
Лаззат Етекбаева. Она глава 
сельскохозяйственного коопера-
тива «Нур Алан» в селе Алмалы 
Сарканского района.

Красивая и сильная женщи-
на никогда не думала, что на ее 
хрупкие женские плечи ляжет тя-
желое бремя крестьянского тру-
да. Смотришь на нее, любуешь-
ся и невольно думаешь: «Ходить 
бы ей по салонам красоты, пить 
кофе, беседовать с подругами, 
ведя легкие светские беседы». 
Но жизнь распорядилась так, что 
из жизни рано ушел муж Мурат 
Етекбаев, остались дети, биз-
нес, который надо было брать в 
свои руки. Она не растерялась, 
встала на ноги, пошла вперед, 
несмотря на трудности.

Свое крестьянское хозяйство 
они вместе с мужем открыли в 
2007 году. Начинали с посева 
сои, ячменя, пшеницы, овса. 
Разводили скот. Рядом с мужем 
было легко и свободно. Благода-
ря ежедневному труду хозяйство 
процветало, приносило стабиль-

УМЕЛЫЕ РУКИ, УМНЫЙ ПОДХОД
ный доход. Незаметно под-
растали дети - две девочки и 
два мальчика. На протяжении 
многих лет Лаззат была на-
стоящей опорой своего супру-
га. Сегодня она подчеркивает, 
что, работая вместе с мужем, 
приобрела бесценный опыт, 
который помогает ей вести 
сейчас трудное крестьянское 
дело.

К счастью, вырос сын Ела-
ман, помогающий ей во всем.

- В нашем кооперативе 
объединено 12 крестьянских 
хозяйств. Общая площадь на-
делов составляет 500 га, из 
них 335 га пашни и 140 бога-
ры. В 2013 году через орга-
низацию «КазАгроФинанс» в 
лизинг смогли приобрести ком-
байн, в 2015 году купили КамАЗ, 
три трактора. Еще два года и мы 
полностью сможем расплатить-
ся со всеми кредитами. Все это 
результат нашего общего труда, 
благодаря которому учим детей, 
содержим семьи, повышаем 
свой уровень жизни. 20 человек 
мы обеспечиваем постоянной 
работой. Все официально, за-
конно, со всеми социальными 
отчислениями, - рассказывает 
Лаззат Етекбаева.

Из всех посевных культур в 
хозяйстве отдают предпочтение 
сое, урожай которой в среднем 
составляет 16-18 центнеров с 
гектара. Закупочная цена выгод-
на для крестьянских хозяйств. 
На собственном транспорте 
урожай доставляют по месту на-
значения - на станцию Бесколь. 
Хотя и в Саркане есть соевый 
завод, но его объемы не доста-
точны для закупа всего выра-
щенного урожая.

В прошлом сезоне для со-
блюдения севооборота попробо-

вали вырастить  кукурузу 
на зерно. Урожай порадо-
вал, и в этом году будут 
увеличивать ее площади. 
600 тонн золотого початка 
всего с 10 га стали хоро-
шим подспорьем для соб-
ственного скота.

- Все свои планы по 
растениеводству мы об-
суждаем с агрономом на-
шего села, человеком с 
большим опытом - Жума-
ном Буашевым, - расска-
зывает бизнесвумен.

В 2020 году хозяй-
ство через компанию 
«Жерұйық» под 6% годо-
вых приобрело 200 голов 
крупнорогатого скота. Для 

его содержания оно арендует 
помещение в соседнем селе Ко-
козек. Животные стоят на откор-
ме и реализуются на местном 
рынке.

Большое место в жизни Лаз-
зат Етекбаевой занимает бла-
готворительность. Женщина с 
большим сердцем не оставляет 
без внимания чаяния свих ра-
ботников. Одному из них на 3,5 
миллиона купила дом. «Это моя 
благодарность за его хорошую 
работу. Фархад - надежный трак-

торист, добросовестный работ-
ник. Почему бы не поддержать 
такого человека? Такое понима-
ние жизни и поддержка играют не 
последнюю роль в кооперативе.  
Найти хорошего механизатора, а 
тем более в сезон – это большая 
удача. Поэтому каждый, кто тру-
дится рядом со мной, помогает, 
тот знает, что может всегда рас-
считывать на помощь в любой 
нужный момент»-, подчеркивает 
глава хозяйства.

Добрые дела не только 
Лаззат Етекбаевой, но и всех 
членов Совета деловых жен-
щин Сарканского района, куда 
входит и наша героиня, стали 
хорошей традицией. Женщины-
бизнесмены помогают детям из 
малообспеченных семей, соби-
рают в школу, проводят благо-
товорительные новогодние елки, 
помогают углем, продуктами.

На дворе весна. Земледель-
цы готовятся к севу. Начинается 
горячая пора, нельзя пропустить 
ни один погожий день. На старте 
комбайны и трактора. Пожелаем 
нашей собеседнице блогоприят-
ного сезона, чтобы и в этом году 
закрома кооператива наполни-
лись богатым урожаем и при-
несли высокий доход всем его 
работникам!

Жанар МЫКТЫБАЕВА.
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«Antikor оrtalyǵy» Алматинской 
области активизировал свою работу

В целях обеспечения оперативного приема обращений граждан и принятия по ним 
мер сервисный центр «Antikor оrtalyǵy» Алматинской области возобновил свою работу.

С сегодняшнего дня и на постоянной основе все жители области смогут обращать-
ся по вопросам противодействия коррупции в «Antikor оrtalyǵy», в котором расположе-
ны специальные кабинеты формата «open-space», где можно получить юридическую 
консультацию  от сотрудников департамента, а также получить разъяснение антикор-
рупционной политики и правовых форм в сфере противодействия коррупции.

Основной целью «Antikor оrtalyǵy» является создание комфортных условий для 
безбарьерного приема граждан, а также защита прав, свобод и законных интересов 
физических и юридических лиц.

При сервисном центре «Antikor оrtalyǵy» функционируют в социальных сетях 
официальные страницы Департамента в Facebook и Instagram (@anticorruption.
almatyoblysy), также Call-сеnter 1424, на которые Вы также можете обращаться по ин-
тересующим Вас вопросам.

Прием граждан осуществляется в будние дни сотрудниками Антикоррупционной 
службы по адресу:  Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай-Батыра, 36/42, 
с 09.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв – с 13.00 до 15.00 часов.

Мүмкіндігі шектеулі азаматтарды 
жұмысқа орналастыру маңызды 

Мүмкіндігі шектеулі азаматтарды әлеуметтік оңалту қазіргі әлеуметтік көмек пен 
әлеуметтік қызмет көрсету жүйелері үшін ең маңызды міндет болып табылады. Қоғам 
– өзінің стандартын мүгедектігі бар адамдардың сұранымдарына сәйкес, олардың 
тәуелсіз өмір сүруіне жағдай жасау мақсатына бейімдеуі қажет. Мүгедектер халықтың 
аз ынталанған тобына жататындықтан қоғамның аз қорғалған, әлеуметтік әлсіз бөлігі 
болып табылады. 

2021 жылы мүгедек адамдарды квота негізінде жұмысқа орналастыру үшін   8 
жұмыс берушіге 12 жұмыс орындары белгіленіп, оның 7-еуі орналастырылды. Жал-
пы мүгедек азаматтардан   58 өтініш түсіп, оның 18-і қоғамдық жұмысқа жіберілді, 1 
адам әлеуметтік жұмыс орнына орналасып, 33 адам тұрақты жұмысқа тұрды. Ал 2-еуі 
шағын несие алса, «Бастау бизнес» жобасы аясында кәсіпкерлік негіздерін оқу кур-
сына 7 азаматқа жолдама беріліп, 5 адам мемлекеттік грант алып, қазіргі таңда өз 
жұмыстарын жүргізуде.

Мүгедектерді квота бойынша жұмысқа орналастыру үшін арнайы бекітілген  меке-
мелер  мен кәсіпорындар тізімі бар. Жалпы жыл басынан бері квота бойынша 2 аза-
мат жұмыспен қамтылды. Жыл соңына дейін өтініш білдіріп, тіркелген азаматтарды 
жұмыспен қамту жоспарлануда. 

Аудандық жұмыспен қамту орталығы.
Стоматит – ауыздың кілегей қабықтарының 

қабынуы (ауыз уылуы). Стоматиттердің 
талауранған түр жиірек, ал күлдіреген, жаралы, 
күлбіреген қабыршықтанған және іріңді түрлері 
сирегірек кездеседі.

Өту барысы бойынша жіті және созылма-
лы, ал пайда болу себептеріне байланысты 
— басалқы және қосалқы болады. Басалқы 
стоматит қабыңтың тітіркенуінен өз бетiмен, ал 
қосалқы – басқа бір аурулардың салдарынан 
пайда болады.

Себептері. Ауыз қуысының кілегей 
қабықтары құнарсыз, қатты, дөрекі талшықты, 
тiкeнeктi азықтармен, ipi туралған сабан-
мен, дәмді өсімдіктердің және қылтанақтың 
қылқандарымен, бөтен заттармен, ауыздықпен, 
тic жарғанда және олар алмасқанда, сонымен 
катар, азу тicтepi дұрыс мүжілмей, шеттері 
үшкірлегенде, торайларда — арсиған азу 
тістерінің (клык) қажауынан зақымдалынады. 

МАЛДАРДЫҢ
везикулярлы  стоматит  ауруы                      

Кілегей қабықтарының химиялық зақымдалуы 
мал сарғалдақ, сүттіген, қыша, қырыққұлақ 
және басқа да улы шөптерді жегенде пайда 
болады.

Белгілері. Стоматит қай түрде өтciн азықты 
шайнау процесі  бұзылады. Мал азықтың май-
дасын, жұмсақтарын таңдап алып, абайлап, 
жаймен, арасында дем алып барып шайнайды, 
кейде қатқыл, ipi сабақтарды аузынан сыртқа 
шығарып тастайды.

Анықтау. Ауыз қуысын ашып қарағанда 
стоматиттің нақтылы зақымдалынған жерін, 
түрлерін ажырату қиынға түспейді: бірaқ 
басалқы не қосалқы түрлерін ажырату үшін 

малдың клиникалық күй-жайын да есепке ала-
ды.

Eмi. Алдымен аурудың пайда болу 
ceбебін анықтап, жою қажет. Малға жеңіл 
өңделетін жұмсақ азық (шөп,жемді — буда 
бұқтырып) және суды керегінше  берген жөн. 
Азықтанған соң ауыз қуысын Эсмарх кружка-
сы көмегімен 1% -дық тиіс Na гидрокарбонат, 
1:1000 қатынастағы калий перманганат, 1:1000 
қатынастағы риванол, 1:5000 қатынастағы 
фурациллин, 3%-дың бор қышқылы 
ерітінділерімен 3-4 реттен шаяды. Уытты ойық 
жараларды (язва) йод-глицерин қоспасымен 
өңдейді. Қабыршақтанған және жаралы сто-

матитте микробтарға қарсылған дәрілер 
ерітінділерін және глицеринмен араласқан йод 
препараттарын қолданады.

Ескертеміз: Ағымдағы жылдың наурыз 
айынан бастап, Сарқан ауданы бойын-
ша жергілікті ветеринариялық дәрігерлері 
жұқпалы мал ауруларына  қарсы іс –шара-
ларын жүргізеді. Жанадан туылған төлдерді 
немесе сырттан келген малдарды жергілікті 
ветеринариялық мал дәрігеріне құжаттарын 
уақытылы рәсімдеулерінізді сұраймыз.Со-
нымен қатар өлім-жітімге ұшыраған немесе 
сатылған, өз қажеттілігіне сойылған мал-
дарды уақытылы тіркеуге қойып немесе 
алу қажет. Ветеринариялық іс-шараларына 
сұрақтарыңыз болса келесі телефон номеріне 
хабарласуыңызды сұраймыз.

Сарқан аудандық ветеринария станция-
сы: 2-18-02.

Онлайн курс іске қосылады
Енбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мен «Еңбек ресурстарының дамыту 

орталығы» Акционерлік қоғамы skills.enbek.kz қысқа мерзімді онлайн курс оқыту порталын іске 
қосты. Қазіргі таңда  70 шақты автор  өз курстарын ұсынуда. Ресурс жалпы ел халқының білім 
деңгейі мен кәсібилігін арттыру, мансаптық дамуын ынталандыру және «өмір бойы оқыту» 
тұжырымдамасын ілгерлету мақсатында құрылды.

Сарқан ауданы бойынша электрондық еңбек биржасында қысқа мерзімді онлайн оқыту 
2022 жылға 90 адамды оқыту жоспарлануда. Бүгінгі күнде 67 адам оқытылып сертификатта-
рын алды.

Сонымен қатар 1 сәуір мен 3 қыркүйек аралығында «G-Global халықаралық  хатшылығы» 
ЗТБ тарапынан жұмыссыз және өзін-өзі жұмыспен қамтылған  ауыл әйелдері үшін өтеусіз 
теориялық және практикалық онлайн тренингтер өткізуді жоспарлап отырғанын хабарлаймыз.

Аталған тренингте әйелдер дайын бизнес-кейстер және ауылдық кәсіпкер әйелдердің 
сәтті тәжірибесі, сондай-ақ шаруашылық жүргізудің жаңа дағдыларына оқыту құралдары 
ұсынылады. Қосымша сұрақтар бойынша тел: 2 22 65, 2 22 26.

Н.ДАЙЫРБЕКОВА,
аудандық жұмыспен қамту орталығының жоғары дәрежелі маманы.  

Кедейлік шегінің мөлшері
Алматы облысының  жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар     

басқармасы облыс бойынша 2022 жылдың I тоқсанына кедейлік шегінің мөлшері 27820 теңгені 
(39743 х 70%) құрайтындығын хабарлайды. 

Цифрлы сауаттылық
Қазақстан Республикасы бойынша «Циф-

рлы Қазақстан» жобасына  сәйкес электрон-
ды үкіметті дамыту арқылы жергілікті ауыл 
тұрғындарының цифрлы сауаттылығын көтеру 
басты назарға алынуда. Соған сәйкес Сарқан 
ауданының Аманбөктер ауылдық округі әкімінің 
аппараты мемлекеттік мекемесінің бас маманы 
А. Болатов Аманбөктер негізгі орта мектебінің 
жиын залында мектеп ұжымы және ауыл 
тұрғындары арасында «Цифрлы сауаттылық» 
атты мемлекеттік қызметтерді цифрлы түрде 
алу, egov.kz ақпараттық жүйесінде жұмыс істеу 

бойынша семинар өткізді. Семинар барысында мемлекеттік қызметтерді алу, жер учаскесін 
заңдастыру бойынша тағы сол сияқты туындаған жеке сұрақтары бойынша түсіндіру жұмыстары 
жүргізілді. Мемлекеттік қызметті алу үшін көп қағаз жинап, кабинеттердің есіктерін аңдып жүрудің 
еш қажеттілігі жоқ, Жаңа Қазақстанды жаңа мүмкіндіктермен бастап, egov.kz электронды үкімет 
порталы арқылы немесе жергілікті әкімшілік қызметкерлеріне барсаңыз    кез-келген мемлекеттік 
қызметті электронды түрде алу жолын көрсетеді, үйретеді. 

А. БОЛАТОВ,
Аманбөктер ауылдық округі әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесінің бас маманы.

Сыбайлас жемқорлықпен күресу  
Сыбайлас жемқорлықпен күресу Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі мәселесі болып отыр.  

Үлкен әлеуметтік қасірет болып табылатын ол саяси даму тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын  
әлемдегі  барлық  елдердің  қай-қайсысын  да  қатты  алаңдататыны  анық. Мемлекеттің дамуына 
бармақ басты, бұрынғы өткен ата-бабаларымыз да дөп басып «тура биде туған жоқ, туғанды 
биде иман жоқ» деген. Олардың әділдік пен турашылдықты ту еткендігін ғасыр қайраткерлері 
Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би және тағы да басқа біртуар билер мен шешендердің өмірі дәлел 
болатындығын біз тарихтан жақсы білеміз.

Сыбайлас жемқорлық  - заман ағысымен бірге өсіп-өркендеп, мол қаражат және қоғамдық 
бәсекелестік пайда болған жерлерге тамырын жайып, бүгінгі күнге дейін жойылмай отырған 
кеселдің бірі. Бұл кесел дамушы елдердегідей біздің жас мемлекетімізге де орасан зор нұқсан 
келтіріп отыр.

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заң талабының аясында жемқорлыққа қарсы 
іс-әрекеттер әр салада жүзеге асырылуда. Әсіресе, халық парақорлық дертімен жиі бетпе-бет 
келеді. Сондықтан, кез келген ортада пара беру мен пара алудың жолын кесуде қоғам болып 
белсенділік танытуымыз қажет.

Парақорлық мемлекеттік органдардың тиісті қызмет атқаруына кері әсерін тигізіп, беделіне 
нұқсан келтіреді, заңды қағидаларды теріске шығарып, азаматтардың конституциялық құқықтары 
мен заңды мүдделерінің бұзылуына түрткі болады. Қазақстан Республикасының «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңына сәйкес, сыбайлас жемқорлықпен күресті барлық 
мемлекеттік органдар мен онда қызмет атқаратын лауазымды тұлғалар жүргізуі тиіс.  Мемлекеттік 
органдардардың ұжымдардың, жергілікті өзін-өзі  басқару органдарының басшылары өз өкілеттігі 
шегінде кадр, бақылау, заңгерлік және өзге де қызметтерін тарта отырып, заң талаптарының 
орындалуын қамтамасыз етуге міндетті. Мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас жемқорлық  
қылмыстар және осы тұрғыдағы құқық бұзушылықтарға бой алдыруының себебі көп. Оған ең ал-
дымен қызметшілердің білім деңгейінің, әдептілік ұстанымының төмен болуы әсер ететін бол-
са керек. Кей мемлекеттік қызметшілердің құқық бұзушылыққа немқұрайлылық танытуы, кәсіби 
әдептілігінің жетіспеуі де, жеке басының қамын ойлауы да парақорлықтың  дендеуіне септігін 
тигізуде. Сондай-ақ, кейбір мемлекеттік орган басшыларының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң 
талаптарын атқаруда танытпай, жұмыс жүргізбеуі де жемқорлықтың тамырын тереңдете түседі. 
Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа орын жоқ. Қоғамның барлық күш-жігерін біріктіріп, осы 
дерттің одан әрі ушықпауы үшін оны тоқтатудың барлық амалдарын қолдану арқылы ғана бұл 
құбылысқа тиімді түрде қарсы тұруға болады. Сондықтан сыбайлас жемқорлықпен күресу барлық 
Қазақстан Республикасы азаматтарының азаматтық борышы деп білу керек.

А.БЕРЧИМБЕТОВА,
Сарқан аудандық сотының бас маманы.                                         

 

Вакцинация против коронавирусной инфекции
Человек в окружающей среде постоянно имеет тесный контакт с болезнетворными микро-

организмами: бактериями, вирусами, грибками и другими микробами. Поэтому не исключена 
возможность заболеть различными инфекционными заболеваниями, как COVID-19. Отсюда воз-
никает вопрос: Как защититься от этой инфекции? Ответ довольно прост: Нужно получить адек-
ватную прививку.

Вакцинация самый эффективный способ защиты от инфекционных заболеваний. Проведе-
ние вакцинации не менее 70% населения позволит создать коллективный иммунитет и победить 
пандемию COVID – 19.

Преимущества вакцинации:   сохраняет жизни;  позволяет защитить не только человека, ко-
торому сделали прививку, но и окружающих; предупреждает болезни и их осложнения; прочная 
основа для здоровья и благополучия в течение всей жизни; если прекратить вакцинацию, то не-
которые болезни могут вернуться;  вакцины безопасны и эффективны.

Уважаемые жители и гости района! Призываем всех вакцинироваться против коронавирусной 
инфекции, чтобы защитить свое здоровье и здоровье близких вам людей!   

А. ЖАРТЫБАЕВА,
Главный специалист Управления санитарно-эпидемиологического контроля 

по Сарканскому району.

Берегите лес – от пожаров
Известно, что 90% пожаров возникает по вине человека. В большинстве конкретных случаев 

точно определить источник возгорания, а тем более найти виновных оказывается невозможно. 
Ущерб, наносимый лесам пожарами огромен: уничтожается растительность, гибнут звери и пти-
цы. Каждый год с приходом весны в отделом по ЧС начинается подготовка к пожароопасному 
периоду. Составляется и утверждается план взаимодействия по предупреждению и ликвидации 
очагов лесных пожаров.  - обновление и установка противопожарных аншлагов и панно; - ремонт 
и изготовление хлопушек для тушения пожаров; - устройство и уход за минерализованными по-
лосами; ремонт дорог противопожарного назначения; - публикация статей на противопожарную 
тематику через СМИ; - выдача обязательств о соблюдении правил пожарной безопасности в 
лесах пчеловодам, крестьянским хозяйствам, распространение листовок, а так же агитационно-
разъяснительная работа среди населения, проводятся теоретические и практические занятия по 
локализации пожаров.   Любить и беречь природу – долг каждого человека. Однако у нас имеются 
место случай, когда отдельные люди, наслаждаясь природой, не берегут её. Нередко оставляют 
после отдыха в лесу много мусора и неосторожно обращаются с огнем, тем самым не соблюдают 
санитарные правила и правила пожарной безопасности. Поэтому хочется ещё раз напомнить: 
огонь не прощает легкомыслия и халатность, помните это всякий раз, находясь в лесу. Защита 
природы – священный долг каждого, так как природа это наше богатство и достояние.       

 Е. ИСАГАЛИЕВ,
Ст.инженер ОЧС Сарканского района  капитан гражданской защиты.                                                                              
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Майбұршақ – майлы және бұршақ 

дақылдарының ішіндегі ең көп таралған 
түрі. Бұл дақылды адамдар осыдан 
5000 жыл бұрын Шығыс Азияда өсіре 
бастаған деген дерек бар. Майбұршақтың 
құрамында ақуыздың мөлшері жоғары 
және көптеген бағалы тағамдық компо-
неттерге бай  болғандықтан, оны өсіру 
көптеген елдерде әлдеқашан қолға 
алынған. Майбұршақ жер шарындағы 60-
тан астам елдерде өсіріледі. Соңғы жылы 
әлемдегі майбұршақ өсірілетін егістің ау-
даны 125 млн. гектардан асты. Өнімділік 
бойынша жоғары нәтижелер келесі ел-
дерге тиесілі: АҚШ – орташа  35 ц/га, Бра-
зилия – орташа 32 ц/га, Аргентина – орта-
ша 30 ц/га, Парагуай – орташа 28 ц/га, 
Канада – орташа 30 ц/га және Украина – 
орташа 26 ц/га. Өткен жылдың есебі бой-
ынша жер жүзінде 360 млн тоннаға жуық 
майбұршақ өндірілген, оның ішінде негізгі 
өндіруші елдер: АҚШ – 125,2 млн.т, Бра-
зилия – 115 млн.т, Аргентина – 54 млн.т, 
Қытай – 16 млн.т, Үндістан – 12,5 млн.т 
өндірген. Ал Қазақстанда өткен жылы 
майбұршақ дақылы 113 мың гектарға 
себіліп, ал орташа өнімділігі 20 ц/га бо-
лыпты. 

Майбұршақтың биологиялық  өнім-
ділігі  140-150 ц/га жетеді. Деген-
мен  майбұршақтың өнімділік потен-
циалын толық пайдалануға келесідей 
факторлар  кері әсер етеді: топырақ-
климаттық жағдай, биотикалық әсерлер 
(арамшөптер, зиянкестер, ауру-
лар), генетикалық кемшіліктер және 
технологиялық-техникалық кемшіліктер. 
Қазіргі таңдағы әлемде ең жоғарғы   
өнімділік 65-75 ц/га жетіп отыр.

Майбұршаққа бір гектардан үш тонна 
өнім қалыптастыру үшін шамамен 240 
кг азот қажет. Оның 80 кг  майбұршақ 
топырақтан сіңіре алады, ал үш тонна 
өнім қалыптастыру үшін  тағы 160 кг азот 
керек. Жетпеген азотты  минералдық 
тыңайтқыш енгізу арқылы  толықтыруға 
болады. Бірақ 160 кг таза азот беру 
үшін гектарына шамамен 450 кг аммо-
ний селитрасын енгізу керек болады. 
Егер тыңайтқыштың бағасын ең төменгі 
бағамен есептесек, гектарына 90 мың 
шығын болады екен. 

Өндірісте 150 жылдан астам  тарихы, 
ал ауылшаруашылық өндірісінде 100 жыл-
дан астам тәжірибесі бар БАСФ концерні 
майбұршақ өсірушілерге өнімділікті 
жоғарылататын өнімдерін ұсынады, олар: 
Хайстик® Соя инокулянты және Корум® 
гербициді. Жоғарыда аталған  елдерде  
фермерлер өнімділікті жоғарылататынын 
білгендіктен майбұршақ өсіруде міндетті 
түрде инокулянт қолданады. «Инокулянт 
дегеніміз не?»,  «Инокулянттың өнімділікке 
әсері қандай?» деген сұрақтарға жау-
ап берейік. Инокулянт –  құрамында 
өсімдікке пайдалы тірі микроорганизмдері 
бар биологиялық өнім.  Атмосферадағы 
ауаның құрамында 78% азот бар екені 
баршаға мәлім. Бірақ өсімдіктер ауадағы 
бос азотпен қоректене алмайды. Иноку-
лянт құрамындағы ризобиум бактерияла-
ры ауадағы бос азотты сіңіріп, сіңірілген 
азотты өсімдікке сіңімді түріне айналды-
рады. Инокулянтпен майбұршақ тұқымын 
себудің алдында  өңдеу, яғни тұқымды 
инокулянтпен араластыру. Қазіргі таңда 
нарықта инокулянттардың бірнеше түрі 
бергілі. Олар орамада сұйық, ұнтақ және 
торфтық күйінде болады. Осы үш күйдің 
ішіндегі торфтық негіздегі Хайстик®  Соя 
инокулянтына тоқталмақшымыз.

Хайстик® Соя – торфтық негіздегі ино-
кулянт. Хайстик® Соя инокулянтының 
1 грамында 2 млрд. тірі брадиризобиум 
жапоникум (Bradyrhizobium japonicum) 
бактериялары бар. Бұл бактериялар 
ауадағы азотты сіңіріп, оны майбұршақ 
пайдалана алатын түріне алмасты-
рады. Яғни жоғарыда аталған үш тон-
на өнім алуға топырақта жетіспейтін 
160 киллограмм азотты ауадан сіңіріп, 
майбұршаққа жетімді ете алады.  Хай-
стик® Соя инокулянтының бірнеше 
артықшылықтары бар, олар: 

-Майбұршақты азотпен қамтамасыз 
етеді; 

-Топырақты азотпен байытады;
-Өңдегенде тұқымға  жақсы жабыса-

Майбұршақ мен Хайстик® 
Соя егіз ұғым

ды, бір тұқымда 100 мың бактерия;
-Майбұршақтың өнімділігін және 

ақуызды жоғарылатады;
БАСФ  компаниясы  Алматы облысы, 

Сарқан ауданында майбұршақ егістігінде 
Хайстик® Соя инокулянтын қолдану 
арқылы 10 гектарға демо-тәжірибе 
ұйымдастырған еді.  Бір гектарға себілетін 
майбұршақ тұқымы 0,4 кг Хайстик® Соя 
инокулянтымен өңделді. Бұл танапта 
майбұршақ қант қызылшасынан кейін 
себілген болатын. Бақылау нұсқасында 
өзге инокулянт қолданылды. 

Хайстик®  Соя препаратымен 
өңделген майбұршақ тұқымының көрінісі

Тәжірибе барысында Хайстик® Соя 
инокулянтының түйнек бактерияларының 
қалыптасуына және олардың санының көп 
болуына өте жақсы әсер еткені байқалды.  

Хайстик® Соя

Басқа инокулянт
Суреттен Хайстик® Соя қолданылған 

нұсқада түйнектердің көп екенін және 
майбұршақтың тамыр жүйесінің де өте 
жақсы қалыптасқанын байқаймыз. Бұл 
Хайстик® Соя құрамындағы тірі бактерия-
лар ауадағы азотты өте жақсы сіңіргенін 
дәлелдейді. 

Хайстик®  Соя препаратының 
тиімділігінің тағы бір көрінісі

Майбұршақ дақылының тамырын-
да инокулянтсыз да түйнек бактерия-
лары кездеседі. Бірақ бұл түйнектер 
азотты жақсы сіңірмейді. Түйнек 
бактерияларының  азотты жақсы 
сіңіргенін білу үшін түйнекті ортасынан 
екіге бөліп көруге болады. Азотты жақсы 
сіңіріп жатқан түйнектің іші қанық қызыл 
түсті болады. Ал, нашар жұмыс істейтін 
түйнектердің іші ашық-қызғылт түсті бо-
лады. Бұған мысал ретінде төмендегі 
суретті келтіруге болады. 

Хайстик® Соя  

Бақылау 
Майбұршақты өсіруде кездесетін 

негізгі проблема, ол – арамшөп. 
Арамшөптер топырақтағы қоректік 
заттарға майбұршаққа бәсекелес болады. 
Арамшөптердің тамыр жүйесі өте мықты 
болады. Егер арамшөппен мәдени дақыл 
бір жерде өсетін болса, негізгі қоректік зат-
тарды арамшөп көп пайдаланады. Дүние 
жүзінде мәдени дақылдар арамшөптердің 
әсерінен жыл сайын шамамен 20% 
өнімділігін жоғалтады. Арамшөптерден 
келетін зиян аурулар мен зиянкестен 
болатын зияннан да жоғары болады. 
Сол себепті жоғары және сапалы өнім 
алуға ұмтылған шаруалар майбұршақ 
егістігінде міндетті түрде арамшөптермен 
күреседі.  Арамшөптермен күресу 
кешенді әрекеттерді талап етеді. Тиімді 
күресудің бір жолы -  химиялық, яғни 
гербицид қолдану. Соңғы жылдары Ал-
маты облысының майбұршақ егетін 
шаруалары арамшөптермен күресуде 
үлкен кедергілерге кездесіп жүр. Себебі 
қолданыста жүрген кейбір гербицидтер-
ге қарсы арамшөптерде төзімділік пай-
да бола бастады. Егерде құрамында 
бір ғана әсерлі заты бар гербицидті 
көп жыл бір егісте, әр маусымда 
қолданатын болса, кейде ол гербицид-
ке қарсы арамшөптерде төзімділік пай-
да бола бастауы мүмкін. Яғни гербицид 
арамшөптерге қарсы тиімділігін жоғалтуы 
не тиімділігі төмендеуі мүмкін.  

БАСФ компаниясы Қазақстанның 
нарығына майбұршақ егістігіндегі негізгі 
арамшөптерге қарсы қолданылатын 
Корум® гербицидін енгізді. Корум® 
гербицидінің құрамында екі түрлі әсерлі 
зат бар, олар: бентазон және има-
замокс. Яғни бұл гербицидке қарсы 
арамшөптерде төзімділік пайда болуы 
қиын. Корум® гербициді күшейтілген 
биологиялық әсерге ие. Жетілдірілген 
препараттық формасы ДАШ 
жабыстырғышымен бірге арамшөптерді 
жою уақытын тездетеді. Аталған гербицид 
майбұршақ егістігіндегі бір жылдық және 
көпжылдық қос жарнақты арамшөптерді  
және бір жылдық дара жарнақты (астық 
тұқымдас) арамшөптермен күреседі. 
Яғни Корум® гербицидін қолдану арқылы 
арамшөптердің көптеген түрлерін 
жоюға болады. Корум® қазіргі таңдағы 

майбұршақ егістігіндегі негізгі арапшөптің 
бірі – шоңайнамен (дурнишник) өте жақсы 
күреседі. Басты шарт Корум® гербицидін 
өз уақытында яғни майбұршақ 1-3 
жапырақ кезінде, ал арамшөптің бастапқы 
өсу кезінде қолдану керек. Егер бойы өсіп 
кеткен шоңайнаға қарсы қолданылса 
тиімділігі төмендеуі әбден ықтимал. 

Корум® гербицидімен Алматы 
облысының Сарқан ауданында майбұршақ 
егістіктерінде демо-тәжірибе жүргіздік. 
Тәжірибе егістігіне Корум® гербицидінің 
1,8 л/га мөлшері қолданылды. 

Суреттен көрініп тұрғандай Корум® 
арамшөптерге қарсы өте жақсы тиімділік 
көрсетті. Астын сызып айтатын болсақ 
шоңайна, алабота (марь), ойраншөп (ам-
брозия), теофраст бұйдакендір (канатник 
теофраста) сияқты арамшөптерді және 
бір жылдық астық тұқымдас арамшөптерді 
толығымен жойды.

Корум® гербициді    

Бақылау 

 Жоғарыда шоңайнаның екі өсу 
кезеңі көрсетілген. Корум® гербициді 
шоңайнаны жойды. Тәжірибе нетижесі 
шаруа қожалығының көңілінен шықты. 

Жоғарыда айтылғандай Хайстик® Соя 
майбұршақты азотпен жақсы қамтамасыз 
етіп, Корум® гербициді арамшөптермен 
тиімді күресті. Өнімділікке келер болсақ, 
Хайстик® Соя  және Корум® қолданылған 
танаптан 34 ц/га өнім жиналды, ал 
бақылау танаптағы өнімділік 27 ц/га бол-
ды. Қосымша өнім 7 ц/га жетті. 

Жоғарыда келтірілген 
өнімдерге қатысты сұрақтар 
туындаса, төмендегі маманға 
хабарлассаңыздар болады:

+7 701 718 67 11 Танашев Азамат, 
Алматы облысы бойынша маман.
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Қыр астындағы көктемнің жылы 
лебі байқалысымен, наурыз  айының 
алғашқы күндерінен бастап, құс ата-
тын аңшылардан ұйқы да, маза да 
қашады. Қиқуын салып, делебесін 
қоздыратын жыл құсымен араласа 
келетін үйрек-қаздың жылдам жетуін 
күткен аңшы қауымының  аспанға 
қарап, аңсары ауады. Есі кетіп, ебі 
қашады. Тағатсыздана тыпыршып, 
жан-жаққа хабар салады. Үйректің 
қай жерден шығып, қай  маңға жетіп, 
қай көлге қонғанын тұспалдап, жол 
бағдарын сызады.

Биылғы аңшылық маусымының 
жиырма бірінші наурыздан бастала-
тынын білген соң, мылтығымызды 
майлап, қайығымызды қамдап, Ал-
тай көліне жолдама алып үлгердік. 
Бригада мүшелерінің бас-аяғы 
жиналған соң, Сарқан өңіріне жол 
тартпақшымыз. Жыл айналып, 
көктемде бір келетін аңшылық мау-
сымнан алатын орасан ләззатыңнан 
басқа, басыңнан  асатын әбігері де 
жетерлік...

Көктемгі құс атудың, былайғы жұрт 
біле бермейтін жұмбағы да көп. Бұл 
уақытта үйректің тек еркегін ғана атуға 
рұқсат бар,  оның өзінде бір шыққанда 
үштен артық үйрек олжалауға болмай-
ды. Байқамай ұрғашысына мылтық 
кезесеңіз, көк қырсықтың шалғаны, 
Құдайдың дәл төбеден ұрғаны. Он-
дай жағдайда, әкімшілік жазаға тар-
тылып, кәдімгідей айыппұл төлейсіз. 
Сондықтан, қате жіберіп, мүлт кет-
пес үшін, көл жағалай  ұрғашы 
үйректің «тұлыбын» шүпірлетіп, ар-
найы үйретілген «алдамшы үйректі» 
жіпке арқандап, аспанға телміресіз. 
Сібір жаққа бет алған әумесер ер-
кек үйректің  жол бойы  «жалған»  
бикештің қасына  қонуын тілеп, оны 
күн ұзақ құдаңыздай күтесіз.  

Махаббатқа масайып, тек 
құмарынан шығуды көздеген, 
елпілдеген еркек үйрек  қутыңдап, 
бақылдап келіп «алдамшы» ұрғашы 
үйректің қасына қонжия бергенде, 
атып ала қою үшін де асқан ептілік, 

Алдамшы үйрек 
 (әзіл әңгіме)

қолдың мергендігі мен көздің өткірлігі 
керек.

Биылғы  маусымның ашылу сал-
танатын  бізбен бірге  тамашаласын 
деген оймен, әрі  анда-мында жұмсау 
үшін қатарымызға  «жас аңшылар» - 
Арман мен Маманды қосып алғанбыз. 
Қолды-аяққа тұрмай жылпылдап 
тұрған, елгезек Арманның арғы тегі 
де, шыққан жері де оңтүстік өңірден.  
Маман болса,  жергілікті жердің  ту-
масы. Арман – қабілетті әрі қағілез 
болса, Маман – жайбасар әрі аңқау.

Отырған жері оңды болды ма, 
жоқ әлде, шынымен жолы болды 
ма, аңшылық басталмай жатып, Ар-
манымыз апыр-топыр екі-үш үйректі 
қатарынан қағып түсірді. Баланың аяқ 
алысы жаман емес, мына қалпымен 
алысқа сермейтін секілді.  Көз байла-
на, кешкі «атысты» тоқтатып, лагерь-
ге жиналдық.  Олжа үйректеріміздің 
жүні жұлынып, әдеміленіп үйітіліп, 
қазанға салынды.  Былқылдай 
бастаған «чулумды» аңдып, ошақ 
басына алқа-қотан жайғасқан соң, 

өтірік-шыны аралас аңшы әңгімесінің 
тиегі ағытылды.

Түн тыныштығын бұзып, 
жарығы әуе тілгілеген ақ түсті  көлік 
әлдеқайдан сап етіп, қасымызға келіп 
тоқтағанда, үйректің майлы сорпасын 
сіміріп, рахатқа батып отырғанбыз. 

Есігі айқара ашылған  «Тойота 
Хайлюкстен» түскен аңшы инспек-
торлары  аманшылық сұрасқан соң, 
бірден   құжаттарымызды тексеруді 
бастап кетті. Ескі аңшыларда еш гәп 
жоқ, мәселе екі «албырт жастан» 
шықты. 

Маманның мылтыққа берілетін  
рұқсат қағазының мерзімі өтіп кет-
кен. Оны машинаға мінгізіп алып, 
жас инспектор хаттама толтыруды 
бастағалы жатыр. Біз болсақ, сырт-
та тұрған аға инспекторды қоршап 
алып, қолқа сала бастадық. Арашаға 
ағайын ізделініп, жан-жаққа сұрау са-
лынды. 

Мұндай «ұсталудың» сан 
түрлі құқайын көрген тәжірибелі 
бригадиріміз Ерлан: «Басеке, 

келісейік. Мынау жағдайы нашар жігіт, 
ауылда жұмыс жоқ, балаларының ет 
көрмей, қызыл иек болғанына көп 
айдың жүзі болды. Осы үйрек ату-
мен бала-шағасын асырап отыр. 
Қазақпыз ғой, шиеттей жеті бала-
сы бар, аясаңызшы, ағасы» - деп 
инспектордың  аяушылық сезімін 
туғызуға бар күшін салып-ақ жатыр.   

Жаныңа батып, жалынышты 
айтылған әлгі сөздер  қатты әсер 
етті ғой деймін, әйтеуір, тексерушінің 
аяушылығы оянып, осы жолы Маман 
тек ескертумен құтылатын болды. 
Сонда да, анығын тексеріп көрейін 
деді ме, машинадан үрейлене түскен 
Маманға, аға инспектор: «Қанша 
балаң бар, ей?» деп сұстана қарады. 
- «Алты балам бар, аға!» - деді анау 
жанары жәутеңдеп.  «Мыналардың 
жетеу дегені қайда?» -деп әдейі 
«айғай» салып еді, есін жиып қалған 
аңқау бауырымыз: «Бір баламыз 
келініңіздің ішінде еді, аға» - деп 
аяқ астынан тапқырлық танытқаны. 
Күлкіге булыққан, инспектор, енді ма-
шина ішіне атқан үйректерімен қоса 
Арманды алдырды.  

Әбүйір болғанда, Арманның 
құжаттары дұрыс, үйрегінің есебі 
түгел  шықты, пысықай аңшы мәз-
мәйрам, жағасы жайлауда. Бір кез-
де, бәрін тексеріп болып, үйректерін 
Арманға  қайтарып жатқан әлгі ин-
спектор жылан шаққандай, баж ете 
қалды: «Әй, мынауың ұрғашы үйрек  
қой, көзіңе қарамайсың ба, кәззап? 
Тұқымын тұздай құртқаның үшін, он 
бес мың теңге айыппұл төлейсің!» - 
деп  хаттамаға қол созды.

Есі шығып, сасқалақтаған Арман 
жалма-жан  инспектордың қаламына 
жармасты: «Бір жолға кешіріңізші, 
көке! Мынау өзі бір алдамшы үйрек 
екен, атар кезде, асығыс болып,  
көтеніне  қарап та  үлгермедім, 
көке?!» деп  қойып қалғаны.

Ішегі күлкіден түйілген  инспектор: 
«Мыналарыңа пәтуа жоқ екен» де-
гендей, қолын бір сілтеп, қағаздарын 
орнына қойып, ұсынылған сорпаға 
ұмсына берді...        

Жыл сайын қыркүйек айының 
басын тағатсыздана күтетін аңшы 
қауымының үлкен мейрамы - 
«аңшылық маусымның ашылуы». 
Бес қаруын сайлап, керек-жарағын 
қамдап, ошақ-қазанын артып 
Балқаш ауданын бетке алатын аңшы 
ағайынның қалың нөпіріне қосылған 
біздің «бригада» биыл  «Орло-
вская система озер» дейтін көлдер 
жүйесінің құйқалы жеріне түстенді.

Алғашқы аңшылық маусымын Ал-
матыдан шығысымен ақаңмен ашуды 
бастап жіберген «сарыауыз»» жастар 
жағы, қауіпсіздік шарасын ескерген 
болып, бес литрлік баклашкаға тол-
тырып алған құйылмалы арақтың  
екі литрін жеткенше жаһаннамға 
аттандырып үлгерді. Көңіл-күйлері 
көтеріңкі, жағалары жайлауда. 
Алдағы үш күнге бәріне  қалғаны бар-
жоғы үш литр... 

  Балатопардан күтіп алған ескі дос, 
кешегі «бракаш», бүгінгі егеріміз Дар-
мен соңғы «инструктажын» жасаған 
соң, бір литр сыраға бөгіп алып, басқа 
аңшыларды аралап «әңгіме» айтуға 
аттанып кете барды.  Бригадиріміз 
Әлібек  кәсіпқой  аңшы, кәнігі «утят-
ник», бұл жақта оның айтқаны - заң. 
Алда-жалда заң бұзғандар, келесі 
маусымға қосылу құқығынан айыры-
лады. 

Кешкі «вечеркада» қанжығамыз 
майланып, бес-алты үйрек атқан соң, 
ертеңгі «зорьканы» тосып алу  үшін 
ертерек қылжидық.                                                         

Аузымды ашқан 
аңшылық

Таңғы бесте тұра алмай 
«қиналғандарды» палаткаларын-
да қалдырып, Әлеке, Азат үшеуміз 
«перелеттің» қызығына батып, олжа-
лы оралдық.  

Біз станға келгенде, Дархан ба-
уырымыз буы бұрқыраған кешегі 
үйректің сорпасы-«чу-лумды» 
алдымызға тосты: «арамыздағы 
үлкеніміз өзіңіз, Ес-аға! Сіз бастаңыз» 
деп, астыма көпшік қойған соң, мақтау 
сүйетін сорлы басым, тостаған толы 
сорпаны, басыма бірақ төңкердім. Әп 
сәтте денем босаңсып, он екі мүшем 

иіп,  маңдайымнан қара терім бұрқ 
ете қалды. «Отыз жылдық аңшылық 
өмірімде, мұндай бал татыған чу-
лум ішіп көрмедім, мынаны қандай 
рецептпен жасағансың, Дархан?» 
деймін ғой, майлы сорпаға масайып. 
«Қызылордадан аспаздар мектебін 
бітіргенмін, секрет фирмы» дейді ол, 
күлім қағып. Сорпаның тұзы мен дәмін  
татып, қайта-қайта тексеріп, әйдік чу-
лум жасаған, әншейінде үндемейтін  
Дарханымыздың аузы жабылар емес. 

Оған аң-таң болған біздер, 
дастарханға  отырмай тұрып, 

ошақтың басында, таласа-тармаса 
әлгі «дәмді сорпадан»  тағы да екі-үш 
кеседен тарттық.  Сорпасы сарқылған 
қара қазанның түбінде тек үйректің 
еті ғана қараяды. 

Байқаймын, болдырып тұрған 
бәріміздің көңіл-күйіміз бір демде 
көтеріліп, арқа-жарқа бола қалдық, 
аяқ астынан елдің бәрі бір-біріне сөз 
кезегін бермейтін шешен болып шыға 
келді. 

«Ну теперь, сезон охоты офи-
циально объявляется открытым! 
Әкеліңдер қалған үш литрді» деп, 
әмір беріп үлгермей, «равновесиесін» 
жоғалтқан Әлеке  бригадир, екі 
аяғы аспаннан келіп, стол басынан 
тоңқалаң асып, жерге бұрқ ете қалды. 
Дастархан басындағы тамақ түгелдей 
құмға көмілді.  Арамыздағы жастауы-
мыз Ғани жарты сағат іздеп, ошақ ба-
сынан әрең тапқан  бес литрлік бос ба-
клажканы басына көтеріп, «мынаның 
ішіндегі арақ қайда, ей, ауш?» деп, 
аспазға қарай  тұра ұмтылды. 

«Мен қайдан білейін, су екен деп, 
барлығын сорпаға қосып жібергенмін» 
деп,  ыржалаңдап тұрған Дарханның 
сөзін  естіген бойда,  басын қос қолдап 
төмпештеген Азаттың есі ауып, көлге 
қарай тәлтіреңдеп кетіп бара жатты.

Он алты жыл арақтың дәмін 
татпаған мен пақыр болсам, кәйіптен 
көзім қарауытып, палаткаға қарай жер 
бауырлап, еңбектеп бара жатқаным 
ғана еміс-еміс есімде...

Есенай ІҢКӘРБАЕВ.
    

ÄDEBİET ÄLEMI
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В 2022 году  школа – лицей им. Н. Остров-
ского отмечает юбилей! Она прошла путь, дли-
ною в 150 лет!!! Много это или мало, заверше-
ние пути или начало новой дороги? Одно знаю 
точно: это годы труда нескольких поколений 
учителей, тысячи учеников, радость побед и 
горечь поражений, красивые и добрые тради-
ции, передаваемые из поколения в поколение. 
Это долгий путь становления и развития, что 
очень важно для тех, кто посвятил свою жизнь 
самому благородному делу – воспитанию и 
обучению детей. 

Время не стоит на месте. Все течет и изме-
няется. Но школа продолжает жить и работать. 
Что же представляет собой школа – лицей се-
годня? Это высокопрофессиональный педаго-
гический коллектив, способный решать прак-
тически любую задачу, творческий, активный, 
открытый к поиску. Это команда единомыш-
ленников, где преобладают отношения пар-
тнерского сотрудничества, уважения, доверия, 
а атмосфера успеха стала нормой жизни! Это 
славные традиции и великолепные праздники. 
И, конечно же, это наши ученики, мотивирован-
ные на высокие учебные результаты. Те, кто 
учится сейчас, и те, кто продолжает обучение в 
других учебных заведениях, кто уже работает, 
но всегда высоко держит планку выпускника 
родной школы.

Каждый день школьный коллектив создаёт 
историю своей школы. И отличительной чер-
той нашего коллектива является целеустрем-
ленность, желание приобщить детей  к тем 
общечеловеческим ценностям, сформировать 
такие компетенции, которые позволили бы им 
адаптироваться и социализироваться в совре-
менном мире.

Этот год стал  для нас и символичным, и 
знаменательным. Коллектив творчески рабо-
тающих педагогов  добился хороших показате-
лей  в уходящем учебном году. Калиева Ш.Т. 
стала участником международного форума, 
проходившем г. Дубае. На этом форуме при-
сутствовали коллеги со всего Казахстана, вели 
занятия представители арабского университе-
та. В деловом общении  обсуждались вопросы 
и решались проблемы современного образо-
вания. Участники форума защищали свои про-
екты, знакомились с  американской школой. 
Впервые за последние годы в г. Караганде был 
проведен съезд Учителей математики «Мате-
матическое образование в школе: состояние, 
проблемы, рекомендации», в котором приняла 
участие Есеркеева З.К. И на пленарном, и на 
секционном заседаниях в ходе диалога учите-
ля математики обсуждали наболевшие вопро-
сы преподавания предмета на современном 
этапе.  

Творчески работающие учителя становят-
ся активными участниками семинаров и веби-
наров различного уровня, где представляют 
свой опыт работы и награждаются Благодар-
ностью или Сертификатом. Так, Раструбина 
Н.Н. на областном и республиканском  вебина-
рах рассказала о приеме «Цветок лотоса» как  
примере образного структурирования учебно-
го материала на уроках истории; Калиева Ш.Т. 
на республиканском семинаре «CREATING A 
HIGHLY MOTIVATED CLASSROOM» обобщи-
ла опыт работы по использованию активных 
методов и приемов обучения для развития 
функциональной грамотности.  Активным 
участником районных и областных вебинаров 

и научно – практических конференций, ежегод-
но проводимых ЦПМ г. Талдыкорган по пробле-
ме «Исследование урока: опыт казахстанских 
школ», является Исхакова Г.Г., учитель русско-
го языка и литературы. Дюсеханова С.Е. на об-
ластном вебинаре показала интересный опыт 
работы по теме «Информатика пәнің оқытуда 
инновациялық бағдармаларды қолдану». Учи-
теля начальных классов Акылбекова Е.А. и 
Байсалбаева Г.М. выступили на областном 
вебинаре и представили материал по теме 
«Дүниетану пәнінде дәптермен жұмыстың 
ерекшеліктері». На республиканском турнире, 
проходившем в г. Капшагай, учителя  физиче-
ской культуры Бершимбетов Ж.К. и Хасенов 
Б.Е. завоевали дипломы II степени, Ахамбаев 
А.А., Бауржанұлы Д. и Әскербеков Е.Ә. – ди-

С юбилеем, родная школа!
пломы III степени. 

На районном уровне наши учителя, в т.ч. 
и молодые, также показывают определенные 
достижения. Алиева Е.М., учитель казахского 
языка, на районных педагогических чтениях 
«Ы.Алтынсаринің педагогикалық мұрасы және 
замануи білім» заняла 3 место; Ахамбаев 
А.А. занял 3 место в конкурсе «Лучший учи-
тель физкультуры». На районных вебинарах 
представляли свой опыт работы Тайменкено-
ва И.С., учитель информатики, по теме  «Ин-
форматика пәні бойынша білім алушылардың 
біліміндегі олқылықтарды толықтыру»; Тур-
ганова Л.С., учитель начальных классов, по 
теме «4 – сынып білім алушылыларының білім 
жетістіктерін жетілдіруге бағытталған жұмыс 
түрлері». Молодые учителя начальных классов 
Севериненко А.Н. и Литвиненко А.Н. приняли 
участие в конкурсе «Творческий учитель – ода-
ренным детям». 

В нашем районе каждая школа имеет свои 
отличительные признаки. Отличительной осо-
бенностью школы – лицея им. Н. Островского 
является сложившаяся в течение многих лет 
система работы с учащимся, имеющими вы-
сокую мотивацию к учебно – познавательной 
деятельности, о чем свидетельствуют ежегод-
ные результаты.

На Московском международном фестива-
ле русского языка, участие в котором стало 
для нас традиционным, Сертификатами за 
подготовку и активное участие были награж-
дены Малыгина Александра в номинации «Ху-
дожественное слово» (рук. Кузнецова Т.В.) и 
Омирзак Ернур в номинации «Современное 
декоративно – прикладное творчество и изо-
бразительное искусство» (рук. Кузнецова Е.Н.). 

В областном конкурсе проектов по робо-
тотехнике «Ұлы өнертапқыштыққа алғашқы 
қадам» Кенес Жігер завоевал диплом II сте-
пени, представив проект «Умный дом» (рук. 
Дюсеханова С.Е.), и Бейсен Ерсін - диплом 
III степени за проект «Инкубатор»  (рук. Бис-
маков Д.С.). В областном интеллектуальном 
конкурсе «Менің кіші Отаным» участвовали 
также 2 наших учеников: Батырханова Адия 
(рук. Раструбина Н.Н.) и Абылханова Карашаш 
(рук. Смагул С.Ж.). Дипломом II степени была 
награждена Батырханова Адия. В областном 
творческом  конкурсе по изобразительному 
искусству «Жетысу – сердце экологического 
туризма Казахстана» Красноштан Виктория 
заняла 1 место, Гафарова Фаина – 3 место и 
Мартынова Даша получила Алғыс хат за актив-
ное участие (рук. Кузнецова Е.Н.) Ученики Аки-
мовой Д.К. в этом же конкурсе были награжде-
ны Алғыс хат: Шора Анель, Шаймурат Дильназ, 
Дарихатова Мерей, Амангельды Айерке. В 
областном турнире, посвященном Алие Мол-
дагуловой,  приняли участие 2 наши команды 
девушек 8 – 9 и 10 – 11 классов. И обе коман-
ды были удостоены дипломов III степени (рук. 
Бейсбеков Д.Т., Кабденова С.А., Идирисов А.) 

Традиционными становятся предметные 

олимпиады в 5 – 11 классах по предметам 
естественно – математического направления, 
в которых ученики нашей школы также за-
няли  достойные места.  На областном этапе 
республиканской предметной олимпиады в 5 
– 6 классах Диплом II степени по биологии по-
лучила Уаканова Аружан (рук. Оразбаева А.У.). 
Также на областном этапе  олимпиады по ма-
тематике «Алтын сака» дипломом  III степени 
были награждены ученики 5 класса Елюбай 
Ибраһим и Әділ Ибраһим (рук. Сарсенбаева 
Б.С.). Неплохие результаты показали наши вы-
пускники, учащиеся 11 класса, на областном 
этапе Президентской олимпиады по химии, 
биологии, физике и математике: Хамидулла 
Гаухар и Жанышқызы Айзада завоевали ди-
пломы II степени, а Киржибаева Рамина и До-

сбаева Балжан - дипломы  III степени.
Ученики нашей школы являются актив-

ными участниками ставших традиционными 
областными конкурсами научных проектов 
«Дарын» и «Зерде», где добиваются хороших 
результатов. В уходящем учебном году участ-
никами конкурса «Дарын» стали 3 учеников, 
которые представили интересные и актуаль-
ные проекты в разных секциях:  Кенес Жігер 
в секции «Физика» (рук. Дюсеханова С.Е.), 
Садиева Ясмина в секции «Литература» (рук. 
Исхакова Г.Г.) и Романова Арина в секции 
«Охрана здоровья человека» (рук. Оразбаева 
А.У.). Дипломов III степени были удостоены 
Садиева Я. и  Кенес Ж. Отличные результаты 
показала наша команда в «Зерде», куда были 
представлены 4 работы. За проект «Эфирные 
масла. Их значение и применение» в секции 
«Химия» Тимофеева Милана награждена ди-
пломом I степени (рук. Воеводина Л.В.); Под-
цуков Роман написал проект «Роль муравьев 
в жизни человека» под руководством Подцуко-
вой С.Н. и был награжден дипломом II степе-
ни. Диплома II степени также была удостоена 
Жансерікқызы Фариза 
в секции «Медицина» 
за работу «КОВИД – 
19 ауруыналдын алуда 
қара сабынның емдіқ 
қасиеті» (рук. Акыл-
бекова Е.А.) В секции 
«Валеология» была 
представлена работа 
«Пандемии: прошлое 
и настоящее» Свет-
личной Веры (рук. 
Турганбекова А.Б.). 
Можно отметить, что в 
этом году в школьной 
научно – практической 
конференции приняли 
участие 34 учащихся 1 – 7 классов, которые за-
щищали собственные проекты в разных секци-
ях, что вызвало большой интерес у детей. 

И не случайно, что 14 наших ребят с боль-
шим энтузиазмом согласились на участие в IV 
республиканской (с международным участием) 
научно – практической конференции школьни-
ков и студентов в г. Туркестан, посвященной 
Году детей в Казахстане. И для учеников, и 
для руководителей эта поездка стала незабы-
ваемой во всех отношениях. Участники конфе-
ренции в разных секциях защищали проекты, 
отвечали на вопросы компетентного жюри, а в 
свободное время посетили священные места. 
По итогам конференции наша команда была 
награждена Кубком. Руководители поблаго-
дарили школу за активное участие, отметили 
оформление работ, хорошую подготовку и речь 
детей. Отрадно то, что у учащихся появилась 
замечательная возможность выступить перед 
аудиторией, послушать других. Это отличный 
опыт публичного выступления для всех  уче-
ников с 3 по 10 классы. Мы гордимся тем, что 
участниками конференции было завоевано 
7 дипломов I степени, 3 диплома II степени, 
1 диплом III степени, 2 диплома в номинации 
«Жас зерттеуші». Хочется отметить победите-
лей: Мухамедьяров Амир в секции «Математи-
ка» (рук. Сыдыкова Ж.А.), Подцуков Роман в 

секции «Экология» (рук. Подцукова С.Н.), Ме-
рекенова Диана в секции «Английский язык» 
(рук. Айгулакова И.Б.), Мейрамхан Айдар в 
секции «Робототехника» (рук. Дюсеханова 
С.Е.), Лынник Елизавета в секции «Краеведе-
ние» (рук. Подцукова С.Н.), Аймурзин Андрей 
в секции «Каеведение» (рук. Раструбина Н.Н.) 
и  Малыгина Александра в секции «Медицина» 
(рук. Турганбекова А.Б.). Дипломами II степе-
ни награждены Тимофеева Милана в секции 
«Химия» (рук. Воеводина Л.В.), Меліс Аянат 
в секции «Медицина» (рук. Оразбаева А.У.), 
Қөшенғазы Мейіржан в секции «Математика» 
(рук. Есеркеева З.К.) и  Кадырбекова Аружан 
в секции «Казахский язык и литература» (рук. 
Аубакенова Г.Б.). Диплом III степени получил 
Мұратұлы Ерқанат в секции «Казахский язык и 
литература» (рук. Магруфова Г.Т.). Дипломами 
в номинации «Жас зерттеуші» были удостоены 
Дакеев Алан в секции «Русский язык» (рук. Бе-
кова Г.К.) и Абуғали Жанасыл в секции «Мате-
матика» (рук. Есеркеева З.К.).

Кроме юных исследователей, на I респу-
бликанском творческом конкурсе «Білімдіні 

ұнатады бұл ғасыр», прошедшем также в г. Тур-
кестан, выступили юные чтецы. Дипломы I сте-
пени завоевали Жұмағазы Нұрай (рук. Алиева 
Е.М.) и Маратұлы Аманжол (рук. Ердаулетова 

Н.С.)
 Школа живет, радуется побе-

дам, строит планы на будущее. 
И все победы, и достижения  
посвящает сегодня приближаю-
щейся дате.

 Дорогие мои коллеги,  вы 
успешно приумножаете  тот по-
тенциал, который был заложен 
нашими ветеранами. Педагоги-
ческий коллектив нашего лицея 
во все времена сохраняет высо-
кий профессионализм и предан-
ность выбранному делу, высокие 
нравственные качества и спо-
собность к высокой профессио-
нальной отдаче. В преддверии 

150 – летнего юбилея примите самые теплые 
поздравления! От всей души желаю, чтобы 
юбилейный год положил начало череде ярких 
лет, наполненных блестящими и успешно реа-
лизованными идеями. Пусть имеющийся по-
тенциал приумножается и реализуется, а все 
самое лучшее будет впереди. Желаю, чтобы 
коллектив оставался дружной школьной се-
мьей. Чтобы традиции, заложенные 150 лет 
назад, сохранялись и приумножались будущи-
ми поколениями учеников и педагогов. Пусть 
у вас всегда будут поводы гордиться своими 
успешными учениками, своей школой.

Желаю всем педагогам, ветеранам педа-
гогического труда, выпускникам, родителям 

неиссякаемой энергии, оптимизма, упорства в 
достижении целей, веры и уверенности в за-
втрашнем дне. А  школе - лицею желаю про-
цветания, желаю добавить в свою историю 
еще множество славных страниц, коллективу 
— успешного творчества, а ученикам — бле-
стящих перспектив.

Т. КУЗНЕЦОВА,
 замдиректора по НМР  школы – лицея им. 

Н. Островского, Отличник образования 
Республики Казахстан.

ZNANİE
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күндер аралығында гуманитарлық пәндер 
әдістемелік бірлестігінің «Оқушылардың 
функционалдық сауаттылығын арттыру – 
сапалы білім беру кепілі» тақырыбында 
онкүндігі өтті. Окүндіктің мақсаты «Тиімді әдіс-
тәсілдерді пайдалана отырып, оқушылардың 
белсенділігін, шығармашылық ойлау қабілетін 
және мәселенің шешімін, даму жолдарын таба 
білуін қалыптастыру». Нақты пәндер бірлестігі 
әдістемелік күндерінде пән мұғалімдері 
аталған тақырыпқа, мақсатына сәйкес оқу мен 
оқу тәрбиені ұштастыра отырып, бірнеше ашық 
сабақтар мен  сыныптан тыс жұмыстар жүргізді. 

Онкүндіктің бірінші күні тарих пәнінен « 1857-
1859 жылдардағы Үндістандағы оқиғаларды 
XIX ғасырдағы британдықтар мен қазіргі кездегі 
үндістер қалай баяндайды?» тақырыбында 
7-сыныпта жас маман Райымбек Жабайханов 
ашық сабақ өткізді. Сабақ барысында әртүрлі 
жұмыс формалары көрсетілді: жеке, топтық. 
Еуропаның метрополиялық ықпалынан тәуелді 
елдің әлеуметтік құрылымының өзгеруі туралы 
талдау мақсатына  жету барысында «Фишбо-
ун» әдісін қолданды. Мұғалім берген әр тапсыр-
ма бойынша оқушылардың  жауаптарына кері 
байланыс беріп отырды. Құрылған дескрип-
торлар арқылы оқушылар білім деңгейлерін 
өздерін- өзі бағалады. Сабақ өте тиімді және 
қызықты өтті.

Орыс тілі пәнінен 8-сыныпта «Нацио-
нальная еда» тақырыбында Эльмира Сеит-
баева ашық сабағында екі мақсатты көздеді: 
лексикалық – тарихи-мәдени тақырыптағы 
сөздердің мағынасын түсіну; грамматикалық 
– определять обособленные обстоятельства, 
определять, чем они выражены. Мұғалім әр 
сабақтың кезеңінде әртүрлі әдіс-тәсілдерді 
пайдаланды: білімді өзектендіру барысын-
да «Ойлау картасы» әдісімен, жеке жұмыста 
«Сөйлеу  тренингі» әдісімен кілтті сөздерді  
тауып, топтық жұмыста "Ақпараттық болжау" 
әдісін қолдана отырып "Ережелерді қолдануды 
үйрену!" тапсырмасында кітаппен жұмысты 
жалғастырды.  «Редактор» әдісімен кітаптағы 
№ 3 жаттығуын  дәптерде орындатты. . "Джокей 
және жылқы" (Жокей и лошадь) бекіту ойын-
мен алған білімдерін бекітті.  Қалыптастырушы  
бағалауды «Қол шапалақтау», ауызша 
мадақтау арқылы жүргізіді. Дескрипторлар 
бойынша үш деңгейдегі (А, В, С) тапсырмалар 
құрастырылып, оқушылардың сабақта алған 
білімдерін бағалау парақтарында өздерін-
өзі бағалады. Сабақтың соңында рефлексия 
жүргізілді.

Мектептің жас ұстазы Кабдолданова Салта-

Оқушылардың функционалдық 
сауаттылығын арттыру – сапалы 

білім беру кепілі
нат «World 1» тақырыбында 5-сыныппен ашық 
сабақ өткізді. Жаңа тақырып құстар жайлы бол-
ды. Балаларға ой қозғау, қызығушылықтарын 
арттыру барысында құстар жайлы бейне 
көрсетіліп кітаптан мәтін оқытылды.  Мәтіндегі 
түсінбейтін сөз тіркестерін  мұғаліммен бірге 
талдау жасап, оқушылармен  кроссворд шешу 
тапсырмасы орындалды. Сабақ соңында жоба 
жұмысында оқушылар әртүрлі құстар туралы 
мәтінді оқып, берілген кестедегі сұрақтарға 
жауап берді. Осы тапсырмаға құрылған де-
скрипторлармен бағаланды. Сабақ барысын-
да жеке, жұптық жұмыстар ұйымдастырылды. 
Әр кезеңде қалыптастырушы бағалау (ауыз-
ша мадақтау, шапалақтау, смайликтер тарату)  
жүргізіп, рефлексия ретінде “Мен не білдім, 
не білемін және не білгім келеді“ деген кестені 
толтырды, кейбір балалар сабақ бойынша өз 
пікірлерімен бөлісті. Сабақ тартымды және 
қызықты өтті.

  «Гендік өзгеріске ұшыраған өнімдер» атты 
қазақ тілінен ашық сабағын 7-ші сыныптың 
оқушыларымен Жайық Серикболова өткізді. 
Сабаққа деген қызығушылықтарын «Миға ша-
буыл жасау» әдісімен бастап,  бейнематериал 
көру арқылы сабақтың тақырыбын болжады, 
қойылған сұрақтарға жауап беріп оқушылар өз 
пікірлерін білдірді. Топтық жұмыста мұғаліммен 
«Төрт сөйлем» тәсілі қолданылды. Онда 
балалар пікірталасқа қойылатын талаптар-
мен таныстырылды және «Гендік өзгеріске 
ұшыраған тағамдардың пайдасы мен зияны» 
деген тақырыпта пікірталас жасады. Берілген 
дескрипторлармен екі топ бір-бірін бағалады. 
Жазылым тапсырмасы жұппен жұмыс 
түрінде ұсынылды. «Қазына іздеу» әдісімен 
оқылым және тыңдалым мәтіндеріндегі негізгі 
ақпараттарды іріктеп, синонимдік қатарларды 
өзгертіп, мәтінді ықшамдады. Дескриптормен 
бағалау жұмысы жұптар бірін-бірі бағалап 
шықты. Жеке жұмыста іріктелген ақпараттарды 
қатыстырып, синонимдік қатарларды өзгертіп, 
оқушылар мәтінді ықшамдады. Сабақтың 
соңында «Одағайлар» әдісімен жүргізілген 
рефлексияда өз әсерлерін стикерлерге жазып 
берді.  

Өзін-өзі тану пәні бойынша Гульмира  Аби-
шева 5-сыныппен «Табиғат – шабыттың қайнар 
көзі» атты ашық сабағын ұсынды. 5 «Т» ережесі 

арқылы оқушыларды жағымды көңіл-күйге 
келтіріп, «Орманға ойша саяхат» релаксация 
жаттығуын өткізді. Алдын-ала берілген үй тап-
сырмасы тексерілді. 1-2 оқушы М.Әуезовтың 
мәтінін әңгімеледі, оларға «жіңішке» және 
«жуан» сұрақтар қойылып, олардың көмегімен 
мұғалім оқушыларды «сенім» және «адалдық» 
ұғымдарын түсінуге жетеледі, сонымен қатар 
олардың өзара байланысын түсінуге көмектесті. 
Жағымды ой-пікір (дәйексөз) жүргізу барысын-
да оқушылар Ш.Уәлиханұлының тұсаукесер 
арқылы өмірбаянымен танысты және қанатты 
сөзінің мағынасын талқылады. Ютуб желісінен 
«Суретші туралы ертегі» (А.Лопатинаның 
ізімен) тыңдап, оқушылар оқиға бойынша 
сұрақтарға жауап бере отырып, шыншылдық 
пен адалдыққа байланысты адам өмірінің шы-
найы тағдыры туралы  терең ойланды. Ұсынған 
«Табиғат, үн қаталса» бейнематериалды 
көргеннен кейін,  оқушылар постерлерді  жасап 
қорғады. Сабақты қорытындылау кезеңінде 
дәптерлеріне «Венн» диаграммасымен тап-
сырманы орындап шықты: Абайдың жыл 
мезгілдеріне байланысты шығарған өлеңдерін 
оқып, осы тақырыптағы Ә. Қастеевтің 
сүреттерін салыстырды. Соңында оқушылар 
мұғаліммен бірге Е. Хасағалиевтің «Атамекен» 
әнін шырқап, сабақ бойынша рефлексия жаса-
ды.

«Спорт өмірі» атты тақырыбында 6-сы-
ныппен қазақ тілі пәнінен Құралай Дармишева 
сабақтың басында «Жақсылық тамшысы» ойы-
ны арқылы мұғалім сыныпта жағымды ахуал 
туғыза білді және «Таныс заттар» әдісі арқылы 
сыныпты 2-топқа бөлді. Оқушыны жылдам 
әрі тұжырымды ойлауға дағдыландыру ба-
рысында «Мина алаңы» әдісін пайдаланып, 
олардың қызығушылықтарын оятты.Тыңдалым 
дағдысы бойынша үнтаспадан «Спорт-өнер» 
мәтінді тыңдатты. Дескрипторлар бойын-
ша «Екі дұрыс, бір бұрыс» әдісімен топтық 
жұмыс бағаланды.  «Конверт-сұрақ» әдісінде 
оқушылар маңызды ақпарат туралы ой бөлісіп, 
жазылым, оқылым, айтылым дағдылары 
қалыптасты. Қалыптастырушы бағалау 
«Бас бармақ» әдісі бойынша жүргізілді. 
«Академиялық дау-дамай» әдісін пайдала-
нып, қарама-қарсы көзқарастар бойынша өз 
позицияларын қорғай білді және дәлелдерін 

талқылап, өзіндік ұстанымдары бойынша ой-
ларын айта алды. Бұл тасырманың бағалауы 
мұғаліммен дескрипторлар нәтижесінде орын-
далды. Сабақтың соңында рефлексия «Кеме» 
әдісімен жүргізілді. 

Ағылшын тілі пәнінен 7-сыныпта «Music» 
атты тақырыбында Гульнар Джумагельдие-
ва психологиялық ахуалдарын «Сөйлейтін 
қолдары» әдісімен бастап, үй тапсырмасын 
тексеріп шықты. «4 фото мен 1 сөз» әдісін 
пайдалана отырып, оқушылар сабақтың жаңа 
тақырыбын аша білді.  «Сөйлеу жаттығу» 
әдісімен балалардың сөйлеу дағдыларын 
қалыптастырды. «Миға шабуыл» әдісі арқылы  
әртүрлі деңгейдегі сұрақтар қойылды. Бұл 
жерде мұғаліммен қалыптастырушы бағалау 
жүргізілді. Жұптық жұмыста «Do quiz» 
жаттығуын орындаған кезде, оқушылар «Дұрыс 
және бұрыс» әдісі бойынша  сөйлемдерді екі 
бағанға бөлді. Топтық кезеңінде «ДЖИГСО» 
әдісі арқылы мәтінмен жұмысты жалғастырды. 
Соңында өткізілген «Инсерт» әдісімен тұлғалық 
білімдерін, метапәндік  (танымдық, реттеуші, 
коммуникативті) және пәндік дағдыларын 
қалыптасқанын көрсете білді. Сабақ өте 
қызықты және тартымды өтті.

Сыныптан тыс сабақтардың көшін өзін-
өзі тану пәні мұғалімі Г.Абишева 5,6,7-сы-
ныптар арасында «1001 мақал, 101 жұмбақ» 
тақырыбында сайыс өткізді.  Қ.Дармишева 5-6 
сыныптармен «Жыр алыбы - Жабаев» атты 
әдеби  кешті, Э. Сеитбаева  «Я-знаток русско-
го языка» 8 бен 9-сынып оқушыларының ара-
сында викторинаны, тарих пәні мұғалімдері 
Қ.Сулейменова мен Р.Жабайханов «Тарих 
- тағылымы» тақырыбында 7-11 сыныптар 
арасында интеллектуалды ойын жүргізді. 
Оқушылардың ой-өрісін дамыта отырып, 
табандылықпен шешім қабылдауға, оны 
дәлелдеуге, пәндерге қызығушылықтарын арт-
тыра отырып, логикалық ойлау қабілеттерін 
жетілдіру, оқушылар арасында бәсекелестікті 
дамыту, дәлелдікке, ұқыптылыққа, ұжым 
намысын жоғары қоюға, еңбекке баулуға, 
жауапкершілікке және мақсатына жете білуге 
тәрбиелеу мақсатында өткізілді. 

Э.СЕИТБАЕВА,
«Жетісу орта мектебі мектепке дейінгі  
шағын орталығымен» КММ-нің  орыс 

тілі және әдебиеті пәні мұғалімі,  мектеп 
тренері, гуманитарлық   пәндер әдістемелік 

бірлестігінің жетекшісі.

Қоғамның ой-санасының өсуі, жаңа сапалық 
деңгейге шарықтау кезеңі, еліміздің егемендік алып, 
әлемнің өркениетті елдерінің қатарына қосылуы жаңа 
заман жастарынан жаңашылдықты, ізденімпаздықты 
талап етеді. Бұл орайда математика пәні басты 
мәнге ие. Қазіргі кезеңдегі мектеп математикасын-
да әлі шешімдері табылмаған мәселелер аз емес. 
Солардың бірі – оқушылардың логикалық ойлау ойлау 
қабілеттерін дамыту, кітапқа, оқуға, білім алуға деген 
құштарлықтарын арттыру.

Оқушылардың жеке ойлау қабілетін дамыту үшін 
олардың өзіндік күш-қуаты мен сенімін арттырып, 
қолынан келетін көп істердің мүмкіндіктеріне бағыт бер-
ген абзал. Логикалық жаттығуларды орындау баланың 
ақыл-ойын, қиялын, ой ұшқырлығын дамытады.

Математикалық әдістер және математикалық ойлау 
стилі адамның барлық өміріне енеді. Егер бұрын ерек-
ше дарынды балаларды іріктеу туралы сөз қозғалса, 
онда кең математикалану салдарынан бұқаралық 
мектепте математикалық қабілеттерді диагностикалау 
қажеттілігі пайда болды.

Математика бойынша тереңдетіп оқытатын сы-
ныптар 8-11 сынып оқушылары үшін құрылатынын, ал 
дарынды балаларды дамыту бойынша жұмыс осын-
дай балаларды "жоғалту" қаупі бар 5-6 сыныптарда 
басталуы тиіс. Осы жерден математикаға жоғары 
қабілеттілікті көрсететін оқушыларды дер кезінде 
анықтау туралы сұрақ туындайды.

Бүгінгі күні мемлекетіміздің өркениетке жету 
жолындағы өр талабына тұғыр боларлықтай ұрпақ 
оқыту, тәрбиелеу ісін жаңа сапалық өзгерістер деңгейіне 
көтеруді талап етіп отыр. Мектеп құрылымында бо-
лып жатқан өзгерістер, білім беру мақсаттарының ал-
масуы, оның дамытушылық сипаттарының бекітілуі, 
көпнұсқалық оқытуға көшу сияқты мәселелер орын-
даушылардан шығармашылық бастамалық, жұмыстың 
жоғары сапасын және кәсібилікті талап етеді.

Қорытындылай келе, мұғалім – оқушының жеке 
тұлғалық және зияткерлік дамуын жобалаушы 
екендігін айтқым келеді. Бұл мұғалімнен ақпараттық 
құзырлылықты, ұйымдастырушылық қабілеттілікті, 
оқушыларды қазіргі қоғамның түбегейлі өзгерістеріне 
лайық бейімдеуді, олардың ізденімпаздық дағдыларын, 
шығармашылық қабілеттерін дамыту бағыттарын та-
лап етеді. Шығармашылық —бүкіл тіршіліктің көзі. Адам 
баласының сөйлей бастаған кезінен бастап, бүгінгі 
күнге дейін жеткен жетістіктері шығармашылықтың 
нәтижесі.

Ч.КҮДЕРБЕК,
Кәкімжан Қазыбаев атындағы орта мектептің 

математика пәні мұғалімі. 

Наурыз – Ұлыстың ұлы күні. 
Елімізде  жыл басы мерекесі 
болып тойланып, ерекше күн 
ретінде аталып өтіледі. Наурыз 
мерекесі Абай  ауылымызда  
да айрықша бағаланып,оны 
жыл сайын тойлап өту 
дәстүрімізге айналған. Ол  
бірліктің, татулықтың, еңбектің, 
ізгіліктің, бақыттың мерекесі 
ретінде тойланады.Осы ұлы 
мерекеде   шаттанбайтын, 
қуанбайтын, мейірленбейтін 
адам қалмайтын  шығар, сірә..

Ақ түйенің қарны жарылған 
осы мерекеде  ауыл тұрғындары 
таза, жаңа киімдерін киіп 

бір-бірімен қол алысып, төс қағыстырып амандасып көрісті. Бүкіл ауыл 
тұрғындары  еңкейген қариядан, еңбектеген балаға дейін келіп бір-бірін 
құттықтап,  жақсы тілек тілеп,  ренжіскендер бір-бірінен кешірім сұрап, та-
бысу сияқты адамгершілік қасиеттерімен  кейінгі ұрпақтарға  сондай жақсы 
үлгі- өнеге  көрсетті. Ұйымдастырушылар  тарапынан  мерекеге арналған 
іс-шаралар құрылып, ауыл болып жұмыла мерекені сән салтанатымен  
өткізді. Алмалы ауылдық округінің әкімі А.Турғанбеков ашылу салтанатына 
келіп,  құттықтау сөз сөйлеп, жақсы ниет тілектерін білдірсе, Тасарық орта 
мектебінің директоры А.Ахметханова ыстық ықыласын тілекпен білдіріп,  
ақсақал Т.Блискельдинов атамыз тойға  жиналған қауымға сүбелі  батасын 
арнады. Ауылымыздың тумасы жас кәсіпкер Бұхаров Олжас демеушілік 
танытып,  той  малын  арнаған болса, ұйымдастырудың басы-қасында 
жүріп, тойдың өткізілуіне үлкен үлесін қосқан  дене шынықтыру пәнінің 
мұғалімі Д.Секемановты айта кетпеу мүмкін емес. Әр көшеге халқымыздың 
салт-дәстүрлері бойынша (тұсау кесер, бесік салар, қыз қуу, үздік қазақи 
киім үлгілері) тапсырмалар берілді,  іс-шараға жалпы ауыл ат салысып,  
бекітілген тапсырмаларды жоғарғы деңгейде  алып шықты, құдды кәсіби 
әртістен кем емес деңгейде өз өнерлерін көрсетіп,  тойға жиналған үлкен-
кішінің ықыласына бөленді. Берекелі мол дастархан жайылып, ұлттық тағам 
ет асылып, бал татыған күріш басылды, бауырсақ пен шелпек пісіріліп, 
дастархан ұлттық тағамға толды.  Ауыл  ақсақалдары, ауыл азаматтары 
дастарханнан дәм татып, үлкендер игі баталарын берді. Дәстүрлі ұлттық 
ойындар: көкпар, арқан тартыс, қыз қуу, серке көтеру  ойналды. Мерекелік 
шараға  жиналған қауым мәре-сәре болып қимай үйлеріне тарқасты. 
Ынтымағы жарасқан ауылымыздың осы бірлігін құдай ұзағынан сүйіндірсін. 
Әрбір шаңыраққа қыдыр дарып бақ қонсын! Ұлыстың ұлы күні құтты болсын, 
ағайын!

 Бұл мерекеге бүкіл ауыл болып дайындалып,үлкен той қылып тойладық. 
Лайым әр қазағымыздың дастарханы мол болып, бейбіт заманда, уайым-
сыз, қайғысыз күн кешіп, болашақ еліміздің жеткіншектері білімді, салихалы, 
ғұмырлы болса екен деп тілек тілейміз!!!

С.АБЛХАСИМОВА,
Тасарық орта мектебінің қазақ тілі пәнінің мұғалімі.

ҚОШ КЕЛДІҢ, ӘЗ-НАУРЫЗ!

Қазіргі уақытта ерекше білім беру қажеттіліктері бар 
балалардың психофизикалық даму проблемасына көп 
көңіл бөлініп жатыр. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар 
балаларға тиімді көмектесу үшін қажетті жағдайларды, от-
басы жағдайында, білім беру мекемелерінде ерекше білім 
беру қажеттіліктері бар балаларды әлеуметтік бейімдеуге 
бағытталған түзету-дамыту жұмыстары жүзеге асыры-
латын ортаны құру маңызды. Дегенмен, мамандардың, 
дәрігерлердің, ата-аналардың жүйелі, мақсатты, жан-жақты 
өзара әрекеттесуімен және білім беру мен оқытудың түзету-
дамыту бағдарламаларының құрылуымен, арнайы түзеу 
сабағының өткізілуімен жүзеге асады.

Психологиялық-педагогикалық түзеу кабинетінде 
(ППТК)-сурдопедагог, дефектолог, психолог, логопед, 
ЕДШ нұсқаушысы (емдік дене шынықтыру нұсқаушысы), 
әлеуметтік педагог,емдік уқалау, музыкалық ырғақ пәнінің 
мамандары жұмыс істейді.

"Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы"  ҚР 
Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 27 мамырдағы 
№ 223 бұйрығы бойынша ҚР Әділет министрлігінде 2020 
жылғы 28 мамырда № 20744 болып тіркелді. "Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі 
ҚР Заңы 10-бабының 1) тармақшасына сәйкес: 1) баланың 
туу туралы куәлігінің көшірмесі (салыстыру үшін түп 
нұсқасы); 2) психологиялық – медициналық – педагогикалық 
консультацияның қорытындысы; 3) көрсетілетін қызметті 
алушының ата-анасының (заңды өкілінің) еркін нысандағы 
өтініші; Құжаттарды тапсыру үшін және оны толтыру 15 ми-
нуттан аспайды. Қызмет көрсетудің  рұқсат етілген ең ұзақ 
уақыты-15 минут. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: 1) 
қағаз түрінде; 2) электрондық;

Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ болған жағдайда 
Мемлекеттік көрсетілетін қызметті портал арқылы 
электрондық нысанда алуға мүмкіндігі бар.

Алматы облысы білім басқармасының "Сарқан қаласы,  
«№10 психологиялық-педагогикалық түзеу кабинеті" КММ 
Қазақстан Республикасының Еңбек заңына сәйкес демалыс 
және мереке күндерін қоспағанда, сағат 9.00-ден 18.30-
ға дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін жұмыс 
істейді.

Өтініштерді қабылдау және нәтижелерді беру сағат 
09.00-ден 17.30-ға дейінгі уақытта жүзеге асырылады. 
Көрсетілетін мемлекеттік қызметті алушы телефон арқылы 
немесе тікелей жүгінген кезде алдын ала жазылуы да 
қарастырылған.

Орналасқан мекен-жайы: Сарқан қаласы, Абай көшесі 
60А. Байланыс телефоны: 8 (72839) 2-11-10.

Л.АЛЬДЖУМАН,
педагог-психолог.

ЖАРҚЫН ЖЕТІСТІКТЕР -
шығармашылықтың нәтижесі

МЕКЕМЕ ТАРАПЫНАН 
КӨРСЕТІЛЕТІН 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ
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 Аудан жетістігі үшін биік парасаттылық, 
талмас еңбекқорлықпен нәтиже көрсетіп 
отырған мұғалімдердің ерен еңбегі ерек-
ше. Әсіресе, Облыстық пән олимпиада-
сы. Облыстық кезеңге барлығы 29 оқушы 
қатысып, оның 16-сы жүлделі орындарға 
ие болды. Атап айтқанда, І жүлделі орын-
ды – 2 оқушы (Бірлік ОМ, Ы.Алтынсарин 
ат.ОМ), ІІ жүлделі орынды – 3 оқушы (Абай 
ат.МГ, Ы.Алтынсарин ат.ОМ, М.Төлебаев 
ат.ОМ), ІІІ жүлделі орынды – 11 оқушы 
иеленді (Алмалы ОМ, М.Жұмабаев 
ат.ОМ, Абай ат.МГ, Ақын Сара ат.ОМ, 
Ы.Алтынсарин ат.ОМ, К.Ушинский ат.ОМ, 
Екіаша ОМ, Тасарық ОМ).

Облыстық «Зерде» шығармашылық 
және зерттеушілік жобалар жарысы 
Барлығы 17 оқушы, 16 жұмыс қатысып, 
13-і жүлделі орындарға ие болды. Атап 
айтсақ: І орын -1 (Н.Островский ат.МЛ), 
ІІ орын – 3 (Н.Островский ат.МЛ, Абай 
ат.МГ), ІІІ орын – 9 (М.Жұмабаев ат.ОМ, 
Ақын Сара ат.ОМ, Абай ат.МГ, № 54 ОМ, 
М.Маметова ат.ОМ, Көкөзек ОМ, Ерікті 
ОМ, Жетісу ОМ).  

Облыстық ғылыми жобалар жарысы 
Облыстық кезеңге 11 жұмыс, 13 оқушы 
қатыстырылды. Оның 6-уы жүлделі орын-
дарды иеленді. ІІ орын – 3 (Ақын Сара 
ат.ОМ, № 1 МГ), ІІІ орын – 3 (Н.Островский 
ат.МЛ, К.Ушинский ат.ОМ).

Облыстық Кемел Тоқаевтың өмірі 
мен еңбектеріне арналған байқау «Мен 
таныған жазушы» номинациясы бойынша 
қатысқан 2 оқушы да жүлделі орынға ие 
болды (І орын Алмалы ОМ, ІІ орын - № 
1 МГ).

Спорт саласында 1-8 сәуір аралығында 
Өскемен қаласында Қазақстан Респу-
бликасы  білім және ғылым министрлігі 
ұлттық ғылыми - практикалық  дене 
тәрбие орталығының ұйымдастыруымен 
өткен  баскетболдан  "Алтын доп" 
республикалық  ұлтық мектеп лигасын-
да  жалпы командалық  есепте Алматы 
облысы, Сарқан ауданы, №1 мектеп-
гимназиясының 9-11 сынып қыздар ко-
мандасы жүлделі І орынды жеңіп алды. 
Облыстық «SportFEST Kazakhstan» Спар-
такиадасында Теректі орта мектебінің 
оқушысы   Баннова Снежана жүлделі 
І орынды жеңіп алып, республикалық 
спартакиадаға жолдама алды. Әлия 
Молдағұлованы еске алу  "Жас мерген" 
облыстық турнирінде Сарқан ауданы, 
Н.Островский  мектеп-лицейінің "Сақ", 
"Қайсар" тобы 3 орын иеленіп жүлдемен 
оралса, Заманбекқызы Лаура "ЕҢ ҮЗДІК 
ПАТРИОТТЫҚ ӘН" номинациясын жеңіп 
алды. «Сардар» облыстық кешенді 
олимпиадасының теориялық кезеңі бой-
ынша Жұматай Бекәлі І дәрежелі диплом-
мен марапатталды. Волейболдан "Алтын 
доп" облыстық  ұлтық мектеп лигасында  
жалпы командалық  есепте М.Тынышбаев 
атындағы орта мектебінің 9-11 сынып 
ұлдар командасы жүлделі ІІ орынды 
жеңіп алды. Міне білімді оқушыларымыз 
— көптеген байқаулар мен сайыстарға, 
олимпиадалар мен конференцияларға 
қатысып, аудан абыройын асқақтатты.

 «Ұрпағы білімді халықтың болашағы 
бұлыңғыр болмайды» дегендей, жас 
ұрпаққа сапалы, мағыналы, өнегелі 
тәрбие мен сапалы білім беруде 
мектептің педагогикалық ұжымы көптеген 
жетістіктерге жетуде, атап айтсақ,  биылғы 
оқу жылы аудандық білім бөлімі үшін де 
үлкен жетістіктер мен жеңістерге толы 
басталды. Себебі, ауданымыздың  білікті 
ұстаздары № 1 мектеп-гимназиясының 
биология пәнінің мұғалімі Станкевич Та-
тьяна Михайловна үздік жетістіктері мен 
білім саласына қосқан үлесі мен ерек-
ше еңбегі үшін «Қазақстанның еңбек 
сіңірген ұстазы» мемлекеттік құрметті 
атағына және 1000 АЕК мөлшерінде 
біржолғы сыйақымен марапатталып, ТОП 
50 «Қазақстан мұғалімі - 2020» Ұлттық 
премиясының лауреаты атанды. Сонымен 
қатар, 2021 жылдың 19 тамыз күні Нұр-
Сұлтан қаласында өткен Республикалық 
тамыз кеңесінің пленарлық жиынында 
«Профессионализм педагога и непрерыв-
ное профессиональное развитие в новых 
реалиях» тақырыбында өз тәжірибесімен 
бөлісті.

Нұр-Сұлтан қаласында өткен 
«100 лучших научных проектов» 

республикалық байқауында №1 мектеп-
гимназиясының биология пәнінің мұғалімі 
Станкевич Татьяна Михайловна жүлделі 
І орынды иеленді. Бішкек қаласында 
#CAMILCon2021 медиа және ақпараттық 
сауаттылық бойынша Екінші Орталық Азия 
конференциясында БАҚ және ақпараттық 
сауаттылық компоненттерімен үздік сабақ 
әзірлеу байқауының жеңімпазы Абай 
атындағы мектеп-гимназиясының орыс 
тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі Мак-
сименко Наталья Сергеевна Орталық 
Азиядағы медиасауаттылықты арттыруға 
қосқан үлесі үшін марапатталды. 

    Ауданның 12 мектебінің (Н.Островский 
ат. МЛ, №1МГ, Ы.Алтынсарин ат. ОМ, 
Ақын Сара ат. ОМ, К.Ушинский ат. ОМ, 
М.Жұмабаев ат. ОМ, М.Төлебаев ат. 
ОМ, Алмалы ОМ,  Екіаша ОМ, Тасарық 
ОМ, Абай ат. МГ, Қарауылтөбе ОМ)  53 
бастауыш сынып мұғалімі республика 
және облыс көлемінде қашықтан оқыту 
жағдайында белсенділік танытып, іс-
тәжірибесімен бөліскені үшін облыстық 
білім беруді дамыту оқу-әдістемелік 
орталығының алғыс хатын иеленді. 

Облыстық «Педагогикалық дебют» 
байқауында  Абай атындағы мектеп-
гимназиясының жас маманы Туремура-
това Диляра Тугелбаевна бас жүлдеге 
ие болып, Республикалық  жас мамандар 
құрамына еніп, іс-тәжірибесімен бөлісуде.

    Облыстық «Әр географ – өлкетанушы» 
жобасы аясында өткен «Сулар салған 
сұлулық» фотоэссе байқауына қатысқан 
Абай атындағы мектеп-гимназиясының 
география пәнінің мұғалімі  Берлибекова 
Асем Джаксыбековна ІІ дәрежелі диплом-
мен марапатталды.

 Облыстық «Әр географ – өлкетанушы» 
жобасы аясында өткен «Таныс, менің ау-
ылым» бейне таныстырылым байқауында  
Абай атындағы мектеп-гимназиясының 
география пәнінің мұғалімі Урумбазарова 
Данагул Мухатаевна ІІІ дәрежелі диплом-
мен марапатталды.

  Облыстық «Әр географ – өлкетанушы» 
жобасы аясында өткен «Өлке топырағы» 
шағын зерттеу жұмысы сырттай 
байқауында  М.Жұмабаев атындағы орта 
мектебінің география пәнінің мұғалімі 
Есимжанова Ғалия Серікжановна ІІІ 
дәрежелі дипломмен марапатталды.

Облыстық «Әдістемелік шеберха-
на» сырттай байқауында Черкасск орта 
мектебінің география пәнінің мұғалімі Ба-
киева Сауле Зиядановна ІІ дәрежелі ди-
пломмен марапатталды.

Облыстық «Педагогикалық идея-
лар» сырттай фестиваліне қатысқан 
Н.Островский атындағы мектеп-лицейінің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
Тукушева Ардак Балтабековна және Абай 
атындағы мектеп-гимназиясының қазақ 
тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Төребек 
Сандуғаш Бауыржанқызы жүлделі ІІІ 
орынды иеленді.

 Облыстық «Жас отбасы» байқауына  
қатысқан Абай атындағы мектеп-
гимназиясының тарих пәнінің мұғалімі 
Нурпейсов Абай Серікқазыұлы және био-

логия пәнінің мұғалімі  Байжанова Айда-
на Танирбергеновна бас жүлде иегерлері  
атанды. 

«Жетістік марафоны» атты облыс 
көлеміндегі өткізілген байқаудан химия 
пәні бойынша Ы.Алтынсарин атындағы 
орта мектептің химия пәнінің Боранғазова 
Айтжамал Зейнешевна мұғалімі  «Бас 
жүлде» марапатына ие болды.

 «Жетістік марафоны» атты облыс 
көлеміндегі өткізілген байқаудан геогра-
фия пәні  бойынша І дәрежелі диплом-
мен  Есимжанова Ғалия Серикжановна 
М.Жұмабаев атындағы орта мектебінің 
география пәнінің мүғалімі мараптталды.

 «Жетістік марафоны» атты облыс 
көлеміндегі өткізілген байқаудан инфор-
матика пәні бойынша ІІІ дәрежелі ди-
пломмен Абай мектеп гимназиясының ин-
форматика пәні мұғалімі Мыңбай Ельшат 
марапатталды.

«Қазақстан халқы тілдері»  күні 
аясындағы өткен «Тіл шебері» атты 
облыстық байқауында №1 мектеп 
гимназиясының ағылшын тілі пәнінің 
мұғалімі Мүстафанова Гульнара Дауле-
товна жүлделі ІІ орынды иеленді.

«Үздік шетел тілі сабағы» облыстық 
байқауының қорытындысы бойынша 
Аль-Фараби атындағы орта мектебінің 
ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Оразалие-
ва Гаухар Қайратқызы жүлделі ІІІ орынды 
иеленді. 

Алматы облысы бойынша пе-
дагог қызметкерлердің біліктілігін 
арттыру «Өрлеу» институтының 
ұйымдастыруымен өткізілген  «Жыл 
балабақшасы- 2021» облыстық онлайн 
байқауында «Балдаурен» бөбекжай-
бақшасының ұжымы ІІІ дәрежелі диплом-
мен марапатталды.  

 «Заманауи сабақ – педагогтың 
кәсіби өсуінің көрсеткіші» облыстық 
үздік сабақтар фестиваліне қатысқан 
«Балдырған» балабақшасының тәрбиеші 
Тоқанова Мақпал жүлделі ІІ орынмен ма-
рапатталды.

Мектепке дейінгі ұйымдардың 
меңгерушілері арасында өткен «Мектеп-
ке дейінгі ұйымның іскер көшбасшысы» 
облыстық байқауда Алмалы ауылының 
«Ер Төстік» бөбекжай-балабақшасының 
меңгерушісі Мухамеджанова Мөлдір 
Жомартқызы «Шығармашыл көшбасшы» 
номинациясы бойынша облыстық 
білім беруді дамыту оқу-әдістемелік 
орталығының дипломымен марапаттал-
ды.

Мектепке дейінгі ұйымдардың 
әдіскерлерінің арасында өткен «Мектеп-
ке дейінгі ұйымның үздік әдіскері» атты 
облыстық байқауда Сарқан қаласындағы 
санаторлық тобымен «Балдырған» 
бөбекжай-балабақшасының әдіскері 
Асканбаева Гульбакыт Сарсенгалиқызы 
облыстық білім беруді дамыту оқу-
әдістемелік орталығының ІІІ дәрежелі ди-
пломымен марапатталды.

Әл-Фарабидің 1150 жылдығына орай 
ұйымдастырылған облыстық «Бейне 
сабақ» байқауына қатысқан Ақын Сара 

атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі Ескермесқызы 
Айзат жүлделі І орынды иеленді. 

«Оқу жоспарының вариативтік 
бөлігіне арналған авторлық бағдарлама» 
облыстық конкурсында «Балдырған» 
санаторлық топтық бөбекжай бақшасының 
тәрбиешісі Толеугалиева Гульфайрус 
Толеугалиевна облыстық білім беруді 
дамыту оқу-әдістемелік орталығының 
«Шығармашылық авторлық бағдарлама» 
номинациясымен марапатталды.

«Мектепке дейінгі ұйымның үздік 
көшбасшысы» облыстық байқауында 
«Құлыншақ» бөбекжай бақшасының 
меңгерушісі Шалтабаева Мадина Кен-
хановна облыстық білім беруді дамыту 
оқу-әдістемелік орталығының «Ізденімпаз 
көшбасшы» номинациясымен марапат-
талды.

Бастауыш сынып мұғалімдері арасын-
да өткен «Бейнесабақтар марафоны» 
атты байқауда Сарқан қаласындағы №1 
мектеп-гимназиясы облыстық білім беруді 
дамыту оқу-әдістемелік орталығының ІІІ 
дәрежелі дипломымен марапатталды.

 «Үздік АӘжТД пәнінің мұғалімі» атты 
облыстық байқауында Абай атындағы 
мектеп гимназиясының АӘжДТ пәнінің 
оқытушы ұйымдастырушысы Давлетке-
нов Жүзік Нұрланұлы «Бас жүлде» мара-
патына ие болды.

Облыстық «Білім беру ұйымының 
табысты басшысы» байқауында Абай 
атындағы мектеп гимназиясының дирек-
торы Есенгулова Нұрзиля Бақытжановна 
«Табысты басшы» номинациясымен ма-
рапатталды.

Облыстық «Әдістемелік сандықша» 
байқауында К.Қазыбаев атындағы орта 
мектептің Алимбек Зереш Рашидқызы ІІ 
дәрежелі дипломмен мараптталды. 

Облыстық «Ыбырай Алтынсарин  
олимпиадасында» Абай атындағы МГ 
орыс тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі 
Максименко Наталья Сергеевна  жүлделі 
ІІ орынмен марапатталды. 

Әр географ- өлкетанушы жобасы 
«Ауылымның ауасы» облыстық бу-
клет- жарнама байқауында І дәрежелі 
дипломмен М.Маметова атындағы орта 
мектебінің география пәнінің мұғалімі 
Ахметқалиев Абылайхан Ерланұлы мара-
патталды.

Әр географ- өлкетанушы жобасы 
«Ең таза ауыл» 3D моделі байқауында 
3 дәрежелі дипломмен Шатырбай орта 
мектебінің география пәнінің мұғалімі 
Багдалина Индира Ертугановна марапат-
талды. 

“Заманауи білім беру жүйесіндегі 
әдістемелік қызмет” тақырыбында 
өткен облыстық педагогикалық оқуда 
Абай атындағы мектеп -гимназия 
директорының әдістеме жөніндегі орын-
басары С.Төребек ІІІ орынмен, Бірлік 
атындағы орта мектептің оқу ісі жөніндегі 
орынбасары Г. Нұрахметова ІІІ орынмен, 
Айдана”балабақшасының әдіскері Н. 
Балғабаева қатысып Алғыс хатпен мара-
патталды.

«Ісіңізге, еңбегіңізге, оқуыңызға нағыз 
адамгершілікпен кіріссеңіз, сөз жоқ, 
жеңіске жетесіз» деген екен ғалым Қаныш 
Сәтбаев. Өйткені ең алдымен өз кәсібіңе, 
өз пәніңе деген зор сүйіспеншілік болғаны 
абзал. Осынау сүйіспеншілік оқушы 
бойындағы білімге, пәнге деген алғашқы 
құштарлығын түртіп оятады. Ал осы 
шәкірт бойында оянған білім құштарлығы 
енді тұтанған шырақ секілді. Ең қиыны 
— осынау шырақты сөндіріп алмау. Ол 
үшін талмай еңбектену мен іздену қажет. 
Сонда ғана осы білім шырағы лаулаған 
жалынға айналары сөзсіз. Осы орай-
да білім саласында қызмет жасайтын 
мектеп ұжымымдағы өз ісіне берілген, 
жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, 
шәкіртінің жанына нұр құйып, өмірге өзі 
де бақытты болып, өзгелерді де бақытқа 
жеткізсем деп жүретін барша ұстаздар 
қауымына шығармашылық шабыт пен 
толағай табыстар тілемекпін.

П. ИМАНҒАЗИЕВА,
аудандық білім бөлімінің 

басшысы.

Қазіргі таңда  «Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал 
жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында», – деп мұғалімдер 
қауымына үлкен сенім, жауапкершілік артудамыз. Олай болса, адам 
баласын ұлы мақсаттарға жеткізетін ұлы күш – білім, оны жас 
ұрпақтың бойына дарытушы ұстаздар қауымы екені сөзсіз.

Абай атамыз айтқандай «Ұстазсыз шәкірт – тұл, шәкіртсіз 
ұстаз тұл» деп адам баласының кісі болып қалыптасуы көбінесе 
ұстазға байланысты деп ерекше атап өткен. Шәкірт ұстазға 
қарап өседі. Ол ұстазының білімін, берген тәрбиесін, кеңесін алады. 
Ұлағатты ұстаздан тәрбие алған адам жақсы қоғам қайраткері, 
ұлы тұлға болып өседі, өмірін дұрыс бағытқа бейімдеп, көркейеді. 
Алайда оқушыны білімге қызықтырып, өз әлеміне баурап алу 
үшін ұстазға дариядай терең білім, биік парасаттылық, талмас 
еңбекқорлық, таза ниет керек. Осы орайда біздің ауданымызда дәл 
осындай қабілет пен қасиеттерді бойына сіңіре білген ұстаздар 
жетерлік.

Жаңалықты жатсынбай 
қабылдаймыз

BILIM
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ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ

      «Алматы облысы білім  басқармасының Сарқан ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің «Н.Островский атындағы мектеп-лицейі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі,                                            
1-сыныпқа 6 жастағы балаларды қабылдауды бастағанын хабарлайды.
1-сыныпқа құжаттарды қабылдау  1 сәуір мен 1 тамыз аралығында өтеді. Өтініштеріңіз eGOV.
kz порталы арқылы қабылданады.
      Қажетті құжаттар тізімі:
Баланың туу туралы куәлігінің  көшірмесі;
«Бала денсаулығының паспорты» 026/у-3 нысаны бойынша денсаулық жағдайы туралы 
құжат;
«Егу паспорты» 063/у нысаны бойынша денсаулық жағдайы туралы құжат;
3х4 көлеміндегі 2 фото.
      Барлық сұрақтар бойынша,  жұмыс күндері сағат  09:00-17:00  +77052431348, 2-19-34  

Искренне благодарим Вас Гуляим Болатхановна за плодотворную, качественную работу, 
за Ваши высокие, профессиональные знания и богатейший опыт, особенное трудолюбие — 
всё это позволило достичь блестящих, высокоэффективных результатов в решении сложных 
задач! Вы уже более 30 лет трудитесь в органах налоговой службы. И за все это время к Вам 
не было нареканий со стороны руководства. По мере своих сил и  возможностей помогаете 
налогоплательщикам сдать отчеты, даете дельные советы, информируете их о новшествах в 
сфере налогового законодательства. Спасибо Вам за истинную преданность делу, за новый 
творческий подход! Желаем Вам постоянной удачи, больших, дальнейших успехов в Вашей 
профессиональной деятельности и достойного благополучия в семье!

Надеемся на еще более успешную и плодотворную работу в дальнейшем.
Хотим от всей души поблагодарить за тот неоценимый труд, старания и выдержку, ко-

торую вы проявляете ежедневно, независимо от настроения и сложившихся обстоятельств. 
Пусть ваша энергия всегда будет неиссякаемой, трудолюбие — нескончаемыми, а старания 
— высокооплачиваемыми!

С уважением бухгалтера ТОО «Раимбек Сут», ТОО «Nuralan», КХ «Душкин».

Қоғамдық жұмыстарға тарту жазасы 
Қоғамнан оқшаулаусыз  жаза түрі қоғамдық жұмыстарға сотталған адамдар жазасын қоғамдық 

орындарында жергілікті атқарушы органдардың ұйымдастыруымен тазалық және абаттандыру 
жұмыстарын жасайды.  Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 43-бабына сәйкес 
қоғамдық жұмыстарға тарту жазасы дегеніміз:

Қоғамдық жұмыстар сотталған адамның жергілікті атқарушы органдар қоғамдық орындар-
да ұйымдастыратын, белгілі бір біліктілікті талап етпейтін тегiн қоғамдық пайдалы жұмыстарды 
орындауынан тұрады. Қоғамдық жұмыстар қылмыстық теріс қылықтар үшін – жиырмадан екі жүз 
сағатқа дейiнгі мерзімге, онша ауыр емес және ауырлығы орташа қылмыстар үшін екі жүзден бір 
мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге белгіленеді. Қоғамдық жұмыстар сотталған адамды олар-
ды өтеу уақыты кезінде негізгі жұмыс орны бойынша еңбек міндеттерін орындаудан босата оты-
рып не оқудан бос уақытында күнiне төрт сағаттан асырылмай өтеледi. Қоғамдық жұмыстардан 
жалтарған жағдайда, олар:

1) қылмыстық теріс қылық үшін сотталғандарға–қоғамдық жұмыстардың орындалмаған төрт 
сағаты үшін қамаққа алудың бір тәулігі есебімен қамаққа алуға;

2) қылмыс үшін сотталғандарға қоғамдық жұмыстардың орындалмаған төрт сағаты үшін бас 
бостандығын шектеудің немесе бас бостандығынан айырудың бір күні есебімен бас бостандығын 
шектеуге не бас бостандығынан айыруға ауыстырылады.

Қоғамдық жұмыстарға тарту жүктi әйелдерге, үш жасқа дейiнгi жас балалары бар әйелдерге, 
үш жасқа дейiнгi жас балаларын жалғыз өзі тәрбиелеп отырған еркектерге, елу сегіз жастағы және 
ол жастан асқан әйелдерге, алпыс үш жастағы және ол жастан асқан еркектерге, бiрiншi немесе 
екiншi топтағы мүгедектерге, әскери қызметшілерге тағайындалмайды. 

Осы аталған қоғамнан оқшаулаусыз өтелетін қоғамдық жұмыстарға тарту жазасының қазіргі 
таңда тәуелсіз мемлекетіміздің дамуына орасан зор үлесі бар сонымен қатар, қылымыстық құқық 
бұзушылық жасаған адамдар өздерінің түзелу жолына түскендігін қоғамға пайдалы іс-әрекетімен 
яғни, қоғамдық жұмыстарды тиянақты бұлжытпай орындап дәлелдейді.

    А.АУБАКИРОВ,
Сарқан аудандық пробация қызметі  бөлімшесінің бастығы, әділет майоры.                                                                      

Фитосанитариялық есепке алу 
нысандарын ұсыну тәртібі

      
1. Фитосанитариялық есепке алу субъектілері фитосанитариялық есепке алуды жүргізеді 

және фитосанитариялық есептілікті пестицидтерді, биоагенттерді өндіру, өткізу, қолдану, қызмет 
көрсету, қозғалыс, сақтау, залалсыздандыру, фитосанитариялық мониторинг жүргізу орны бой-
ынша Комитеттің аудандық аумақтық бөлімшелеріне (бұдан әрі – аудандық инспекция) ұсынады.

2. Фитосанитариялық есепке алу нысандарын фитосанитариялық есепке алу субъектілері 
аудандық инспекцияға есептердің мынадай түрлері бойынша және мерзімдерде ұсынады: 1) 
пестицидтерді, биоагенттерді өндіру және (немесе) өткізу туралы есепті пестицидтерді, биопрепа-
раттарды өндіруді (формуляциялауды), сатып алуды және өткізуді, энтомофагтарды өсіруді және 
өткізуді жүзеге асыратын фитосанитариялық есепке алу субъектілері жылына екі рет, бір рет 20 
шілдеге дейін және бір рет 20 қаңтарға дейін; 2) пестицидтердің, биоагенттердің қозғалысы тура-
лы есепті жылына екі рет, 10 шілдеге дейін бір рет, 10 қаңтарына дейін бір рет; 3) пестицидтерді, 
биоагенттерді сақтау туралы есепті жыл сайын 10 қаңтарына дейін; 4) бүріккіш және дәрілегіш 
техниканың бар-жоғы туралы есепті қолында бүріккіш және дәрілегіш техника мен жабдық (ауыл 
шаруашылығы авиациясы, аэрозольдік генераторлар, атомайзерлік, штангалық, вентиляторлық 
бүріккіштер, бүріккіш және дәрілегіш техниканың өзге түрлері) бар фитосанитариялық есепке алу 
субъектілері жыл сайын, 10 қаңтарға дейін; 5) химиялық өңдеулер жүргізу туралы есепті меншікті 
өсімдік шаруашылығы өнімін өндіру үшін пестицидтерді, биоагенттерді қолдануды жүзеге асыра-
тын фитосанитариялық есепке алу субъектілері ай сайын, наурыздан қыркүйекке дейін, есеп бе-
руден кейінгі әр айдың 5-іне дейін;  6) химиялық өңдеу жөніндегі қызметтер көрсету туралы есепті 
химиялық өңдеулер жөніндегі қызметті көрсететін фитосанитариялық есепке алу субъектілері 
ай сайын наурыздан қыркүйекке дейін, есеп беруден кейінгі әр айдың 5-іне дейін; 7) тыйым 
салынған және жарамсыз пестицидтерді және олардың ыдыстары, сондай-ақ пайдаланылған 
пестицидтердің ыдыстарын зарарсыздандыру туралы есепті тыйым салынған және жарамсыз 
пестицидтерді және олардың ыдыстары, сондай-ақ пайдаланылған пестицидтердің ыдыстарын 
зарарсыздандыруды жүзеге асыратын фитосанитариялық есепке алу субъектілері жыл сайын, 
10 қаңтарға дейін; 8) пестицидтерді, биоагенттерді сақтауды жүзеге асыратын фитосанитариялық 
есепке алу субъектілерінің қойма үй-жайларының болуы туралы есеп, жыл сайын, 10 қаңтарға 
дейін. 

  Аталған талаптар орындалмаған жағдайда Қазақстан Республикасының  Әкімшілік  құқық 
бұзушылық  Кодексінің 403 бабына сәйкес жауапқа тартылады.

        Р.БОКУШБАЕВ,
өсімдіктерді қорғау және карантин  жөніндегі  инспекторы.                                                 

Мәдени ескерткіштер тарихтан 
сыр шертеді

Тәуелсіздік- ежелден еркіндікті серік етіп, ешкімнің бұйрығынсыз азат өмір сүруді ту еткен 
қасиетті бабаларымыздың арманы. Қазақ халқы үшін Тәуелсіздік қана емес, ол туралы идеяның 
өзі де құнды, оған тарих куә. Алматы облысының аудан орталығында Сарқаннан 60 шақырым 
жердегі төбенің үстінде үлкен ескерткіш тұр. Бұл жерде 1918-19 жылдары қиян-кескі ұрыстар 
жүрді. Ол азамат соғысы тарихына  «Черкасск қорғанысы» деген атпен кірді. Черкасстіктердің 
естерінде Жетісу өлкесіндегі Кеңес өкіметінің орнығуы туралы өлеңдер жазылған, кітаптар 
шығарылған, кинофильмдер түсірілген.  Қорғаушылардың қаза болғандарына және тірі 
қалғандарына мемориалдық комплекс  тұрғызылды. 1973 жылы шілде айының 12 жұлдызында 
ашылды. Олардың авторы-сәулетшілер Тимур Сулейменов және Алмаз Ордабаев. Кешен үш 
египеттік пирамидадан тұрады, биіктіктері 15м, 12м, 9м. Пирамидалар жартылай дөңгелек болып 
орналасқан, ортасында мәңгілік от. Естелік нышаны- бұл қоршауда болған Черкасстіктер нышаны.

Пирамидалар сұр түске боялған. Бұл түс жауға деген қаһармандық пен  –күрестің белгісі.   
Өткір қыры орналасқан пирамидада, қорғаушылардың қару-жарақ нышаны орналастырылған. 
Олар қиян-кескі ұрыстың 1 жыл, 1 ай болғанын мәлімдейді. Ирек сызықтар олар бекіністер мен 
шептердің ұрыс- орнын білдіреді. Пирамиданың ортасында бес жұлдыз орналасқан. Жұлдызда 
аты даңққа айналған кеңес өкіметі үшін күресте ерлікпен қаза тапқандардың нышаны. Ескерткіш 
орталық биік төбешікте орналасқан. «Черкасск қорғанысы» партизандардың бас қарауыл төбесі 
болған.  Тізбек төбелердің өзі де ескерткішті білдіреді. Үш қадам алға бассаң - әкелер мен 
аталардың нағыз бекініс болған  ұра бекеттерінің үстінен шығасың.  

М. ЕЛЕУСИЗОВ,
Сарқан ауданының тарихы музейінің  ғылыми қызметкері.

Продам дом в центре благоустроенный, имеется горячая, холодная вода, душевая каби-
на, туалет, Аристон. Летняя кухня (второй дом). Гараж, баня, все хоз. постройки. Сдвоенный 
участок 14 соток. Полив отличный. Обращаться ул. Жамбыла № 18 (2 квартала выше по-
лиции), тел. 2-13-54, сот. 8 700 2786020.

4 бөлмелі үй сатылады. Жер көлемі 12 сотық. Мал ұстауға ыңғайлы жер бар. Екі үйдің жері 
бар. Үй жылы әрі құрғақ. Қора-қопсы, монша, 2 жертөле, жаңа көмір қора, бау-бақша, жеміс-жидек 
көп. Бағасы келісімді. Төлемді бөліп төлеуге болады. Мекен-жай: Сарқан қаласы, М.Жұмабаев 
№17 үй. Тел: 8747 8671461.   

ТОО «Канатжан и Ко»  автобусный парк срочно требуются водители  на междугородние 
маршруты. На автовокзал требуются кассир и диспетчер. Справки по телефону 87077542204 
и 2 16 50.

«Қанатжан және Ко» ЖШС автобус паркіне шұғыл түрде қалааралық бағыттарға жүргізушілер 
қажет. Автобекетке кассир және диспетчер қажет. Анықтама үшін телефондар  87077542204 
және 2 16 50.

Жөнкебаев көшесі № 31 «А» үй сатылады, жер аумағы 1 га. Жаздық ас үй, автотұрақ, қора-
қопсы бар. Су кіргізілген. Үйде туалет бар. Үй Ақын Сара мектебінің қасында. Балабақша 
жанында. Хабарласыңыздар тел. 2-72-50, ұялы. 8702 1156471.

 «Адал-Агро» ЖШС-нің атына тіркелген Сарқан ауданы, Шатырбай ауылдық округіндегі 
жердің мемлекеттік тіркеу актісі № 1147197 (кад.№ 03-263-034-103)  жоғалуына байланысты жа-
рамсыз деп танылсын.

Анатолий Николаевич Проскуриннің атына тіркелген Сарқан ауданы, Қойлық ауылы, Ма-
кетов көшесі № 17 а үйдің  0,3926 га көлемді жерінің мемлекеттік тіркеу актісі № 1143314 (кад.№ 
03-263-018-802)  жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Аудан тұрғындарының назарына 

Еске алу 
Алмалы ауылында ғұмыр кешіп, Бірлік орта мектебінің  

қадірлі ұстазы болған Әбілжан Нұрсұлтан Танатұлы 
бақилық сапарға аттанып, жан-жүрегімізді сыздатып кете 
барды. Барша саналы ғұмырын ұстаздық жолға арнаған 
әріптесіміз биология пәнінің мұғалімі еді. Кім кімге де 
әріптесінің қазасының ауырлығын сезінуден артық қайғы 
жоқ екен. Жалған дүние-ай! Өткен күннен алыс жоқ деген 
осы екен-ау. Әріптесімізбен өткен әрбір сәтіміз қол жет-
пес қазынаға айналып қала берді. Амал қанша, Алланың 
жіберген ажал жебесі осылайша ұжымымызды қайғыға 
көмсе де, тәңірдің жазғанына қарсы тұра алмаймыз. 
Жатқан жеріңіз жайлы, топырағыңыз торқа болсын, қадірлі 
әріптес!

Ғайып болдың өмірден қас қағымда,
Сыйлы едің ағайынға, достарыңа.

Қимаймыз, амал қанша шарасызбыз,
Мәңгі есінде шәкірттің қаларсың сен.

Еске алушылар: Бірлік орта мектебінің ұжымы.

Газеттің электронды нұсқасын https://sarkan-gazeta.kz/ желілік басылымы сайтынан және 

https://www.facebook.com/ Сарқан газеті,           https://www.instagram.com/sarkangazeti/ әлеуметтік желілерінен оқи аласыздар. 
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