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Құрметті Сарқан ауданының тұрғындары! 
Сіздерді 1-мамыр - Қазақстан Халқының Бірлігі 
мерекесімен құттықтаймын! Біздің еліміздің ба-
сты жетістіктерінің бірі халықаралық аренада 
мойындалып, республикамыздың жемісті дамуына 
негіз болған мәдениетаралық диалогтың теңдессіз 
моделі екенін мақтанышпен айтамыз. Бірлік, 
достық, толеранттылық, бейбітшілік пен келісім - 
ең құнды байлығымыз, мемлекет басшысы  жүргізіп 
отырған мемлекеттік саясаттың басты бағыты. 

Біздің байлығымыз, құндылығымыз ауданымыз-

ды мекендейтін ұлттар мен ұлыстардың береке-
бірлігі. Олар қоғамдық өмірге белсене араласып, 
ауданның дамуы мен өркендеуіне өз үлестерін 
қосып келеді. 

Құрметті сарқандықтар! Осы мерейлі мереке-
де Сіздерге және отбасыларыңызға зор денсаулық, 
шуақты күндер, шығармашылық табыс тілеймін! 
Әр шаңырақта молшылық, табыс, бақыт пен 
сүйіспеншілік, игілік пен береке салтанат құрып, 
жүректеріңіз мейірім мен ізгілікке толсын!

Аудан әкімі Талғат Қанатұлы Қайнарбековтың 
1 мамыр - Қазақстан Халқының бірлігі күні мерекесімен құттықтауы

Ынтымақ- ырыс бастауы

SARQAN
Ауданныњ ќоѓамдыќ-саяси 

апталыќ газеті

Жуырда облыс әкімі 
Қанат Бозымбаев 

Сарқан ауданына ар-
найы іссапармен келді. 
Алдымен өңір басшы-

сы ауданға кіреберісте 
орын тепкен «Самал» 
шаруа қожалығына ат 

басын бұрып, көктемгі 
дала жұмыстарымен 

кеңінен танысты. 
Агроөнеркәсіптік салаға 

арқа сүйеген саялы 
өңірдің көрсеткіштеріне 

көз салып, диқандарды 
толғандырған 

мәселелерге назар аудар-
ды. 

Бұдан соң облыс басшы-
сы аудандық балалар мен 
жасөспірімдер спорт мектебіне 
барды. Мұнда спорттың 12 
түріне арналған секцияларда 
мыңнан астам бала жаттығады. 
37 маман болашақ чемпион-
дарды спорттың қыр – сырына 
баулуда. Облыс әкімі бастаған 
топ аудан намысын облыстық, 
республикалық, әлемдік до-
даларда лайықты қорғап 
жүрген балғын спортшылар-
мен жүздесіп, нысанды аралап 

көрді. Келесі кезекте аудандық 
орталық ауруханаға барған мей-
мандарды аталмыш мекеменің 
бас дәрігері Алтай Шұлғаубаев 
қарсы алып, нысанның же-
келеген ғимараттарында 
жүріп жатқан күрделі жөндеу 
жұмыстарымен жақынырақ та-
ныстырды. Осыдан 3-4 жыл 
бұрын орталық аурухананың 
жаңадан салынған 3 қабатты 

Өзекті мәселелер басты назарда

ғимаратына ауысқан бірқатар 
бөлімдердің есебінен біраз ка-
бинеттер босап қалған болатын. 
Аурухана басшылығы аталмыш 
кабинеттерге заманауи жөндеу 
жұмыстарын жүргізіп, емхананы 
сонда көшіруді, ал ескі емха-
наны дәрігерлерге арналған 10 
пәтерлі жатақханаға бейімдеуді 
жоспарлап отыр. Өңір басшысы-

мен кездесу барысында осынау 
жұмыстардың жай-күйі баянда-
лып, жалпы ауданның денсаулық 
саласындағы көрсеткіштері сөз 
болды. 

Аудандық мәдениет үйін-
де тұрғындармен кездесу 
өткізген облыс әкімінің ба-
яндамасына Жетісу өңірінің  
әлеуметтік-экономикалық даму 
қорытындылары арқау болды. 

Қанат Алдабергенұлының айту-
ынша ағымдағы жылдың бірінші 
тоқсанында барлық салалар-
да оң өзгерістер байқалады. 
Мәселен, өнеркәсіп өндірісінің 
көлемі 6,5 (алты да бес) пайызға 
(388,2 млрд. теңге), ауыл 
шаруашылығы – 2,2 (екі де екі) 
пайызға (118,1 млрд. теңге), 
сауда – 5,3 (бес те үш) пайызға 

(114,2 млрд. теңге), құрылыс – 
5,4 (бес те төрт) пайызға (29,2 
млрд. теңге) ұлғайған. Сондай-ақ 
229 мың шаршы метр тұрғын үй 
пайдалануға беріліп, облыс эко-
номикасына 97 млрд. теңге ин-
вестиция тартылған. Жергілікті 
бюджетке түсетін түсімдер 31 
пайызға өсіп, 102 млрд. теңгені 
құраған.

Облыс әкімі қант қызылшасы 

мен майлы дақылдарды негізгі 
өндірушілердің бірі болып та-
былатын Сарқан ауданының 
Жетісу өңірінің экономикасының 
дамуындағы өзіндік үлесіне 
тоқталды. Аудандағы ауыл 
шаруашылығы саласындағы 
оңды өзгерістерді тізбелеген об-
лыс әкімі сонымен бірге түйінді 
мәселелерді де атап өтті. 

Олар жаңа өңдеу 
өндірістерін, сүт-тауарлық фер-
малар мен көкөніс қоймаларын 
ашу үшін инвесторлар тарту 
бойынша жұмысты жандан-
дыру, озық технологияларды 
қолдану арқылы басым ауыл 
шаруашылығы дақылдарының 

өнімділігін арттыруды, істен 
шыққан ішкі ирригациялық 
желілердің жөнделуін ерекше 
бақылауға алуды, әсіресе кез 
келген салаға қан жүгіртетін ин-
вестиция тарту мәселесін ерек-
ше назарға алуды тапсырды. 
Ішкі туризм мен шағын және орта 
бизнесті өркендету, тұрғындарды 
қолжетімді баспанамен, са-
палы ауызсумен қамтамасыз 
ету, жолдардың жағдайын 
жақсарту сынды бірқатар 
мәселелерді атап көрсеткен 
Қанат Алдабергенұлы әр салаға 
жауапты орынбасарларына 
нақты тапсырмалар жүктеді. Ау-
дан тұрғындары үшін жағымды 
жаңалықтар қатарында биылғы  
жылы Көктерек ауылындағы 
мәдениет үйіне күрделі жөндеу 
жұмыстарын жүргізуге 353,3 млн. 
теңге бөлінген. 2023-2024 жыл-
дары Алмалы ауылы мен  Сарқан 
қаласында дене шынықтыру-

сауықтыру орталықтары 
салынбақшы. Сарқан қаласында 
жалпы құны 4,6  млрд. теңге бо-
латын орталық стадион қайта 
жаңартылатын болды.  

Келесі кезекте Қанат 
Алдабергенұлы тұрғындардың 
сауалдарына құлақ түрді. 
Қарабөгет ауылындағы 
әл Фараби атындағы орта 
мектептің күрделі жөндеуіне 
бастапқыда бөлінген қаржының 
жетіспейтіндігі, Сарқан 
қаласындағы Қабанбай ба-
тыр көшесіне күрделі жөндеу 
керектігі, аудан орталығындағы 
ауыз судың тазалығы, табиғи 
газдың, жастарға арнайы 

ғимараттың жоқтығы, орталық 
стадионға күрделі жөндеу 
жүргізудің қажеттігі, Лепсі 
ауылындағы 16 шақырымдық 
«Алтын су» каналын жөндеу, 
тұрғын үйлерді көптеп салу, 
үкіметтен дихандарға бөлінетін 
жеңілдетілген жанар-жағар 
майдың сапасының сын 
көтермейтіндігі, 1993 жылда-
ры салынған қалалық мешітке 
күрделі жөндеу керектігі, 
өңірдегі электр қуатының 
құнын төмендету сынды өзекті 
мәселелер тұрғындар тарапы-
нан сұрақ болып көтерілді. Әрбір 
сауалға жекелей тоқталған об-
лыс әкімі Қанат Бозымбаев атал-
мыш түйткілді түйіндерді шешу 
жолдарын қарастыруды орын-
басарларына, тиісті басқарма 
басшылары мен аудан әкіміне 
тапсырды.

П.ЖЕҢІСХАН.
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СОТ ҚЫЗМЕТІНЕ ТЫҢ СЕРПІН 
БЕРЕТІН ЗАҢ

Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінде  көрсетілгендей, 
сот алдағы уақытта әкімшілік процеске қатысушылардың түсініктемелерімен, арыз-
дарымен, өтінішхаттарымен, олар ұсынған дәлелдермен, дәлелдемелермен және 
әкімшілік істің өзге де материалдарымен шектеліп қалмайды. Атап айтқанда, әкімшілік 
істі дұрыс шешу үшін маңызы бар барлық нақты мән-жайды жан-жақты, толық және 
объективті түрде зерттеуге құқылы.

Бұл заң аясында судьяға жаңа өкілеттіктер мен құқықтар беріліп отыр. Яғни, судья 
әкімшілік істің нақты және заңды тұстарына жататын құқықтық негіздемелер бойынша 
өзінің алдын ала құқықтық пікірін айтуға құқылы. Бұрынғы заң бойынша судьяға ондай 
құқық берілмейтін. Судья іске байланысты өз пікірін айтуға тиіс емес болатын.

Тағы бір жаңашылдық. Сот өз бастамасы немесе әкімшілік процеске қатысушылардың 
уәжді өтінішхаты бойынша қосымша материалдар мен дәлелдемелерді жинай алады. 
Сондай-ақ әкімшілік сот ісін жүргізу міндеттерін шешуге бағытталған өзге де әрекеттерді 
жүзеге асырады.

Заңда «Татуластыру рәсімдері» кеңінен қолданылады. Егер тараптар дауды та-
туласу, медиация не партисипативтік жолмен шешуге тоқтаса, онда келісім жазбаша 
түрде жасалады. Оған екі жақ немесе олардың өкілдері қол қояды. Судья тараптардың 
татуласуы үшін қажетті шаралар қабылдай алады, дауды процесс барысында реттеуге 
көмектеседі.

Татуласу, медиация немесе дауды партисипативтік рәсім бойынша келісім не 
оның шарттары заңға қайшы келген жағдайда, сот оны бекітпей тастайды. Сондай-ақ, 
адамдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін бұзатын келісімдерге 
де жол берілмейді.

Дауласушы тараптар өзара татуласу, медиация немесе дауды партисипативтік 
рәсімге келісім бермесе немесе сот келісімнің шарттарын бекітпесе, әкімшілік істі 
талқылау жалпы тәртіппен жүргізіледі.

Заң тараптардың өзара келісімге келуін, бір-бірімен татуласуын басты шарт ретінде 
қарастырады. Бұл мысалдар жаңа Заңның гуманитарлық бағытын, заңнаманы одан 
әрі ізгілендіру ісінің нәтижелі жүргізіліп жатқанын көрсетеді. Бір айта кетерлік жайт, осы 
Кодекс 2021 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді.

Сарқан ауданының прокуратурасы.

Еуропалық иммундау апталығы 

Иммундау өмір үшін маңызды
ДДҰ-ның еуропалық аймағы аурудың алдын-алу және өмірді қорғау үшін 

иммундаудың маңыздылығы туралы хабардар болу үшін жыл сайын Еуропалық 
иммундау апталығын атап өтеді. 2022ж. 24 – 30 сәуір аралығында Дүниежүзілік  
денсаулық  сақтау  ұйымының  бастамасы  бойынша  Еуропа аймағында,  соның  ішінде  
Қазақстан  Республикасында  «Барлығына  ұзақ өмір!» ұранымен Еуропалық иммун-
дау апталығы өткізіледі.  «Барлығына ұзақ өмір!» ұранымен өткізілетін 2022 жылғы 
Еуропалық иммундау  апталығының  мақсаты  –  вакциналарға  тең  және  кең  қол 
жетімділіктің маңыздылығын атап өту, бұл әр адам үшін ұзақ және салауатты өмір сал-
тын қамтамасыз етуге ықпал ететіндігін хабарлау.

Қазіргі  таңда  жаһанда  вакцинация  инфекциялық  аурулармен күресудің ең тиімді 
және экономикалық адал әдістерінің бірі. Жыл  сайын  вакцинациялаудың  нәтижесінде  
3  миллиондай  сәби ажалдан аман қалып, 750 мыңдай бала мүгедектіктен арылады. 
Вакциналар бәрімізге  толыққанды  өмір  сүруге  мүмкіндік  пен  үміт  береді.  Бұл  үшін 
бәріміз күресуіміз керек.

Вакцинациялау  халық  денсаулығын  сақтауға,  ұлт  қауіпсіздігін қамтамасыз  
етуге  бағытталған.  Қазақстан  Республикасының  Ұлттық күнтізбесіне сәйкес 
тұрғындарға 20 жұқпалы ауруға қарсы ақысыз, жоспарлы түрде  иммундау  жүргізіледі.  
Профилактикалық  күнтізбедегі  инфекцияға қарсы вакцинация тегін жүргізіледі. Әр 
адам тегін екпе алуға құқылы. 

Егудің көбін нәресте бірінші жылында алады. Бұл баланың шектеулі байланыстан  
қажетті  иммунитеті  балабақшаға  барған  кезде  көп  көлемді инфекциядан қорғану 
үшін осы кезде қалыптасады. Ауру балалық  шағында ауыр түрде өтеді. Кейбір ата-
ана егуге салғырт қарап  немесе бас тартып  өз баласын аурушаңдыққа  итермелейді. 
Дәрігер ұсынған тізім мен егу уақытын сақтау  қажет.  Бүгінгі  таңда  қызылша,  көкжөтел  
мен  дифтерия  ауруына шалдығулар  дамыған  елдерде  бірен-саран  тіркеледі.  
Бұл  вакцинацияның тиімділігінің  талассыз  айғағы  болып  табылады.  Ата-аналар  
балаларының вакцинациясына жауапкершілікпен қарауы керек.

Ең бірінші, әрбір ата-ана бұл екпенің не үшін керек екенін білуі керек. Пайдасы  
болатынына  сену  керек.  Екіншіден,  екпе  салмаса  қандай  қауіп барын  түсінуі  тиіс.  
Одан  кейін  баланың  жалпы  бұрыннан  қандай  екпе алғанын, қай екпеге аллергиясы 
немесе реакция болғанын білуі керек. Дәріге, тамаққа қандай аллергия бар соны да 
білуі тиіс. Екпеге барарда баланың жағдайына да қарау қажет. Созылмалы аурулары, 
басқа ауруы бар ма соның бәрін біліп, екпе салатын дәрігерге айтуы тиіс. Вакцинацияға 
жіберер алдында дәрігер   қандай инфекцияға қарсы егу жүргізілетіні және қандай пре-
парат салынатыны жайлы айтып  түсіндіреді. Дәрігер  вакцина  қоюдың  алдында  ба-
ланы  қарап,  ата-анасы  толығымен ақпараттанған болуы тиіс және өз қалаулары бой-
ынша ақпараттық келісім жазылады.

Құрметті  ата-аналар! Вакцинациялау  арқылы алдын  алуға болатын жұқпалы ауру-
лардан жер бетінде жүз мыңдаған балалар өмірмен қоштасуда. Біз  аталмыш  аурулар-
дан  балаларымызды  қорғаудың  ең  сенімді  жолы  -уақытылы вакцинациялану екенін 
естен шығармауымыз қажет.

А.ЖАРТЫБАЕВА,
Сарқан аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау 

басқармасының бас маманы.

Жақсылық жасап жарысайық
 

Жақсылық жасау үшін сіз міндетті 
түрде бай, ақшасы көп адам болуыңыз 
қажет емес. Бастысы, сіздің тілек- 
ниетіңізде деп ойлаймын. Қазіргі 
уақытта қамқорлық пен қолдауға мұқтаж 
болған, көңілдерін шер, қабақтарын 
мұң басқан, қайырымды адамдардан 
мейірімділік, алақандарынан жылулық 
сезімін күтетін жандарды күнделікті 
өмірде жиі кездестіреміз. 

Рамазан айында Сарқан ауданы, Қарғалы ауылында «Жақсылық жасап жарысайық» 
атты үлкен іс-шара ұйымдастырылды. Көп балалы, аз қамтылған, жартылай жетім, 
жетім 10 отбасыларына азық-түлік, қаражат берілді.  Осы іс-шараға Вахитов Амантай, 
Еремеев Владимир Петрович,  Малеванный Александр, Карамулдинов Тимур, Богда-
нова Н, Гончарова Г.Ф, «Ақ ниет» мешітінің имамы қатысты.

 Әркез жүрегіміз кең, пейіліміз ақ болып, жақсылық жасауға ұмтылайық.
Айман КАРАМУЛДИНОВА, 

аудандық мәслихат депутаты.

Алматы облысының төтенше жағдайлар департаментінің
Сарқан аудандық Төтенше жағдайлар бөлімінің және 22-ӨСБ бастықтарының 

азаматтарды мәселелері бойынша қабылдауы

ҚАЗСЕЛДЕНҚОРҒАУ ЕСКЕРТЕДІ!
Ата-аналардың назарына балаларыңыздың судың жағасында ойнамауын 

қадағалаңыз. Сел тасқыны және су тасқыны - бұл табиғи апаттар, оның барысында 
адамдар, жануарлар өліп, ғимараттар мен тұрғын үйлер қиратылады. Сел тасқыны 
және су тасқыны кезіндегі қауіпсіздік көбінесе оларға алдын-ала дайындалу арқылы 
қамтамасыз етіледі.

Сел тасқыны негізінен келесі себептерден туындаған:
 - қатты немесе ұзаққа созылған жауын-шашын, қар мен мұз кептелісінің тез еруі;
- теңізден жағаға және өзендер сағасына қатты жел немесе толқынмен судың ағуы;
- табиғи себептер бойынша да, адамның кінәсінен де дамбалар мен су 

қоймаларының серпінділігі.
Мұзды кептелістер мен өзендердің жоғарғы ағысындағы топырақ көпірлері су 

тасқыны кезінде бірден пайда болады. Басқа жағдайларда су тасқыны қаупіне дер 
кезінде ден қоюға мүмкіндік беретін уақыт резерві бар.

Сондай-ақ гидрологиялық болжамдарға назар аудару керек.
Егер сіз өзіңізді жеке қауіпсіздік шараларымен қамтамасыз еткіңіз келсе, сізге:
• толқынның алғашқы соққысында құлаған емес, күрделі құрылыстарды салу;
• барлық отбасы мүшелеріне жүзуді үйрету;
• қайыққа ие болу (ең дұрысы екі - біреуі қарапайым, екіншісі - үрленетін);
• елді мекенге жақын орналасқан топографиялық биік нүктелермен танысу;
• Табиғи апат туралы ескерту әдістері мен формаларын білу.
Су басу аймағындағы әрекеттер. Егер сіз өзіңізді су басу аймағында тапсаңыз, сізге:
• үйдегі газды, электр қуатын және суды өшіріңіз;
• жылыту пештерін сөндіру;
• үйдің құнды заттарын ғимараттың жоғарғы қабаттарына немесе шатырларға 

өткізуге;
• үйдің бірінші қабаттарының терезелері мен есіктерін әйнектің сынуына және 

үйге құбылмалы қоқыстың енуіне жол бермеу үшін тақталармен немесе фанерамен 
жабу;

• Үй жануарлары орналасқан сарайдағы есіктердегі ысырмаларды ашыңыз.
Кенеттен су тасқыны болған кезде, өзіңізбен бірге жылы және жақсырақ су өткізбейтін 

киімді, көрпе, тамақ, т.с. алып, рельефтің бұрын-соңды су баспағаны белгілі биік жер-
лерге шығыңыз. Егер олар жоқ болса, сіз қайық пен басқа да мінсіз жүзу құралдарын 
жүзуге дайындалуыңыз керек. Суды төгіп болғаннан кейін, электр сымдарының жырты-
луына, бұзылған газ желілеріне назар аударыңыз. Үйге кірер алдында оның құрылымы 
су элементінің соққыларының астында босап қалмағанына көз жеткізу керек. Суда 
табылған тағамды қолдануға болмайды, немесе суды су басу мүмкін емес. 

Сел қауіпі, сел қаупінің белгілері:
Сел ағындары - бұл жекелеген біліктерде қозғалатын, таулы рельефке тән су мен 

борпылдақ қоспалардан тұратын қысқа мерзімді балшық тас ағындары. Олар морена 
көлдерінің серпінділігі, еріген қардан судың толып кетуі және мұздықтардың сулануы, 
қатты және тұрақты жауын-шашын, сондай-ақ жер сілкінісі кезінде пайда болады.

Қазақстанның таулы аймақтарында селдің пайда болуы жылы маусымда мүмкін 
(мамыр - қыркүйек). Селдің биіктігі 10-20 метрге жетуі мүмкін (кейбір жағдайларда 40-
50 метрге дейін), ағынның жылдамдығы 3-5 және одан көп м / с (кейбір жағдайларда 
15-20 м / с дейін) болады. Селдің жолында тірі қалу іс жүзінде мүмкін емес, сондықтан 
сел қаупінің алдын-алу өте маңызды.

Сел қауіпінің белгілері:
• сел қауіпті бассейнде қатты нөсер;
• сел қауіпті өзендердің жоғарғы ағысында ауа температурасының күрт және 

ұзаққа көтерілуі, тау көлдерінің толып кетуіне әкеліп соқтырады және олардың басталу 
қаупін тудырады;

• көлдегі су деңгейінің күрт төмендеуі немесе оның бетінде кратерлердің пайда 
болуы, бұл көлдің линтельінің (дамбаның) серпілісін білдіреді;

• көл сілемі (дамба) бұзылуына әкеледі.
Селдің жақын және жақын болу қаупінің белгілері:
• су тасқыны арнасындағы судың тоқтауы немесе күрт төмендеуі, бұл морена-

мұздық кешенінде судың жиналуын көрсетеді;
• селдің жоғарғы каналында дауылдың пайда болуы;
• сел тасымен болған тастардың әсерінен топырақты дірілдету;
• сел тасқынының білігінің алдында соққы толқынынан пайда болған балшық 

шаңының пайда болуы;
• су тасқынына дейінгі қорғасынның пайда болуы, судың бұлдырлығы 

жоғарылауымен сипатталады.
Сел қауіпті жерлерде өзін қалай ұстау керек
• таудағы жағдай туралы бұқаралық ақпарат құралдарының хабарларын үнемі 

қадағалап отыру;
• егер қауіпті бассейннің жоғарғы ағысында қатты жауын-шашын болса, сел 

қауіпті арнасын қалдырыңыз;
• қозғалатын селге 50-70 м-ден жақындамаңыз;
• тік жартастар мен тік беткейлердің жанында тоқтамаңыз, өйткені сел жүру 

кезінде дірілдеу нәтижесінде құлау немесе таулар пайда болуы мүмкін;
• сел тасқыны арналарымен адамдар арасында кемінде 20-30 метр аралықпен 

жүру;
• демалуға тоқтамаңыз және сел қауіпті каналдардың жанында, көл көпірлерінде 

(бөгеттерде) және олардың астында лагерьлер құрмаңыз;
• егер сел жүру белгілері байқалса, мүмкіндігінше арнадан тау баурайына дейін 

алыс жүріңіз;
• Селдің өзегінен өткеннен кейін сел арнасына түсіп кетпеңіз - оған басқа білік 

ілінуі мүмкін;
• арнадан түсіп жатқан кезде және әсіресе сел жүретін учаскелерде және 

шұңқырларда қатты абай болыңыз;
• Морена-мұздық кешенінде болуға және сел жүру қаупі жоқ немесе ауа 

райының теріс температурасында жақсы болған кезде жүруге кеңес беріледі;
• тұрақсыз жатқан қоқыстардан тұратын, сонымен қатар қозғалатын мұздық не-

месе көшкін нәтижесінде пайда болған көлдердің бойымен қозғалмаңыз.
                                                                                          

 А.ТОЛЕУОВ,
     ҚР ТЖМ «Қазселденқорғау» ММ  Сарқан  ӨПБ басшысы.   
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ұзақ мерзім емес. Алайда Бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қоры осын-
дай қысқа уақытта салымшылар мен 
алушылардың қажеттіліктерін ескере 
отырып, өз қызметтерінің едәуір бөлігін 
онлайн-кеңістікке көшірді. БЖЗҚ-ның 
түрлі қызметтерін дамытудың негізгі 
бағыттары Қордың 2017-2021 жылдарға 
арналған Корпоративтік даму стратегия-
сында жазылған болатын. Соған орай біз 
қызметкерлеріміздің қажырлы еңбегінің 
алдын ала қорытындысын жүргіземіз. 

Корпоративтік стратегияда 
айқындалған зейнетақы қызметтерін да-
мыту мен сапасын арттырудың түйінді 
бағыттарының бірі – тікелей, электрондық 
және қашықтан қызмет көрсету форма-
тын дамыту арқылы салымшыларды 
зейнетақы қызметтерімен тең дәрежеде 
қамтамасыз ету. Бұл ретте Қор өткен 
жылдар барысында БЖЗҚ сайты мен 
мобильді қосымшасы, e-gov порталы мен  
мобильді қосымшасы, әлеуметтік желілер, 
т.б. арқылы түскен өтініштерді орындауға 
электрондық форматта көрсетілетін 
зейнетақы қызметтер ауқымын кеңейтті. 

Қазіргі уақытта БЖЗҚ қызметтерінің 
93% астамын ыңғайлы әрі жедел 
электрондық форматта көрсетеді. Са-
лымшылар мен алушылар үйден 
шықпай-ақ, бірнеше минут ішінде Қордың 
барлық қызметін пайдалана алады. Мы-
салы, БЖЗҚ сайтында және мобильдік 
қосымшасында салымшылар кез кел-
ген уақытта және кез келген жерде жеке 
зейнетақы шотынан үзінді-көшірме 
алып, деректемелеріне өзгерістер 
мен толықтырулар енгізіп, ЖЗШ-ның 
бар екендігі туралы анықтамаға қол 
жеткізіп, 1 немесе 2 топтағы мүгедектік 
мерзімсіз белгіленуіне орай, сондай-ақ, 
ерікті зейнетақы жарналары бойынша 
зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы 
өтініш беріп, төлем алу туралы өтініштің 
мәртебесін қадағалай алады және т.б. 
Айта кетерлік жәйт, онлайн қызметтердің  
шамамен 70% БЖЗҚ сайтында немесе 
мобильді қосымшасында көрсетілген.

БЖЗҚ-ның электрондық қызметі мен 
қашықтан қызмет көрсету жүйесін да-
мыту мақсатында 2017-2021 жылдары 
ҚР цифрлық даму, инновациялар және 
аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі, ҚР 
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігі, ҚР Әділет министрлігі, 
«Қазпошта» АҚ, екінші деңгейдегі банктер 
және т. б. мемлекеттік органдардың де-
ректер базасы мен ақпараттық жүйелері 
біріктірілді. Осылайша, жасына байла-
нысты төлем алуға өтінішті алдын ала 
тексеру; ЭЦҚ тексеру және жеке басын 

БЖЗҚ өз қызметтерінің 90 пайызын 
онлайн тәртібіне қалай ауыстырды?

сәйкестендіру; ақпараттандыру, қызмет 
көрсету үшін бір реттік құпиясөзді жіберу; 
жасына байланысты төлем алуға тірелген 
өтініштерді қабылдау; белгіленген 
мүгедектік бойынша деректерді тек-
серу; азаматтардың жеке деректерін, 
куәландырушы құжаттар мәртебесін, 
өмірлік мәртебесін тексеру; зейнетақы 
жарналарын төлеу бойынша агенттермен 
өзара іс-қимыл үрдісін саралау және құру; 
туыстық байланыс бойынша деректерді 
тексеру; трансфер-агенттік қызмет 
көрсетуді іске асыру және т. б. бойынша 
жұмыстар жүргізілді.

Деректер базасын біріктірудің 
арқасында БЖЗҚ қызметтерінің 20%  
астамы өтінішсіз қызмет көрсету фор-
матында көрсетіледі. Мысал ретінде ай-
татын болсақ, оған міндетті зейнетақы 
жарналарын (МЗЖ), міндетті кәсіптік 
зейнетақы жарналарын (МКЗЖ) және 
ерікті зейнетақы жарналарын (ЕЗЖ) есеп-
ке алу бойынша жеке зейнетақы шоттарын 
автоматты түрде ашу кіреді. Естеріңізге 
сала кетейік, жеке тұлғаның БЖЗҚ-да 
ашық ЖЗШ болмаса,  ол алғашқы жар-
на келіп түскенде БЖЗҚ ақпараттық 
жүйесінде автоматты түрде ашылады. 
Бұл ретте жеке тұлғаны сәйкестендіру 
МЗЖ, МКЗЖ немесе ЕЗЖ аудару кезінде 
төлем тапсырмасының электрондық 
форматында көрсетілген дербес де-
ректер бойынша жүзеге асырылады. 
Қолданыстағы құжаттың деректемелері 
мен салымшының тұрғылықты жері ту-
ралы барлық қажетті мәліметті,  БЖЗҚ 
жоғарыда айтылғандай, мемлекеттік 
органдардың ақпараттық жүйелерінен 
алады. 

Айта кетейік, салымшылар мен 
алушыларға қатысты мәселелерінің бір 
бөлігі қашықтан қызмет көрсету арқылы 
шешіледі. Қор мамандары: Call-орталық, 
"Chat2Desk" (WhatsApp, Telegram, Viber 
мессенджерлері және Facebook пен 
ВКонтакте әлеуметтік желілері), БЖЗҚ 
веб-сайты мен ұялы қосымшасы (кері 
байланыс қызметтері, онлайн-кеңесші, 
Басқарма төрағасының блогы) және 
т.б. байланыс арналары арқылы түрлі 
тақырып бойынша мәселелерді жылдам, 
әрі оңай шеше алады.

Кеңселерде ұсынылатын дәстүрлі 
қызмет көрсету түрлерін де ұмытпаған 
жөн. Карантиндік іс-шаралар мен 
оқшаулау кезінде жұртшылықтың көбінің 
біздің қызмет көрсету кеңселерінен 

ақпарат алғылары келгендері соншалық, 
шектеулер алына салысымен қарттар 
да, жастар да БЖЗҚ-ға ұмтылды. 
Айта кетейік, Қазақстан бойынша 176 
қызмет көрсету кеңсесінен бөлек, Қор 
қызметтерін мобильді кеңселерден (бұл 
еліміздің шалғай ауылдары мен аудан-
дарында тұратын салымшыларға қызмет 
көрсететін арнайы жабдықталған көлік 
құралдары), «мобильді агент» көшпелі 
топтарынан, сондай-ақ, «Қазпошта» АҚ-
ның 347 бөлімшесінен алуға болады. 

Корпоративтік даму стратегиясының 
мақсат-міндеттерін жүзеге асыру 
шеңберінде алдын ала жүргізілген 
дайындық іс-шараларының арқасында 
БЖЗҚ өз қызметін толыққанды көрсете 
білді. Бұл ретте Қор қызметкерлері мен 
салымшылары арасында COVID-19 коро-
навирус індетінің таралуына жол бермеу 
үшін қолайлы еңбек жағдайы мен қызмет 
көрсету шараларының сақталғанын атап 
өтеміз. Жалпы  карантиндік шектеулерді 
енгізу кезінде Қор қызметкерлері 
қашықтан жұмыс істеу форматына жедел 
көшті. Қор қызметі бір күн де тоқтамай, 
барлық зейнетақы қызметтері салымшы-
лар мен алушылар үшін толық көлемде 
қолжетімді болып қала берді. 

Бұдан бөлек, 2021 жылдың басында 
ҚР «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне экономикалық 
өсуді қалпына келтіру мәселелері бойын-
ша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Заңы қабылданды. Оған сәйкес, 
азаматтарға зейнетақы жинақтарының 
бір бөлігін тұрғын үй жағдайын жақсарту 
және (немесе) тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлемі мен 
міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыруға кірмейтін емделуге ақы 
төлеу, сондай-ақ, жеке басқарушы 
компанияларға инвестициялық басқаруға 
беру үшін пайдалануға құқық берілді. 
Уақыт тығыздығы мен салымшылар ара-
сында үлкен сұранысқа ие болғанына 
қарамастан, БЖЗҚ өзінің барлық 
қызметін үздіксіз, әрі жоғары деңгейде 
ұйымдастырды. Мемлекеттік органдар, 
уәкілетті оператор, кастодиан банктер, 
инвестициялық басқарушылар және 
салымшылармен өзара іс-әрекеттің 
техникалық, ұйымдастырушылық, 
ақпараттық мәселелері жолға 
қойылды. БЖЗҚ сайты мен мобильді 
қосымшасындағы жеке кабинетте жеке 
зейнетақы шотының жай-күйі туралы 

ақпарат жинақтардың жалпы сомасын 
ғана емес,  жеткіліктілік шегі, қолжетімді 
сома, сондай-ақ, жеке табыс салығын бір 
рет және кейінге қалдырып бөліп төлеуді 
ескерген біржолғы төлем сомасы туралы 
мәліметтерді де қамтыды. Барлығы ЖЗШ 
үзінді көшірмесінде көрсетілгендіктен 
салымшының өз бетінше есептеу 
жүргізбеуіне болады.  БЗТ пайдаланған 
және пайдаланбаған жағдайдағы 
болашақ зейнетақы төлемдерінің 
мөлшерін түрлі сценарийлер бойын-
ша есептейтін зейнетақы калькулято-
ры жаңартылды. Бұл салымшыларға 
зейнетақы жинақтарын дәл қазір пайдала-
ну керек пе, әлде оны келешекте зейнет-
ке шыққанда күнкөріс көзі етіп қалдырған 
жөн бе деген күрделі мәселені шешуге 
көмектеседі.

Барлық үдерістерді автомат-
тандырудың арқасында операторлар 
тарапынан да, БЖЗҚ тарапынан да 
өтініштер барынша қысқа мерзімде 
қарастырылды. Егер БЖЗҚ ережесіне 
сәйкес, өтініштерді орындауға 5 жұмыс күні 
берілсе де, іс жүзінде ол қысқа мерзімде 
( 1-2 күн)  жасалды. Уәкілетті оператор-
лармен бірлесе реттелген үдерістердің 
арқасында рәсімдердің басым бөлігі 
(тұрғын үй жағдайын жақсартуға және ем-
делуге барлық қажетті құжаттарды ұсыну) 
уәкілетті оператор тарапынан «Бір тере-
зе» қағидаты бойынша жүзеге асырылды. 
Инвестициялық портфельді басқаратын 
компаниялармен де үлкен жұмыстар 
атқарылды. БЖЗҚ сайтында басқарушы 
компаниялар туралы қажетті ақпараттан 
бөлек, ИПБ жинақтарын аудару қызметі 
де ұсынылды. Санаулы минуттың ішінде 
Қор салымшылары өз жинақтарын төрт 
ИПБ-ның біріне аудара алады.

Қорытындылай келе, өткен бес жылда 
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 
зейнетақы жинақтарын сенімді есепке алу 
және әрбір салымшыға қолжетімді сапа-
лы зейнетақы қызметін көрсетуді негізгі 
мақсат пен міндет ретінде ұстанғанын 
атап өткен жөн. Қор қызметкерлерінің 
басты міндеті – діттеген мақсатқа жету 
мен қызметтер сапасын жақсарту болды. 
Қазіргі уақытта БЖЗҚ 2022-2026 жылдарға 
арналған жаңа Корпоративтік даму стра-
тегиясын қабылдап, оның шеңберінде 
басталған жұмыстар мен қызметтерді ав-
томаттандыруды әрі қарай жалғастырып,  
қызмет көрсетудің белсенді түрін дамы-
тып, салымшылар және алымшылардың 
Қормен өзара іс-қимыл әрекетінде 
электрондық арналарды әрбір адамның 
жеке қажеттіліктерін ескере отырып, 
жетілдіре түсетін болады. 

Вирус коричневой морщинистости 
плодов томата является опасным пато-
геном овощных культур закрытого грунта 
–томата и перца. Имеет множество путей 
проникновения и высокую скорость рас-
пространения.  Вредоностность никаких 
известных воздействий ToBRFV на здо-
ровье человека зафиксировано не было, 
однако вирус может вызвать от 30 до 70% 
потери урожая пасленовых. 

Источник сохранения и способ пере-
дачи инфекции. Вирус является высо-
копатогенным и сохраняет жизнеспо-
собность в течение долгого времени не 
только в семенах, растениях и их частях, 
но и на инертных поверхностях. Симпто-
мы вызываемые ToBRFV на растениях, 
достаточно разнообразны и не являются 
специфическими: симптомы вируса ко-
ричневой морщинистости плодов томата 
могут быть легко спутаны с вирусом моза-
ики пепино (PepMV), вирусом хлоротиче-
ской пятнистости физостегии (PhCMoV), 
вирусом томатной мозаики (ToMV) и виру-
сом табачной мозаики (TMV).

В настоящее время известно, что ни 
один коммерческий сорт томата не обла-
дает полной устойчивостью к ToBRFV.

Можно наблюдать следующие сим-
птомы:

• листья: хлороз, мозаичный ри-
сунок (хлоротичные/бледные пятна) 
и пятнистость часто наблюдаются на 
молодых листьях главных и боковых 
побегов,молодые листья могут быть 
сморщены или деформированы, иногда 
наблюдается сужение (игольчатость) ли-

ВИРУС КОРИЧНЕВЫХ
 МОРЩИНИСТЫХ ПЛОДОВ ТОМАТА

стьев, образование пузырей на поверх-
ности листьев, постепенное увядание 
листьев с последующим пожелтением и 
гибелью всего растения.

• стебель, чашечки и черешки:
 появление коричневых некротических 

поражений на стеблях чашечках и череш-
ках,

• плоды:  хлоротическая пятнистость 
и мраморность плодов, деформация 
плодов, наблюдается неравномерное со-
зревание плодов (например, отдельные 
плоды могут быть красными в некоторых 
частях, но с зелеными полосами или пят-
нами).

Неровное созревание при поражении 
ToBRFV гораздо более серьезное, чем 
при PeрMV, темные пятна на зеленых 
плодах, коричневые морщинистые пятна 
на плодах встречаются редко.

Как правило, растения, зараженные 
ToBRFV, сразу не проявляют визуальных 
симптомов. После инокуляции у тома-
тов развивались системные симптомы 
в среднем через 12-23 дня, у сортов то-
матов, не содержащих ген устойчивости, 
через 4-5 дней.

Проявление симптомов на заражен-
ных растениях зависит от вида и сорта 
растения, инфекционности вируса и усло-
вий окружающей среды.

Меры борьбы. Основными мерами 
контроля являются уничтожение зара-

женных растений и соблюдение строгих 
мер дезинфекции у работников теплиц, 
обеззараживание инструментов, частое 
мытье рук и чистка обуви перед входом 
в теплицы. 

Вирус мозаики пепино. Возбудитель- 
Pepino mosaic virus. Вирус мозаики пепи-
но считается одним из наиболее опасных 
заболеваний томатов во всем мире. В 
первую очередь возбудитель инфициру-
ет растения, выращиваемые в условиях 
закрытого грунта, поскольку повышенная 
влажность воздуха и тепло внутри теплиц 
способствуют быстрому размножению па-
тогенных микроорганизмов.

Повреждаемые культуры-  Основными 
растениями-хозяевами для возбудителя 
считаются томаты, баклажаны, карто-
фель семейства пасленовые.

Вредоностность- в среднем заражен-
ные вирусом всходы могут терять от 4 до 
30 процентов урожая.

Симптомы. Наиболее типичным при-
знаком заражения растений вирусом 
мозаики пепино является мраморная 
окраска помидоров и хлорозная окра-
ска листьев. При этом инфицированные 
плоды томатов имеют неравномерную 
окраску, часто растрескиваются и взду-
ваются, а листья растений приобретают 
желто-коричневый оттенок и пузырятся. 
Симптомы заражения растений вирусом 
мозаики пепино имеют сходные призна-

ки с такими заболеваниями, как столбур 
томатов, аспермия, желтая курчавость 
томатных листьев. Похожие признаки 
иногда проявляются на всходах помидо-
ров и при недостатке фосфора, особен-
но если листья отходят от стеблей под 
острым углом, а их доли завернуты книзу. 
Источник сохранения и способ передачи 
инфекции инфицированные семенами 
томатов, вирус мозаики способны раз-
носить также насекомые - опылители, в 
частности шмели, а также клопы–слепня-
ки, тля и некоторые виды клещей. Кроме 
того, заболевание может передаваться 
чисто механическим путем через контакт 
зараженных и здоровых растений. Также 
инфекция распространяется вместе с ра-
бочим инвентарем, одеждой, обувью, та-
рой и даже через корни растений вместе 
с питательным раствором. Меры борьбы. 
Увы, на сегодняшний день эффективного 
средства борьбы с мозаикой пепино не 
существует, поэтому основными способа-
ми защиты от инфекции является строгое 
соблюдение рекомендованных санитар-
ных мероприятий и четкое выполнение 
стратегии иммунизации.

Одной из наиболее эффективных мер 
по защите растений от возбудителя бо-
лезни является использование здоровых, 
незараженных вирусом семян.

Ш.ШАГАМБАЕВА,
государственный инспектор  по

 карантину растений 
Сарканской  РТИ КГИ в АПК МСХ.
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RUHANIAT
Алқалы жиында осы мәселені көтеріп 

жүрген бастамашыл ұстаз ҚР білім беру 
ісінің үздік қызметкері, Талғар ауданының 
Құрметті азаматы Камнұр ТӘЛІМҰЛЫ ар-
найы баяндама жасады: 

- Ел Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев «Егемен Қазақстан» газетіне бер-
ген сұхбатында мектептерде мемлекеттік 
тілдің мәртебесін көтеруді басты назар-
да ұстау қажеттігіне баса назар аудара 
келіп: «Біз мемлекеттік тілдің мәртебесін 
көтеру бағытындағы жұмыстарды үздіксіз 
жалғастыра береміз», – деп соқырға таяқ 
ұстатқандай нақты айтып, тапсырма да 
берген еді. Сонымен бірге Мемлекет 
басшысы өзінің дәстүрлі Жолдауында: 
«Ата заң бойынша Қазақстанда бір ғана 
мемлекеттік тіл бар. Бұл – қазақ тілі. 
Болашағын Отанымызбен байланыстыра-
тын әрбір азамат қазақ тілін үйренуге ден 
қоюға тиіс. Бұл отаншылдықтың басты 
белгісі болып табылады», – деп тағы да 
қазақ тілін білу баршамызға ортақ міндет 
екенін ескертті. Қасым-Жомарт Кемелұлы 
айтқан «Жаңа Қазақстанды» құрудың 
асыл діңгегі қазақ тілінің мәртебесін 
көтеруден басталатынын ұмытпайық! 
Аралас мектептен арылмайынша, 
ұрпағымызға ана тілінде толыққанды 
тәрбие бере алмаймыз, Тәуелсіздіктің 
тұғырын биіктету де мүмкін  емес! Аралас 
мектеп деген бұл – дерт. Ұлтымыздың жа-
зылмас жарасы. Тілімізді шұбарлап, бізді 
шүршіт жасаудың ең тиімді әрі төте жолы. 
Соншалықты ақылсыз болмасақ  бұл 
үрдістің кешегі Кеңес үкіметінің кезінен 
келе жатқан кесел екеніне көз жеткізетін 
уақыт жетті ғой.   

Осыдан бір ғасыр бұрын ұлт көсемі 
Ахмет Байтұрсынұлы бабамыз: «Ара-
лас мектептің санын арттыру ұлтты ұлт 
ретінде жоюдың бірден бір жолы» десе, 
Мұстафа Шоқай: «Бала қай тілде білім 
алса, түбі сол ұлтқа қызмет етеді» деген 
болатын.

  Еліміздің 3 ірі мегаполисіндегі мек-
теп оқушыларының қай тілде білім алып 
жатқанына көз жүгіртіп көрелік. Мәселен, 
2020-2021 оқу жылында елордада қазақ 
сыныбында – 108 мың, орыс сыныбында 
85 мың бала оқыған. Ал Шымкентте қазақ 
сыныбында – 152 мың, орыс сыныбын-
да – 54 мың, тіпті өзбек сыныбында 20 
мың бала білім алыпты. Алматыда қазақ 
сыныптарындағы (140 мың) оқушыдан 
орыс сыныбындағылар (153 мың) басым 
болып шықты. Ақмола облысында да сол, 
555 жалпы білім беретін мектептің 157-сі 
ғана қазақша, 217-і аралас. Бір қызығы, 
тәуелсіздік алғалы Көкшетауда жаңа қазақ 
мектебі 2018 жылы бір-ақ салынған. Соны 
қосқанның өзінде қалада мемлекеттік 
тілде білім беретін 4-ақ мектеп бар екен. 
Шығыс Қазақстан облысында 337 қазақ 
мектебі, 140 орыс мектебі, 167 ара¬лас 
мектеп бар. Қарағанды қаласының өзінде 
12 мектеп таза орыс тілінде берсе, 10 мек-
теп тек қана мемлекеттік тілде оқытады. 
Ал аралас мектеп саны – 56. Жергілікті 
30 мыңнан астам қазақ баласы орыс 
мектебіне барып жүр деген сөз. Павлодар 
қаласында өткен жылы 7 қазақ, 12 орыс 
мектебі, 18 аралас мектеп болған. Одан 

МӘСЕЛЕАралас мектеп 
қазақты қайда 

апарады?
Осындай тақырыппен 2022 жылдың 16 сәуірінде 

Алматыдағы Қазақстан Республикасының Ұлттық 
кітапханасында ұлт зиялылары мен ғалымдар, пе-
дагогтар қатысқан қоғамдық талқылау өтіп, 
Талғар қаласында жаңадан салынған 1200 бала оқуға 
жоспарланған заманауи үлгідегі мектептің таза қазақ 
мектебі болуын қалайтын жұртшылық ұсынысы са-
рапталды. Аралас мектеп мәселесі біздің ауданға да 
жат еместігін ескеріп, қоғамдық талқылауда айтылған 
тың пікірлерді ортаға саламыз. 

бері де ештеңе өзгерген жоқ. Жергілікті 
белсенді азаматтар ата-аналардың дені 
қазақ мектебінен гөрі аралас мектепке 
барғанды құп көретінін айтады.

Мектеп- ұлттың келешегі, келбеті, 
бет-бейнесі мен беделі. Білімнің бастау 
бұлағы, ұлтымыздың жанар шырағы, 
негізгі қайнар көзі! Бұлақ пен бастау таза 
болмаса, одан сусындап өскен ұрпақтың 
рухы да тазармайды. Олар да қанаттары 
қатып, бұғанасы бекімей жатып, осы дерт-
пен яғни, өзінің туған ана тілінде сөйлей 
алмайтын рухани дертпен ауыратын бола-
ды. Ал өзіміз қолдан жасап беріп отырған 
ол дертті өмір бақи емдеп жаза алмайсың. 
Қазақ тілінде сөйлемейтін, тіпті сөйлей 
алмайтын, сөйлесе де немқұрайлы, 
«басын жарып», «көзін шығарып» тілді 
бұзып, шұбарлайтын шүршіттердің са-
нын ғана көбейтеміз. Бұны бізге осы күнге 
дейінгі өмір тәжірибесінің өзі көрсетіп 
отырған жоқ па? Мұндай кері кеткен 
керенаулық пен келеңсіздік кімге керек 
сонда? Не үшін керек? Тәуелсіздік алдық 
дегенімізге 30 жыл болды десек те, әлі 
есімізді жиып, етегімізді жауып үлгермедік 
қой. Үш ғасырға жуық жүргізілген орыстың 
отарлау саясаты мен ұлттың қамын 
ойлаған Алаш арыстарын «халық жауы» 
деп жаппай қырғынға ұшыратқан кеңестік 
жүйенің кесапатын көрген қазағым қашан 
оянасың? Әлі күнге дейін орысқұлдық 
саясаттың шырмауынан шыға алмай 
шыр-пыр болып жүрген мемлекетті 
құрушы негізгі ұлт болып саналатын қазақ 
халқының жанын жегідей жейтін «аралас 
мектеп» сияқты сыртын сылап тұрсаң 
да, ішің жылап, сылағы құлап тұратын 
санамызға еркімізден тыс зорлап таңған 
«кеңестік интернационализмнің» жалған 

сарқыншағы осы «аралас мектеп» емес 
пе? Біз алдыңғы аға буын өкілдері келе-
шек жастарымыздың алдында бәріміз 
де жауаптымыз. Бүгінге дейінгі ұлтымыз 
шеккен зардапты болашақ жастарымыз 
шекпесін десек, аралас мектептерді ашу 
емес, оның азайып жоқ болып жойылуы-
на барынша күш- жігерімізді салуымыз 
керек. 

Бойында қазақтың қаны тулаған, халқы 
шеккен қасіреттен хабары бар, ұлтының 
намысы мен ұрпағының болашағын ой-
лайтын, ұлтын сүйген ұжданы бар бүгінгі 
буынның басты парызы-еліміздің ертеңі 
үшін келешектің іргетасын қалауға жеке 
өнегесімен үлес қосу.  

Баяндамада көтерілген басты 
мәселеге орай ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаты Қазыбек ИСА «Қасқыр мен 

қойды бір қораға қамасаңыз, қайсысы 
зиян шегеді – аралас мектепте де қазақ 
сыныбы солай зиян шегеді. Себебі біздің 
билік - орыстілді»,- деді.

Жазушы-публицист Марат 
ТОҚАШБАЕВ: 

«Статистикаға сүйенсек, 
Қазақстандағы қазақ халқының саны 70,2 
пайыз болды. Яғни қазақтың саны жал-
пы халық санының 2/3 бөлігінен асты. 
БҰҰ – ның қағидаттарында жергілікті 
халық барлық халықтың 2/3 бөлігінен 
асса, ол көпұлтты боп саналмайды. Де-
мек Қазақстан – моноұлтты мемлекет. 
Сондықтан қазақ мектептерінің басым бо-
луы әбден құптарлық іс.»

Тарих ғылымының докторы, акаде-
мик Мәмбет ҚОЙГЕЛДІ:

«Егер терең зерделеп, бір тоқтамға 
келмесек, бүкіл ұлтымыз жойылып 
кетеді. Конфуций айтқан екен: «Егер 
тіл өзінің мағынасын жоғалтса, онда 
ұлт азаттығынан айырылады»,- деп. 
Біздің тіліміз өз мағынасын жоғалтып 
келе жатқанын түсінбейміз бе? Осы тіл 
мәселесінде үкімет халықтың сөзіне құлақ 
аса ма, онымен бір бағытта ма?»

Мемлекет және қоғам қайраткері 
Амалбек ТШАНОВ: 

«Аралас мектептің кесірінен 
ұрпағымыздың бәрі дүбәрә болды. 

Бірімізді – біріміз түсіне алмаймыз, арада 
байланыс жоқ. Байланыс үзілсе, ұлттық 
рух, ұлттық құндылық үзіледі»

Актер Байғали ЕСЕНӘЛИЕВ:
«Піл мен атты арбаға қатар жегіп, ба-

ратын жеріңе өсіп кетсең де уақытында 
жете алмайсың, бәрібір пілдің дегені 
болады. Сондықтан ең бірінші аралас 
мектептерді жабуға күш салуымыз керек»

Қоғамдық талқылауға қатысушылар 
жиын соңында Қазақстан билігі мен 
халқына үндеу жариялап, халық 
сұранысының қанағаттандырылуын та-
лап етті. 

Көкейкесті мәселені «Қазақ 
әдебиеті» (№16, 22 сәуір, 2022 ж.) 

газетінің материалдары бойынша 
дайындаған Жомарт ИГІМАН.

Менің ағайым Әділ Тұрысбекұлы 
1937 жылы мамыр айының 1 күні жай ша-
руа отбасында дүниеге келген. Шешеміз 
Алтынның 6-ыншы перзенті. 
Ол кезде аса қиын уақыт. 
Қазақстанды Голощекин биле-
ген «Аша тұяқ» қалмасын за-
маны. Мемлекетімізде әділдік 
орнасын деп әжеміз Сүйкім 
Тұрысбек пен Алтыннан туған 
алтыншы ұлдың атын Әділ 
деп қойған. Әділдің соңынан 
2 қыз дүниеге келіп, екеуі де 
шетінеп кетеді. Сонан сұм 
соғыс басталып әкеміз еңбек 
армиясына алынып, Красно-
яр қаласында өзенмен ағаш 
ағызып жүргенде бөренелер 
арасында қалып, мертігіп 
әскери госпитальда бірнеше 
ай жатып, бір-екі солдат 
әкемді Ақсудың әскери комиссариатына 
1943 жылдың күзінде әкеліп тапсырады. 
Уақыт өте қиын, бәрі соғыс үшін деген ұран. 
Кемтар әкеміз әр жұмысты бір істеп жүреді. 
Сонан шопанның таяғын ұстайды. Соғыс 
жүріп жатыр. 1945 жылы мамыр айының 
5 - күні дүниеге мен келіппін. Әділ 2 сы-
ныпта оқиды екен. «Сен туғанда сүйіншіге 

1 қарындаш, 1 дәптер бергенмін» 
деп сөз арасында ыңғай айтып 
отырушы еді менің ағам. Менің 
атымды молда нағашымыз Ғаділ 
деп қойыпты. Мен Тұрысбек пен 
Алтынның 9 баласы, шешемнің 37 
мүшелінде туыппын. Менен кейін 
Жазылбек 1947 жылы, Қазылбек 
1949 жылы дүниеге келген. Ал 
әкеміз Тұрысбектің 50 жасында, 
шешеміздің 44 жасында кенжеміз 
12 -інші бала болып Елубек дүниеге 
келген. Сол кезде менің есімде бізге 
Қазипа деген әпкеміз қарайтын. 
Елубек туғаннан соң күз мезгілінде 
Қазылбек пен Жазылбек екеуі бір 
күнде сүзек ауруынан дүниеден 
озды. Мен 1 - сыныпта оқитынмын. 

Зиратқа апарып, ұра сияқты бір жерді қазып, 
екеуін екі жағына мәйіттерін жерледік. Әкеміз 
бен шешеміздің 12 баласынан 5-еуіміз тірі 
қалдық. Үлкен әпкеміз Жанипадан 5 қыз, үш 
ұл, онан кейінгі әпкеміз Қазипадан 4 ұл, 4 қыз, 
Әділден 4 ұл, 3 қыз. Менен 2 ұл, Елубектен 
бала жоқ. Балаларымыз өз отбасыларымен 
тәуелсіз мемлекетіміздің әр жерінде тұрып 

жатыр.
Менің ағамның 4 ұлынан 11 немересі, 2 

шөбересі, ал 3 қыздан 6 жиен немерелері, 3 
жиеншарлары бар. Аллаға шүкір. 

Менің ағайым 8 жылдықты бітіргеннен 
соң еңбекке ерте араласты. Көлік жүргізуші 
куәлігін алып, сонан көлік жүргізушісі бо-
лып Сарқан автокөлік кәсіпорнында істеді. 
Өзінің еселі еңбегі мен толағай табы-
сын мемлекет бағалап екі дүркін «Еңбек 
Қызыл Ту» орденімен марапатталды, 
екі шақырылым Сарқан қалалық атқару 
кеңесінің депутаты болды. 1969 жылы 
Сарқан автокөлік  кәсіпорнының атынан 
Москвадағы Лихачев атындағы зауытта 1 
жылдық автомеханик курсын оқып бітірді. 
80 жылдары автокәсіпорнында автокөлік 
жөндеу бригадасының бригадирі, кезекші 
механик, автокөлік колоннасының басшысы 
қызметтерін атқарып 1997 жылы еңбек абы-
ройымен зейнетке шықты. Амал нешік, 2000 
жылы балаларының анасы, жұбайы Күлтай 
жеңгеміз дүниеден өтті. Сонан балаларының 
қолында, немерелерінің арасында қызықты 
өмір кешіп, 2017 жылдың ақпан айының 24-і 
күні менің ағайым дүниеден озды. Ағайым 
ағайындарына жақсылығы мол мейірімді 
болды. Әрқашан қолынан келгенін ақылымен 
де, материалдық тұрғыдан да көмегін аямай-

тын. Ағайымның мінезі сабырлы, кеңпейіл, 
салмақты адам еді. Үлкен-кішімен бірдей 
ашық-жарқын кейіпте сөйлесетін. Біз, 
соғыстан кейінгі балалар тоқшылықты, 
жоқшылықты көріп өстік. Бидайды қуырып 
талқан жасап, оған асқабақты аршып, 
талқанмен араластырып сүтке қайнатқан 
ботқаны өте жақсы көретінбіз. Ағайым осы 
тағамды естен шығармай жиі-жиі еске алу-
шы еді.

Ағайымның балаларына, бауырлары-
на еңбекті сүюді, ұлттық рухты, ұлағатты 
дәстүрлерді ұмытпай өз пайдаларына жа-
ратуды айтушы еді.

Қолдан келер шара жоқ,
Сыздаса да жүрегім.
Жиі-жиі өзіңді,
Еске алып жүремін.
Ағайымның жарқын болмысы 

туыстарының, ұрпақтарының жүрегінде 
сақталады. Жаны жаннатта, топырағы 
торқа болсын.

Ендігі жерде осы ағайымды сағына еске 
алып, құран бағыштауға мәжбүрміз.

Бақұл бол, аяулы менің асыл ағайым!

Туыстарыңның, ұрпақтарыңның 
атынан інің Қадыл.          

МЕНІҢ АҒАМ
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Мен алғаш аттағанда  арманға адым,
Өмірде жалған барын аңғармадым.
Сан мәрте жығылсам да  қайта тұрып,
Ертеңге үміт арттым, қарғанбадым.
Жарымды медет тұтып қасыма ерген,
Аспадым ойлы-қырлы қайсы белден.
Өмірдің көп қызығын  көрсем-ау деп,
Қайғыдан қашықпадым қарсы  келген.

(Мінуар Әкімханов).
Қолыма қалам алып, жездем Сұлтан 

Сейдахметұлы Бейсенбаевтың өміржолы 
жайында жазбақшы болғанымда, ол 
кісінің жүріп өткен бүкіл өмір жолы осы 
бір екі шумақ өлең жолдарына сыйып 
тұрғандай көрінді. Жездемнің 70 жыл өмір 
жолындағы бел-белестерін өміріндегі ай-
тулы өзгерістерінің өзін ғана жыл-жылмен 
теріп жазатын болса мақала емес, 
көлемді анкеталық тізім шығады екен. 
Бақилыққа кеткен адамның соңынан тек 
естеліктер ғана айтылады ғой. Сонымен 
Сұлтан жездемнің жеке өміріндегі, қызмет 
бабындағы, елі, халқы үшін, ағайын-туыс 
үшін, дос-жарандары үшін атқарған ауыз 
толтырып айтарлықтай қызметтеріне 
шамамның келгенінше осы бір естелік 
мақаламда тоқталып өтейін.

Ол кісі 1950 жылы 6 қарашада дүние 
есігін ашқан. Әкесі Байтілеуов Сейдах-
мет пен анасы Нұрғайша апай аудан 
көлемінде сыйлы, беделді адамдар 
болған. Бауырына басып тәрбиелеген 
нағашы атасы Бейсенбаев Молдағали 
ақсақал мен Бірбилә әжейдің Сұлтан 
ағаға деген мейірім, махаббаты ерекше 
болды.

Мектеп қабырғасында оқып жүрген 
кезінде-ақ ол кісі белсенділігімен, 
алғырлығымен, ұқыптылығымен көзге 
түсіп, қоғамдық жұмыстарға белсене 
араласып жүрді. Сол белсенділігін ол 
кісі өмірінің соңына дейін жоғалтқан жоқ 
десе де болады. Алматы құрылыс тех-
никумын бітіріп келген жиырма жастағы 
жас маман еңбек жолын ауданымыздағы 
ПМК бөлімшесінде мастер, прораб бо-
лып бастады. Өз ісін жетік білетін, білікті 
жас маманды аудан басшылары бірден 
байқап, оны аудандық атқару комитетіне 
құрылыс-сәулет бөліміне бас маман 
ретінде жұмысқа қабылдайды. «Жасы 22-
де ғана, елгезек, жинақы, өз ісіне мығым, 
жігерлі жас жігіттің ортамызға келуі 
ұжым жұмысына ерекше серпіліс әкелді. 
Сұлтан өзіне тиесілі жұмысын орын-
дап біткен соң, өзгелерге де қол ұшын 
беріп, көмектесіп жұмыс уақытысының 
аяқталғанын байқамай отыра беруші 
еді»,-дейді сол кезде ұйымдастыру 
бөлімінде нұсқаушы болып қызмет 
атқарған Дауытов Оралхан Оразбайұлы. 
Аудандық атқару комитетінде жұмыс істеп 
жүрген кезеңінде, 1974 жылы 5 қарашада 
менің әпкем Күләтай Нұрғалымқызымен 
отау құрып 47 жыл бірге өмір сүрді. 26 
жасар жас жігіттің ұйымдастырушылық 
қабілетінің ерекше екендігін байқаған бас-
шылар оны аудан орталығынан шалғайда 
орналасқан «Көкөзек» совхозына ауылдық 
кеңестің төрағасы етіп тағайындайды. Бұл 
жұмыс орнында да жездем өзін жақсы 
жағынан көрсетіп, халықтың құрметіне 
бөленіп, жас жігітпен ауыл ағалары са-
насатындай беделге ие болады. Сұлтан 
Сейдахметұлының саяси білімін арттыру 
мақсатында аудан басшылары оны төрт 
жылдық жоғарғы партия мектебіне оқуға 
жібереді. «Жоғарғы партия мектебін үздік 
бітірген Сұлтанға республикалық, немесе 
облыстық партия комитеттерінде қалып 
қызмет ету туралы ұсыныс жасалғанда, 
ол ауылға оралып, ел тіршілігінен тығыз 
байланыста болатындығын айтып 
қарсылық білдірді»,-дейді бала жастан 
бірге өскен досы, мемлекет қайраткері 
Нұрқиянов Төлеухан Мұратханұлы. Соны-
мен оқуын бітіріп келген 30 жасар Сұлтан 
Сейдахметұлын Бақалы совхозының 
партия ұйымының хатшылығына 
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Жаңашыл 
жан еді

тағайындайды. Қандай 
салада, қандай қызмет 
атқармасын жездем 
басқару жүйесіне 
жаңашылдық енгізіп 
жүретіні, тыңнан 
түрен салып жаңа ба-
стамаларды жүзеге 
асырып жүретіні ол 
кісімен бірге қызметтес 
болған әріптестеріне 
мәлім. Партия 
ұйымының хатшылық 
қызметінде жүрген кез-
де шаруашылықпен 
саяси жұмыстарды 
бірге ұштастырып, 
шаруашылық басшысы-
мен біріге отырып озық 
технологияларды жүзеге 
асыруда еңбегі зор бол-
ды. Мысалы Бақалы со-
вхозында қызмет істеп 
жүрген кезде совхоз 
басшысы Қалиасқаров 
Мейрамғали Мұқанұлымен біріге оты-
рып, қант қызылшасын өндірудің жаңа 
тәсілін қолданып жоғарғы көрсеткіштерге 
жетті. Ол тәсіл атақты «Бақалы вариан-
ты» - деген атпен бүкіл Одақ көлеміне 
таралды. «Пограничник» совхозының 
партия ұйымын басқарып жүрген кезде 

шаруашылық басшысы Харченко Анато-
лий Николаевичпен бірлесе отырып, асыл 
тұқымды ірі қара малын өсіруді жолға 
қойды. Ауыл шаруашылығындағы осын-
дай жаңа бастамалардың нәтижелері 
аудан, облыс, республика Одақ көлеміне 
тәжірибе алмасу әдістемесі ретінде тара-
тылып отырды. Осындай игі бастамаларға 
ат салысып, қызмет істеген жеке 
тұлғалардың еңбектері ескерусіз қалмай 
ел аузына ілігіп, түрлі марапаттарға 
ұсынылып жүрді. Жездем «Красный 
Октябрь» совхозына басшы болып кел-
геннен соң да өзінің тыңнан түрен са-
латын жаңашылдығын тоқтатпады. 
Қазақстан ауылшаруашылығы ғылым ака-
демиясымен біріге отырып, ауданымызда 
бидай өнімінің элиталық сұрпын өндіруді 
жолға қойды. Бұл бастамасы да нәтижесіз 
болған жоқ. «Мен өмірімде Сұлтан бауы-
рымдай азаматпен кездескеніме өзімді 
бақытты санаймын! Менің көп жылдық 
зертханалық тәжірибемді іс жүзіне асыру-
ыма мұрындық болған осындай азаматқа 
өмір бойы қарыздармын. Жұмыс ба-
рысын былай қойғанда, жанұясының 
бір мүшесіндей болып кеттім. Әркез 
дастарханы жаюлы, ашық-жарқын 
жұбайы Күләтайдың қолынан талай 
дәм таттым. Менің бастамамды қолдап, 
менімен пікірлес болғаны үшін оған 
ризамын!»,-дейді ауыл шаруашылығы 
ғылым академиясының академигі Ха-
сенов Елтай Хамзаұлы. «Красный 
Октябрь» совхозының «Ақ жол» атын 
иемденіп, шаруашылықтың материалдық-
техникалық базасының молайып, үлкен 
ұжымшарға айналуына да аз тер төгілген 

болмас. Одақ тарап, жекешелендіру 
науқаны басталған кезде, халық игілігіне 
қызмет көрсетіп тұрған нысандар мен 
ғимараттарды  талай пысықайлар арзанға 
сатып алып, оны бұзып, өздеріне үй, қора-
қопсы салып, кірпіш, терезелерін сатып 
жермен-жексен етті емес пе?! Дәл осы 
кездегі Сұлтан Сейдахметұлы мен Ал-
даберген Ахметжанұлының қабылдаған 
шешімдері, әрекеттері нағыз елінің 
болашағын ойлайтын азаматтардың 
әрекеті еді. Сарқан қаласындағы жұмысын 
тоқтатқан «Балалар әлемі» дүкені, 
«Жетісу» қоғамдық тамақтандыру орны, 
«Пионерлер үйі», «Тұрмыстық қызмет 
көрсету» орталығының ғимараты т.б. ны-
сандар серіктестіктің меншігіне көшіріліп 
алынды. Басқалар сияқты аталған 
ғимараттарды олар бұзған жоқ. Бірнеше 
жылдар бойы серіктестікке ешбір пайда 
әкелмесе де оларды қысы-жазы күзетіп, 
еш жеріне зақым келтірмей бүтін күйінде 
сақтап қалды. Қазіргі таңда бұл нысандар 
ел игілігіне қызмет етуде. Ауданымызға 
бірінші болып сырттан инвестиция әкелу 
де Сұлтан ағаның идеясы еді. Ол ұзақ 
жылдар бойы жұмыс істеп тұрған «ТурКа» 
ұн диірмені. «Сұлтан» ЖШС-нің аудан 
бойынша жеткен жетістіктері мен атқарған 
іс-шараларына тоқталсақ ол өзі бір бөлек 
көлемді мақала болар еді.

Сұлтан Сейдахметұлы 1994 жылы 
Сарқан аудандық мәслихатының 
бірінші шақырылымының депутаты бо-
лып сайланды. 1999 жылы облыстық 
мәслихаттың екінші шақырылымының де-
путаты, 1999-2003 жылдар аралығында 
«Отан» партиясының Сарқан аудандық 

жоқ. Одақ ыдырап, басқару 
жүйесіне өзгерістер 
еніп, жекешелендіру 
науқаны басталып, 
нарық заңдылықтары ор-
най бастаған кезде де 
Сұлтан Сейдахметұлы 
бұл өзгерістерге 
басқаша бағытпен 
келді. Ол өзі басқарып 
отырған шаруашылықты 
тұтасымен таратып 
жібермей Алдаберген 
Ахметжанұлы Атановты 
басшы етіп, өзі кеңесші 
болып «Сұлтан» ЖШС-
ін ашты. Ондағы ойы не 
істерге білмей, абды-
рап қалған қарапайым 
жұмысшыларды аз да 
болса жұмыспен қамтып, 
еңбекақысын төлеп, 
олардың кеудесінде 
алдағы күнге деген 
сенімін сақтап қалу 

мақсаты еді. Бұл ойы да, бұл әрекеті 
де нәтижесіз болған жоқ. Серіктестікті 
аяғынан тік тұрғызу үшін де талай қиын-
қыстау кезеңді бастан өткерді, талай тер 
төгілді. Жездемнің келер күнге үміт артып, 
алыстан ойлайтындығын дәлелдейтін 
мынадай бір жәйтке тоқталып өтпесем 

филиалының алғашқы хатшысы қызметін 
атқарды. Дәл осы жылдары мектептер-
де жылу болмай, сынып бөлмелерінде 
жеке от жағу ошақтары орнатылып, оған 
ата-аналар кезекпен отын әкеліп жағып, 
әбігерге түскен кезең кімнің де бол-
са есінде болар. Облысымызда бірінші 
болып сол кездегі аудан әкімі Ғалинов 
Тұрсынбай Шантуұлымен біріге отырып 
аудан мектептеріне сұйық отынмен жы-
лытатын қазандықтар орнатуға облыстық 
мәслихат депутаты ретінде ықпал етті.

«Пограничник» орта мектебінде ди-
ректор болып қызмет атқарып жүргенде 
Бейсенбаевпен  жұмыс барысында 
тығыз байланыста болдым. Сұлтан 
Сейдахметұлының шындықты бетке ай-
татын турашылдығы мен сыпайылығы, 
талап қоя білетін қаталдығы мен 
мейірімділігі, еңбекқорлығы, әр адам-
мен тіл табыса алатын мәдениеттілігі, 
үнемі таза, жинақы жүретіндігі, жеке 
басының мәселесінен гөрі, қоғам 
мәселесін бірінші орынға қоятын сая-
си білімділігі сол кездегі біз сияқты жас 
мамандарға үлкен мектеп еді»,-дейді 
оқу ағарту ісінің үздігі Құлахметова Бану 
Ағабдолдақызы. Жездемнің Кеңес Одағы 
кезіндегі және еліміз егемендік алғаннан 
кейінгі ауданымыздың саяси-әлеуметтік 
даму жолында атқарған еңбектері елеусіз 
қалған жоқ. Бірнеше мемлекеттік мара-
паттаулар мен төсбелгілердің иегері бол-
ды.

Ауданымызда бірінші болып 
«Сарқан ауданының құрметті азама-
ты» атағын алуы да тегін емес. Жал-
пы жездем қиыншылығы мен қызыққа 
толы, сыйы мен сынағы қатар кездескен 
өзгерістерге толы өмір сүрді. Үйдің үлкені 
болғандықтан қарындас, бауырларынан 
ағалық мейірімі мен көмегін аяған жоқ. 
Олар да ағаларын ерекше құрметтеп, 
сыйлай білді. Әкеден ерте қалдық. 
«Әкенің жақсылығы жездедей-ақ» деген 
бар ғой. Рас, жезделерімнің барлығынан, 
оның ішінде Сұлтан жездемнен де әкеге 
лайық қамқорлық көрдім деп айта ала-
мын. «Сіздің өміріңіздегі ең мықты 
ұтысыңыз – менің әпкем» деп жездеме 
уәж айтушы едім. Расында солай. Әпкем 
Күләтай, жездемнің ел алдындағы беделін 
асқақтату үшін қандай қиыншылыққа 
да төтеп берді. Қиын-қыстау сәттерде 
қолдаушысы, жанашыр серігі бола білді. 
Түскен ортасына адал келін бола білді. 
Оны бүкіл ел біледі! Пенде болған соң 
жаратушының сыйы мен сыны қатар 
жүреді емес пе? Ұлдары Дастанның 
жазықсыз жала жабылып, істі болуы, 
мезгілсіз өмірден өтуі бәрімізге де ауыр 
соққы болды. Жездемнің денсаулығы 
да күрт төмендеп кетті. Осындай сәттегі 
әпкемнің іс-әрекеті, өзін-өзі ұстауы нағыз 
қазақ әйелдеріне тән парасатылық пен 
батырлықтың үлгісі болды. «Жас өспей 
ме, жарлы байымай ма» деген бар ғой. 
Балалары Әділбек пен Лаурадан үш не-
мере, немересі Сүлейменнің артынан 
Дастан мен Тахминадан тараған жеті не-
мере, Денис пен Настядан тараған екі не-
мере өсіп келеді. «Орнында бар оңалар» 
деген бар емес пе?! «Жаратушы соларға 
ғұмыр берсін» деп тілейік. Жездем 71 
жасқа қараған шағында өмірден озды. 
Жаны жәннатта, тәні рахатта болып, ар-
тына Алла берекесін берсін дейміз!

2022 жылы 9 мамырда сағат 12:00-
де «Дархан» мейрамханасында Бей-
сенбаев Сұлтан Сейдахметұлының 
өмірден өткеніне бір жыл, ұлы Дастан 
Сұлтанұлының өмірден өткеніне үш жыл 
толуына байланысты үлкен ас беріледі. 
Осы жанұяға тілеулес болып жүрген жа-
нашыр жандарды асқа шақырамыз!

Ұлжан НҰРҒАЛЫМҚЫЗЫ.
Сарқан қаласы.   

Балабақшадағы оқыту – тәрбиелеу 
жұмысында балалардың тілін дамы-
ту, сөздік қорларын молайту, ауызша 
сөйлеуге үйрете отырып, үйренген 
сөздерін күнделікті өмірде еркін 
қолдану, одан әрі күнделікті іс-әрекет 
кезіндегі тілдік қарым-қатынаста 
дидактикалық ойындар арқылы 
қолдана білуге ерекше мән берілген.

Балалармен дидактикалық ойын 
арқылы сөздік жұмысын жүргізе оты-
рып, оларды айналасындағы заттар-
мен таныстырып, атын атай білуге, 
қасиеті мен сапасын, түр- түсін және 
пішінін ажырата білуге, өмірдегі, 
қоршаған ортадағы түрлі құбылыстар 
жайындағы ұғым, түсініктерін дамыта 
отырып, белсенді түрде тілдік қарым-
қатынас жасай білуге тәрбиелейміз.

Баланың бір ерекше қасиеті 
сөйлеуден еш жалықпайды. 
Дидактикалық ойын бала тілінің дамуы-

Бала тілін дамытудағы дидактикалық 
ойындардың маңызы

на ықпалын тигізіп, таным белсенділігінің 
дамуына жол ашады. Қай бала болмасын 
ойынмен өседі, өйткені бала табиғатының 
өзі тек ойынмен байланысты. Ойын 
үстінде бала ешнәрсеге тәуелсіз. Ол 
өзін еркін ұстайды. Ал, еркіндік дегеніміз 
барлық дамудың баспалдағы, бәрін 
білуге деген талпынысы мен құлшынысы. 
Баланың білуге деген құштарлығы, 
сөйлеуі ойын үстінде қалыптасады.

Өз тәжірибемде балалардың сөздік 
қорларын дамытуда дидактикалық ойын-
дарды, тапсырма- жаттығуларды қолдану 
үлкен нәтиже береді. Дидактикалық ойын 
арқылы балалардың сөздік қоры дамып, 
ауызша сөйлеу машығын игереді,таным 
белсенділіктері қалыптаса түсіп, ақыл-
ойы өсіп жетіледі, әрі адамгершілік 

қасиеттерін бойына сіңіреді. Ұрпақтан 
ұрпаққа жалғасын тауып келе жатқан, әрі 
үлкен мәні бар.

Өзімнің тәжірибемде 5 сала бой-
ынша өткізілетін оқу қызметтерімде 
жұмбақтарды пайдаланамын, өлеңдер, 
тақпақтар таңдаймын, логикалық ойлауға 
арналған тапсырмаларға мақалдардан, 
қанатты сөздерден, ертегілерден және 
сергіту сәтінен топтама жасаймын. 
Әртүрлі қызықты материалдарды қолдану 
педагогикалық үрдістің тиімділігін артты-
рып, сондай-ақ, олар баланың ақыл  – 
ойының, тілінің дамуына үлкен ықпал ете 
отырып, балалардың ойлануына, есте 
сақтауына себеп болады. Балаларды 
ойын үрдісіне оқыта жүріп, ойыннан алған 
әсерлерін оқу қуанышына ұласу үшін ары 

қарай жұмыстар атқарамын.
Қорыта келгенде, баланың тілін да-

мыту үшін түрткі болатын екі күш қажет. 
Осы күштердің бірі ең алдымен ата-
ана болып табылады. Өз баласының 
ерекшелігін көріп, оны дұрыс бағалай 
және бағыттай біліп, біліммен, тәртіппен, 
еңбекпен ұштастырып отырса, бала 
тілінің дамуына қажетті жағдай жасаса, 
бұдан балаға үлкен пайда болуы сөзсіз. 
Екінші тылсым күш бұл- тәрбиешілер. 
Демек, тәрбиешілер мен ата-аналар 
арасындағы алмасу – ең маңызды 
міндеттердің бірі болып саналады. Осы-
лай бірлесе еңбектеніп қана баланың 
тілін, ой-өрісін кең дамыта отырып 
мақсатымызға жететініміз анық.

С.ТІЛЕУЖАНОВА, 
«Балдырған Бөбекжай» бақшасы 

«Балбөбек» кіші тобының 
тәрбиешісі. 
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Бала тілін дамыту жұмысының 

негізгі мазмұны – сөздің жалпы ұғым 
беретін жағын меңгертуге көңіл бөліп, 
ойлау қабілеттерін дамыту, өз ойын 
еркін жеткізуін, қоршаған орта мен 
айналасындағы адамдармен еркін қарым 
- қатынасқа түсу, сөйлеу қабілеттерін 
қалыптастыру.

Тіл мәдениетін игеру – баланың 
сәби шағынан іске аса бастайтын, 
біртіндеп жетілетін кезең. Олай болса, 
баланың тілін дамыту жұмысы отбасы-
нан, балабақшадан бастап жүйелі түрде 
жүргізілуі тиіс.

Балабақшада тілдік қатынастың ең 
маңызды түрі ауызша сөйлеп үйрену жа-
тады. Ол болса сөздерді байланыстырып 
айту арқасында жүзеге асады. Сөздің 
байланысты айтылуы баланың тілдік 
және ақыл - ой дамуымен біртұтас жүреді.

Жас жеткіншектерді баулып, 
тәрбиелеуде көркем әдебиеттің ролі ұшан 
- теңіз. Ол жаңа өскін балауса буынының 
сана - сезімін оятып, ақыл - есін дамыта-
тын, адамгершілік моральға тәрбиелейтін 
өмір оқулығы.

Мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді 

Балабақшада бала тілін 
дамытудың маңызы

өздерінің бойына шақ әдеби мұралармен 
сусындатып тәрбиелеу педагогтардың 
алдындағы міндеті. Ертегі, әңгімені, өлең 
– тақпақтар мен жаңылтпаштарды, сондай 
- ақ мақал - мәтелдер мен жұмбақтарды 
мәнерлеп оқып беру мен әсерлеп айту 
– тек қана олардың сөздік құрамын бай-
ытып қана қоймайды, сонымен қатар, 
сәбидің ақыл - ойының жетілуіне әсерін 
тигізеді. Баланың әдепті, көргенді бо-
лып өсуіне ықпалы өлшеусіз, баланың 
Отанын, өз ұлтын, өз жерін сүюі, оны 
қадірлей білуі ауыз әдебиеті мен көркем 
әдебиеттің әсері деп білеміз. Өйткені, 
бала кітаптағы жағымды кейіпкерлерге 
еліктеп, ер атанғысы келіп, еркелікке, 
еңбекке құлшынып өседі.

Ежелгі қазақ әдебиеті өкілдерінің 
балаларға қалдырған әдеби мұрасы, 
Алтынсарин, Абай Құнанбаевтың өлең 
- әңгімелері осы күнге дейін тәрбиелеу 

мен оқытуда, ғылым жолын танытып, 
өнер - білімге баулуда қастерлі қасиетін 
еш жойған жоқ. Жамбылдың, Сәкеннің, 
Жансүгіровтың, Майлиннің, Мұқановтың 
сондай – ақ көптеген жас жазушылардың 
балалар сүйсінерлік қызығып тыңдарлық 
жақсы шығармалары бар. Мұның бәрі, 
жеткіншек ұрпақты тәрбиелеуде баға 
жеткісіз қазына. Әрбір тәрбиеші солар-
ды іздестіре отырып, термелеп жинап 
жүрсе, өз жұмысына өте демеуші дәнекер 
таппақ.

Жас кезінде әңгіме, жырларды көп 
тыңдаған бала өз көрген - білгенін 
қиыстырып, тұжырымдап достарына, 
тәрбиешілеріне, ата - аналарына ай-
тып бере алса, тіл шеберліктері артады. 
Мұндай жақсы қасиеттер баланың па-
расатты, инабатты, әдепті, еңбексүйгіш, 
көргенді болып өсуіне әсер етеді.

Қорыта айтқанда балалардың ана 

тіліндегі дыбыстарды анық айтып, дұрыс 
сөйлей білуге балабақшада берілер 
тәрбиенің ықпалы зор.

Қазіргі заман талабына сай оқу - 
тәрбие үрдісін ұйымдастыру, яғни әр 
баланы жеке тұлға ретінде қабылдап, 
мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді 
ойына, бойына шақ әдеби мұралармен 
сусындатып тәрбиелеу тәрбиешінің алға 
қойған міндеті. Айналадағы дүниені, 
табиғатты бақылап түсіндіріп әрдайым 
жаңа сөздермен сөздік қорын толықтырып 
отыру қажет деп есептеймін. Жоғарыда 
айтылған мүмкіндіктерге сай балалардың 
сөйлеу қабілеттерін тереңдетіп, 
шығармашылық қабілеттерін дамыту-
да айтқан әңгімесіне, өзі құрастырған 
қысқа әңгімелеріне бағыт - бағдар бере 
отырып, тіл байлығын, сөздік қорын да-
мытуды басты назарда ұстау керек деп 
ойлаймын. Баланы өз баламыздай жақсы 
көріп, білгенімізді олардың санасына құю, 
жеткізу тәрбиешінің алға қойған мақсаты. 
Сол мақсатқа жету үшін талмай, қажымай 
еңбек етуге міндетіміз.

А.БАЙЫЛХАН, 
«Балдырған Бөбекжай» бақшасы  

«Ақбота» кіші тобының тәрбиешісі.

  Қуанса бала қуансын
«Қайырымдылық жасасаң, қайырын 

өзің көресің» – дейді халық даналығы. 
Қайырымдылық – адамзат бойындағы ерекше 
бір қасиет болып саналады. Қайырымдылық 
ізгіліктің, адамның адамға деген таза ниетін, 
адамгершілік қарым-қатынасын көрсететін 
бір-біріне деген сүйіспеншілігі мен көмегі. Ал 
қасиетті әрі ізгілікке толы Рамазан айында 
жасалған қайырымдылықтың жөні бөлек. Осы 
орайда Шатырбай ауылындағы орта мектептің 
«Айгөлек» балалар шағын орталығына зе-

кет беріп, қайырымдылық көмегін көрсеткен «Дидар» сауда әлемінің басшысы 
Есенғұлов Ғали Бақытжанұлына шексіз алғысымызды білдіреміз. «Жерде бір бала 
қуанса, көкте мың періште шаттанады». Балалардың риясыз көңілмен берілген 
әрбір сыйлыққа қуанғанын көруден асқан бақыт жоқ шығар. Жақсылықтың жаршысы 
болып, қайырымдылық шараларына белсене атсалысып жүрген Ғали Бақытжанұлы 
қолынан келген көмегін ешқашан аяған емес. Сол себепті жомарт жанның деніне 
мықты денсаулық, отбасына амандық тілейміз. 

Шатырбай орта мектебінің «Айгөлек» балалар шағын орталығының 
ұжымы мен ата-аналары.

Наурыз-Ұлыстың ұлы күні
Наурыз мейрамы - ежелден келе жатқан ең көне мейрамдардың 

бірі. Наурыз-көктем мен еңбектің, достық пен бірліктің мейрамы бо-
луымен бірге халқымыздың салт-дәстүрлерін құрметтеп, ұлттық 
қасиеттерімізді бойымызға сіңіріп, жан-жақты дамыған өнегелі азамат 
тәрбиелейтін ұлттық мейрамымыз болғандықтан осындай мақсатта 
Қарауылтөбе орта мектебінің «Күншуақ» шағын орталығында  «Наурыз –ұлыстың 

ұлы күні» атты ертеңгілік болып 
өтті. Ертеңгілігімізді оқу ісінің 
меңгерушісі Қасымбаева Гүлнар 
Жеңісқызы өзінің ақ тілегімен 
ата-аналарды, қонақтарды, 
бүлдіршіндерді  Ұлыстың ұлы 
күнімен құттықтап, жақсы тілек 
айтып, ашып берді.  Қазақтың 
бір салты деп шашу шашылып, 
Ұлыстың ұлы күні қазақ дала-
сын Қыдыр ата аралайды деген 
сеніммен ортаға ақ шапан киіп, ақ 

сақалды Қыдыр атамыз Тоғанбаев Кыйзат Какибайұлы келіп  балаларымызға ақ тілегін 
айтып бата берді. Наурыз-бақыттың бастамасы, ұлылықтың ұйытқысы, жақсының 
жаршысы,ынтымақтың белгісі халық қастерлейтін күн болғандықтан ортаға Айтқали 
Өркен мен Темірғали Ернұр батырларымыз шығып төс қағыстырып бір-бірімен аман-
саулық сұрасып,Наурызға арналған тақпақтар айтылды. Ұлдарымыз «Шабандоздар» 
биін билеп өнерлерін көрсетсе, қыздар «Домбыра» биін орындады. Ұлттық ойындар 
қол күрес, арқан тартыс ойындары ойнатылды. Осындай ұлы мерекеде аяқтарын апыл-
тапыл басып балабақша есігін ашып отырған 2-жасқа толған Мұрат Әмірдің тұсау кесу 
рәсімі жасалды. Әмірдің әжесі Дюсупова Жұмкен Каптановна шашуын шашып,ақ бата-
сын берді. «Адамға алғыс айтпағанның, Аллаға шүкірі жоқ»демекші, Ұлыстың ұлы күні 
Наурыз мерекесіне орай «Күншуақ» шағын орталық бүлдіршіндеріне қазақтың ұлттық 
домбырасын сыйға тартып ,демеушілік көрсетіп, игі іс істеп жатқан Қабанбаев Мұхит 
Тұрсынғалиұлына шағын орталық атынан және ата-аналар атынан алғысымызды айта 
отырып деніңізге саулық,отбасыңызға амандық, көпшіліктің алғысына бөленіп жүре 
беруіңізді тілейміз. Осындай балаларға демеушілік көрсететін жомарт жанды адамдар 
көп бола берсе екен дейміз!

Толқын КЕМЕРБАЕВА,
Қарауылтөбе орта мектебінің                                                                                                  

«Күншуақ» ш/о аға тәрбиешісі.

Қызықты әрі пайдасы мол коучинг
4.03.22 жылы Екіаша 

орта мектебінде «Инте-
грал»  әдістемелік  бірлестігі 
«Кариб теңізіне саяхат» 
киножелісі   бойынша КОУ-
ЧИНГ жүргізді. Коучингтің 
тақырыбы «Тиімді әдіс 
– тәсілдер сапалы сабақ 
кепілі». Мақсаты:Білім 
беру мен білім алудағы 
жаңа тәсілдер туралы 
түсініктер қалыптастыру, 

оқыту сапасын жақсарту үшін жаңа әдіс тәсілдерді тиімді пайдалануға бағыт беру.
Семинар  барысында 1.Психологиялық   ахуал «Тыңшыны» Касенова Нураш 

Жексембаевна ұйымдастырып өткізді. 2.«Quizizz.com»    онлайн платформасы 
туралы Сибаева Гаухар Тулеутаевна таныстырды және сұрақтарға жауап берді. 
3.«Weelh of needs»  онлайн платформасымен Каирбекова Марфугаш Тусупжанов-
на айтып, таныстырды. 4. «Сергіту сәтін» Дуанова Асылтай Сакеновна өткізді. 5. 
«Plickers.com» онлайн платформасын Калкеева  Балжан  Ермухамбетовна таны-
стырды. 6.«Padlet.com»  Акимжанова Айман Умиралиевна және Баликенова Сал-
танат Касеновна ұйымдастырды.

Коучинг барысында көптеген әдіс – тәсілдер  ұсынылды, cондықтан әріптестерге 
қызықты және пайдасы мол шара болды.

С.БАЛИКЕНОВА,
А.ДУАНОВА.

Екіаша орта мектебі математика пәні  мұғалімдері.       

Қазіргі заманымызда болып жатқан 
өзгерістер адамзатты толғандырып келген 
тәрбие мәселесіне жаңаша көзқараспен 
қарауды талап етеді.

«Мектепке дейінгі және мек-
теп жасындағы балалар тәрбиесі» 
тұжырымдамасында көрсетілгендей 
«Тәрбиенің мақсаты-дені сау,  ұлттық сана-
сезімі оянған, рухани ойлау дәрежесі биік, 
парасатты, ар-ожданы мол, еңбекқор, 
іскер бойында басқа да асыл қасиеттер 
қалыптасқан адамды тәрбиелеу» болып 
табылады. Бұл мақсатты жүзеге асыру, ең 
алдымен, тәрбиешілер қауымына тиісті. 
Сондықтан ұлттық педагогикалық озық 
үлгілерін пайдалану жаңа ұрпаққа сапалы 
білім берудің негізі болып саналады.

«Тәрбие – тал бесіктен» деген мақалға 
сүйенсек, балабақша тәрбиешілерінің 
қазақ халқының өмір тәжірибелерін, 
салтын, дәстүрін, шаруашылық жүргізу 
тәсілін өмір табалдырығын жаңа аттаған 
сәбилерге білім беру өмір қажеттілігінен 
туындап отырған мәселе. 

Баланың ақыл ойын жүйелеу, 
қабілеттерін жетілдіру дәлдікке ба-
улу, шындыққа тәрбиелеу және 
салауаттылыққа баулу бүгінгі күннің негізгі 
міндеттерінің бірі болып табылады. Осы 
қасиеттерді бала бойына сіңірудің басты 
жолдарының бірі және бірегейі ойын. Әр 
ойынның өзіне тән үш мақсаты бола-
ды, санамақтың да мақсаты білімділік, 
тәрбиелік, дамытушылық. Осындай 
тәсілдердің бірі – халықтық санамақтарды 
халық педагогикасы түрінде оқыту. 

Қазақ халқында «Баланы ойын 
өсіреді» деген даналық сөз бар. Ия, бала 
ойнап жүріп ойланады, жүйкесі тынығады. 
Көңілі өсіп, ойы сергиді, денесі шымырла-
нады. Ойын арқылы әдет- ғұрып, ұлттық 
ерекшелік, дәстүр жайлы таным-түйсігі 
қалыптасады. Сан алуан ұлттық ойын-

Балабақшада санамақтарды халық педагогикасы 
негізінде ойын элементтерін қолдану арқылы оқыту

дар ерте дәуірден бастап –ақ қоғамдық 
құбылыс ретінде баланың ақыл ойын 
дамытуда, жас жеткіншектердің бойына 
адамгершілік, сүйіспеншілік, кішіге көмек, 
үлкенге құрмет көрсету секілді жақсы 
қасиеттерді тәрбиелеуде мәні, орны 
ерекше. Сондықтан да «Ұлттық ойын» - 
тәрбиеші деуге де болады. Соның ішіндегі 
бір бөлігі санамақ. Санамақтар бірнеше 
түрге бөлінеді.

1. Саусақ санамақ
2. Сан санамақ
3. Ұлттық санамақ
4. Күн санамақ
5. Тағы басқа
Қорыта айтқанда, балабақшада кез 

келген сабақты ұйымдастыруда ойынды 
кіргізу тәрбиешінің ақыл-ойының деңгейі 
мен адамгершілік, тапқырлық қасиетіне 
байланысты.

Мектепке дейінгі тәрбиеде балалардың 
тәрбиесін дамыту үшін сөз маржаны, сы-
пайы сөздер, тыйым сөздер, әже, ана 
өсиеті, мақал-мәтелдер, санамақтар 
қолдану барысында өз ұлтының 
мәдениетін, дәстүрін түсінуге ойын 
түрінде жүргізілетін сабақтардың тигізетін 
әсері мол. Оқу іс-әрекетінде халықтық 
педагогика негізіндегі ойын элементтерін 
тиімді қолдану тәрбиешіден аса 
біліктілік пен шеберлікті, шығармашылық 
ізденісті қажет етеді. Ойынға балаларды 
қызықтырып, уақыт өткізудің құралы деп 
қарамай, балаға берілетін танымның, 
білім мен тәрбиенің құнды негізі деп 
қараса ғана үлкен мақсатқа жете алады. 

Бала – келешек, бала- үміт, бала – 
өмірдің жалғасы. Сол себепті де балалар-
ды тәрбиелеу – баршаның ісі. 

Б.МУХАНОВА,
К.Қазыбаев атындағы орта мектебінің 

«Айгөлек» шағын орталығының 
тәрбиешісі.
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2022 жыл балалар жылына 
орай ұйымдастырылған «Бақытты 
бала- болашақ кепілі» атты мектеп 
оқушылары арасындағы аудандық 
пікірсайыс турнирі 18 сәуір күні 
сағат 14-00 де Сарқан қаласындағы 
Н.Островский мектеп-лицейінің мәжіліс 
залында ашылу салтанатымен ба-
сталды.  Турнирдің мақсаты – өскелең 
ұрпақтың Қазақстандық патриотизмі 
мен азаматтылығын қалыптастыру; 
оқушылардың бойында жауапкершілік, 
туған өлке мен елдің мәселелерін 
талқылауға және аудандағы пікірсайыс 
қозғалысын дамытуға тәрбиелеу.                                                                                                                    
Дебат ережелерінде қолданылатын 
ұғымдар:  1) Беллот-ойын қорытындысы 
жазылатын төреші парағы;  2) Кейс- бұл 
нақты фактілерге негізделген, шешуді 
қажет ететін мәселелердің сипаттама-
сы;   3) Клэш- салыстыру кезінде екі 
идеяның қақтығысы;4) РОІ-қарсылас ко-
манда спикерінің сұрағы, түсініктемесі, 
пікірі, түсіндіру туралы өтініші;                                                                                                                                        
5) Ребатл- қарсыластың сөздерін жоққа 
шығару, қарсы дәлелдер мен фактілерді 
келтіру;   6) Резолюция- дебаттағы 
пікірталас мәселелерінің негізгі 
тақырыптары;   7) Тайм-кипер – бұл спи-
керлерге уақытты көрсете отырып, ойын 
ережесінің сақталуын қадағалайтын 
адам; 8) Фидбэк- дебат раунды бойын-
ша төреші шешімінің логикасын спикер-
лерге түсіндіру;    9) Флоушит- ойын ба-
рысында төреші толтыратын спикердің 
ақпараты туралы парақ;  Аудандық дебат 
тақырыптары: 1/8 финал тақырыбы: БП 
өмірлік маңызы бар дәрілерді патенттеу-
ге тыйым салады.   1/4 финал тақырыбы: 
БП аз қамтылған ата-аналарға екінші ба-
лалы болуына тыйым салады.   1/2 фи-
нал тақырыбы: БП мүмкіндігі шектеулі 
балалар қарапайым мектептегі балалар-
мен бірге оқуы керек деп есептейді.  Фи-
нал тақырыбы: БП мектепте бағаларды 
обьективті нәтижеге қарап емес, жеке 
прогреске қарап қояды.

Аудандық дебатқа қазақ тобынан 
жалпы саны 16 команда қатысты. Осы 

Бақытты бала- болашақ кепілі
Ы.Алтынсарин команда-
сын жеңіп, 1/4 финалға 
өтті. Ал келесі 1/4 финалда  
Қарауылтөбе ОМ команда-
сы Н.Островский команда-
сымен бетпе-бет кездесті. 
Пікірсайыс тақырыбы- БП 
аз қамтылған ата-аналарға 
екінші балалы болуына тый-
ым салады.  Үкімет және 
оппозиция қарары  жеребе 
арқылы анықталды. Үкімет 
қарары  Қарауылтөбе ОМ 
командасына бұйырса , 
ал оппозиция қарарына  
Н.Островский командасы 
түсті. Пікірсайыс барысында 
екі команданың лидерлері 
мен спикерлері клэшке түсіп 
отырды.  Төрешінің бағалау 

нәтижесінде екі команданың ұпай саны 
тең болып, екі команда автоматты түрде 
жартылай финалға өтті. Жартылай фи-
налда 1ші топ жеңімпазы К.Қазыбаев 
командасы Қарауылтөбе ОМ коман-
дасына қарсылас атанды. Пікірсайыс 
тақырыбы- БП мүмкіндігі шектеулі бала-
лар қарапайым мектептегі балалармен 
бірге оқуы керек деп есептейді. Үкімет  
және оппозиция қарары  жеребе арқылы 
анықталды.  Үкімет қарары  К.Қазыбаев 
ОМ командасына бұйырса , ал оппози-
ция қарарына  Қарауылтөбе ОМ коман-
дасы түсті. Пікірсайыс барысында екі 
команданың лидерлері мен спикерлері 
өз міндеттерін аргументтер келтіре оты-
рып, дәлелдеп шықты. Бірақ төреші та-
рапынан уақытты тиімді пайдаланбаған 
Қарауылтөбе ОМ командасының лидері 
мен спикеріне сын, пікірлер айтыл-
ды. Төрешінің бағалау нәтижесінде 
финалға  К.Қазыбаев командасы өтті. Ал  
Қарауылтөбе ОМ командасы аудандық 
пікірсайыс турнирінде 3-орынды қанағат 
тұтты.  

Б.ТУРСИНКАНОВ, 
Қарауылтөбе орта мектебінің 

география пәні мұғалімі.                                                                                                                                        
  

Электронды күнделік  
жүйесінің тиімділігі

Жылдан-жылға емес, күннен-күнге да-
мып жатқан озық технологиядан озу 
үшін адамзаттың өзі қалай даму керек? 
Қазір «көз көрмей, құлақ естімегеннің» 
емес, «айшылық алыс жерлерден, 
жылдам хабар алғызып, тастан сарай 
салғызатындардың» заманы. Елбасының 
«Болашақта ұлттың табысты болуы оның 
табиғи байлығымен емес, адамдарының 
бәсекелік қабілетімен айқындалады. 
Сондықтан әрбір Қазақстандық, сол 
арқылы «Тұтас ұлт XXI ғасырға лайықты 
қасиеттерге ие болуы керек» деген сөзін 
басты назарға алып, елімізде  «Цифрлы 
Қазақстан» жобасы қолға алынды. Осы 
«Цифрлы Қазақстан» жобасының ая-
сында еліміздің барлық мектептерінде 
Kundelik.kz бағдарламасы іске қосылды. 
2016 жылы жасалған Kundelik.kz жобасы 
2018 жылдан бастап қолданысқа енгізілді. 
Бүгінде «Электронды күнделік» жүйесі 
жұмыс жасау үстінде. Бұл жүйе біздің 
мектепте, яғни, Ы.Алтынсарин атындағы 
орта мектебінде сәтті жүзеге асырылып 
жатыр. Мұғалімдер күнделік жүйесін 
күнделікті уақытылы толтырып, бағалары 
қойылғаннын арқасында  ата-ана үйінде 
отырып-ақ, балаларының сабақтан қандай 
баға алғанын, үй тапсырмасын, өткен 
тақырыптарын, қорытынды бағаларын 
қарай алады. Күнделік   оқушының басты  
құжаты. Бұл мектептің ата-анамен байла-
ныс жасау құралы десек те артық емес. 
Күнделікті ата-ана баласының сабақтағы 
үлгерімін қадағалап отырады және кері 
байланыс жасауға, түсінбеген сұрақтарды  
хат алмасу  арқылы жүзеге асыруға бо-
лады. Қазіргі уақытта ата – аналар мен 
оқушылар берілген жүйемен еркін жұмыс 
жасай алады. Мұғалімдерге тиімділігі 
тоқсан соңындағы қорытынды бағаны 
жүйенің өзі есептеп шығаратынында. 
«Цифрлы Қазақстан» жобасының ая-
сында қағазбастылықтан арылып, 
мұғалім жұмысының жеңілдеуі көңіл 
қуантарлық. Яғни, біздер, мұғалімдер 
бұндай жаңашыдылдықтарды қуана 
қабылдаймыз. 

А.БЕРИККАЛИЕВА,
Ы.Алтынсарин атындағы орта 

мектептің информатика пәнінің 
мұғалімі.

командаларға әділ баға беретін жалпы 3 
төреші сайланды. Олар: аудандық білім 
бөлімінің әдіскері: Маржан Жеңісқызы, 
аудандық жастар саясатының жетекшісі 
Бауыржан Жантасов, Алмалы орта 
мектебінің тарих пәні мұғалімі Рүстем 
Идрисов. Осы төрешілер жеребе бой-
ынша 16 команданы 3-топқа бөлді. 
Қарауылтөбе ОМ командасы 7 санын 
жеребе арқылы таңдап, 2-ші топқа түсті. 
Ол топта 1/8 финалда Ы.Алтынсарин ОМ 
командасымен пікірсайысқа түсті. Бұл 
сайыста аудандық  жастар  саясатының  
жетекшісі Бауыржан  ағай төрелік етті. 
Пікірсайыс тақырыбы- БП өмірлік маңызы 
бар дәрілерді патенттеуге тыйым сала-
ды. Үкімет және оппозиция қарары  же-
ребе арқылы анықталды. Үкімет қарары  
Қарауылтөбе ОМ командасына бұйырды, 
ал оппозиция қарарына Ы.Алтынсарин 
ОМ командасы түсті.  Қарауылтөбе 
ОМ командасының лидері Тинаш Ажар 
өзіне берілген 6 минут уақытын тиімді 
пайдаланып, ұшқыр ойын қарсылас 
командаға факт, аргументтер келтіре от-
ырып, өз қарарын жақтады. Осы топтың 
спикері Абикен Айымгүл өз уақытын 
ұтымды пайдаланып, тақырып бойын-
ша өмірмен байланыстырып, мысалдар 
келтірді. Төрешінің бағалау нәтижесінде 

КІТАПХАНА – ҒАЖАЙЫП ӘЛЕМ
Қоғамымыздың дамуы ақпараттың кең тарауымен, мәдениет мәйегін халыққа 

тереңдетіп түсіндіру мәселелерімен тиянақты  бола түседі. Осындай маңызды істерге 
шамшырағы жарқыраған аралдай, оты өшпеген қара ошақтай, қараңғы түнде ал-
дан жарқыраған жарық сәуледей жол нұсқайтын – кітапхана. Рухани тарихын, ата – 
бабаларымыздың салт – дәстүрлерін, әдет – ғұрпын тануда кітаптың берер көмегі ұшан 
теңіз. Ұстаздардың ұстазы Ыбырай Алтынсарин атамыз: «Оқысаңыз, балалар, шамнан 
шырақ жағылар» деп алдағыны көрсеткендіктен болжаған. Мұндағы «шамы» тұңғиық 
терең білім, ғылым болса керек. Осынау білім деген шамның жарқырай түсуі үшін 
кітаптың, сол кітаптың жинақталар жері – кітапхананың қашанда тұғыры биік болуы 
тиіс. Кітапхана- мәдени ағартушылық ғимарат. Кітапхана баспасөз шығармаларын жи-
нау, сақтау, насихаттаумен, оқырмандарға баспасөз шығармаларын берумен, мәдени 
ағарту және ғылыми-көпшілік жұмыстарын ұйымдастырумен шұғылданады. 

Қарабөгет ауылдық кітапханасы  ауылдық мәдениет үйінде орналасқан, 2021жылдың 
қаңтар айының 5 жұлдызынан бастап  оқырмандарға қызмет көрсетуде. Кітапханада 
көптеген іс-шаралар ұйымдастырылып өткізіліп тұрады.  Адамзат баласының қол 
жеткізген ұлы игіліктерінің бірі-білім қазынасы. Ол ұрпақтан-ұрпаққа ауызша, жазбаша 
түрде немесе әдебиет арқылы да жеткен. Кітап адам баласының сан ғасырлық ақыл-
ойының жемісі, тарихы мен тағылымының алтын сандығы.  «Кітап дегеніміз-алдыңғы 
ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Кітап оқудан тыйылсақ,ой ойлаудан 
да тыйылар едік», -деген еді Ғабит Мүсірепов. Кітап таңдап, талғап оқи білу, оны түсіну 
мен түйсіну,алған әсерді өмір  қажетіне жарата білу-әрбір адамның білігі мен білімін, 
пайымы мен парасатын айқындайтын алғышарттардың бірі.                     

«Кітапханаға кітап сыйла» акциясы аясында ауыл кітапханасына Қазақстан 
Республикасының тәуелсіздігінің 30-жылдығы қарсанында «Мерейлі отбасы» Ұлттық 
байқауының 2015 жылғы Сарқан аудандық жеңімпазы, «Парасатты педагог» төс 
белгісінің, «Ұстаз» орденінің иегері Б. Сейітқұлов жұбайы «Парасатты педагог» төс 
белгісінің иегері С. Мерекебаева отбасы атынан 50 кітап табыстады. Қазіргі кезде 
кітапханада 3303 кітап қоры бар. «Кітап маған тақтан да қымбат»,- деп көрсеткен Шек-
спир. Бұл сөзден түйер ойымыз, адамға жан азығы, рухани байлығы бола білген- кітап.
Сол себепті оның орны тақтан да жоғары. «Наданмен қас болғанша, кітаппен дос 
бол»,- дейді Баус. Кітап- сенің асып таспайтын асыл досың. Себебі кітаппен дос болған 
адамның ой- өрісі кең, сөз мәдениеті жоғары, саналы, жан-жақты болып тәрбиеленері 
сөзсіз. Білімнің көзін ашып, ең алғаш ғылым саласын танытқан, оқытып үйреткен-кітап. 

Кітапхананың оқырмандарын атап өтсек Карипова Рая, Сайдағалым Сұлтан, Тоқжан 
Нұрислам, Қусайн Адел, Ғалым Айқүнім  т.б. Әр ұлттың елдің келешегі мен болашағын 
баян еткен, тарихы мен өткенін жыр еткен де – кітап болатын. Сондықтан да , «кітап 
әлемдегі құпиялы ұлы ғажайыптардың бірі»,-дейді Горький. Онда біз әлі білмейтін, 
естіп оқымаған қыр-сыры көп.Оны тек кітаппен дос болған адам ғана құпиясын ашып, 
ғажабын танып біле алады. Достар, «Артық білім кітапта, Ерінбе оқып көруге», -деп 
ұлы ақынымыз Абай жырлағандай ерінбей білім алуға асығайық. Бар білімнің патша-
сын тек кітаптан ғана таба алатынымызды ұмытпайық.  Өмірде бар нәрсе өзгереді, 
тек кітапхана халық қажетіне жарап, ғасырлар бойы жасамақ. Осы құндылығымыз 
ешқашан жоғалмай келешек  ұрпақ асыл қазынамыздан нәр алып, сусындай берсін, 
кітаптың және осы кітаптың жинақталар жері – кітапхананың қашанда тұғыры биік бол-
сын.

Ж.НАСЫРОВА,
Қарабөгет ауылдық кітапханасының қызметкері.

Қызғалдақтар даламыздың көркі
Жоңғар Алатауы МҰТП Қазақстан Республикасы Үкіметінің №370 

қаулысымен 2010 жылдың 30 сәуірінде құрылды. Ұлттық табиғи парктің 
басты мақсаты Жетісу Алатауының орталық аймағы солтүстік тау 
беткейлерінің экожүйесін, ерекше экологиялық, генетикалық, тарихи және 
эстетикалық құндылықтардың қазынасы болатын табиғи тау ландшаф-
тарын сақтап қалу, ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу және өзгерген 
экожүйені қалпына келтіру. Бұл өлкенің флоралық құрамы өте бай. 

Сирек және жойылу қаупі төнген өсімдік түрлері ареал, таралу сипатына және 
аумағына қарай алуантүрлі. Олардың тіршілік формасы алуантүрлі, әртүрлі табиғи 
жағдайларға тұрақтылық шегін анықтайтын әртүрлі биологиялық ерекшеліктерімен 
сипатталады. Эндемик, ареалы шектеулі, жойылу қаупі төнген саны аз түрлер шұғыл 
назарды талап етеді. 

Осындай сирек кездесетін өсімдіктер және жануарлар биоалуантүрлілігін сақтау 
мақсатында жануарлар мен өсімдіктердің толық биологиялық сипаттамасы берілген 
арнайы Қызыл кітап ұйымдастырылған. Түрдің Қызыл кітапқа енгізілуі, оған ерекше 
көңіл бөлу керек екендігін білдіреді. “Қазақстанның Қызыл кітабының” әрі танымдық, 
әрі тәрбиелік мәні зор. Ол жас ұрпақты табиғатты аялай білуге, оның қамқоршысы 
болуға тәрбиелейді. Сонымен қатар, «Қызыл кітап» – сирек түрлерді қорғауда ғылыми 
негіздеме бола алады. Өсімдік түрлерін сақтау, соның ішінде сирек кездесетін және 
жойылу қаупі бар өсімдік түрлерін, олардың популяциясын қорғау биологиялық 
алуантүрлілікті қорғауда маңызды болып саналады. 

Осы орайда, айтайын дегенім, Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі 
аумағында және оның қорғау аймағында тараған көптеген сирек өсімдік түрлері көп. 
Біз ол өсімдіктердің біразын жақсы білеміз, бірақ ол өсімдіктің сирек өсімдік екенін 
білмеуіміз де мүмкін.

Осы мақаланы жазу мақсатым Сарқан ауданының тұрғындарын аласа-
тау беткейлерінде кең таралған сирек кездесетін өсімдік түрі болып табылатын 
Қысқааталықты қызғалдақпен (Tulipa brachystemon Regel – Тюльпан короткотычиноч-
ный) таныстыру. Себебі көктем шығып көк көтеріле бастаған кезде айналамызда сап-
сары алқапта осы қызғалдақтар жаппай гүлдейді.

Қысқааталықты қызғалдақ (Tulipa brachystemon Regel – Тюльпан короткоты-
чиночный) – сирек, шектеулі эндемик түр. Жоғары декоративті өсімдік, жеңіл хош 
иісті, сұрыптауда және мәдени жағдайда өсіруде маңызды. Пиязшықты көпжылдық, 
биіктігі 10-35 см. Пиязшығы жұмыртқа тәрізді, қара тері қабыршақтарымен. Сабағы 
жалаңаш, жоғарғы жағы қысқарған. Жапырағы көкшіл, жиегі болымсыз толқынданған, 
төменгі жапырақтар кең ланцетті, жоғарғылары таспа-ланцетті. Гүлдері жалғыз, кең 
ашылған. Гүлсерігінің топтамасы сары түсті ортасында алқызыл дақтарымен. Жемісі 
– ірі қорапша. Сәуір-мамырда гүлдейді, мамыр-шілдеде жеміс салады. Тұқымымен 
және вегетативті түрде көбейеді. Тастақты, ірі қиыршық тасты, жиірек аласа таулардың 
оңтүстік беткейлерінде, сирек жартастарда кездеседі. 

Табиғатты аялап, келешек ұрпаққа мұра ретінде табыстайық!

Ж.НУРГОЖАНОВА,
Жоңғар Алатауы МҰПТ» РММ ғылым бөлімінің аға ғылыми қызметкері.
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ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Продам дом в центре благоустроенный, имеется горячая, холодная вода, душевая кабина, 
туалет, Аристон. Летняя кухня (второй дом). Гараж, баня, все хоз. постройки. Сдвоенный участок 
14 соток. Полив отличный. Обращаться ул. Жамбыла № 18 (2 квартала выше полиции), 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.   

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. 

Сарқан қаласындағы Байтұрсынов көшесі № 9 А үйдің екі бөлмелі № 11 пәтері сатыла-
ды. Пәтер жылы, тұрмысқа қолайлы, орталық қазандық арқылы жылытылады, санитарлық тора-
бы жөндеуден өткен. Хабарласыңыздар: үй телефоны 2-25-97, ұялы: 8702 3912847.

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Сарқанирригация» шаруашылық жүргізу құқығындағы су шаруашылығы мемлекеттік 

коммуналдық қазыналық кәсіпорны тұтынушы халықтың алдында 2021 жылғы есеп бой-
ынша сәуір айының 28-ші жұлдызында, сағат 11:00-де 2021 жылдың тарифтік смета және 
инвестициялық жобаның орындалуы туралы есеп тұтынушылар және өзге де мүдделі тұлғалар 
алдында өткізеді. Мекен жайы: Сарқан қаласы, Абай көшесі № 99 үй.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГКПВХ «Сарканирригация» на основании Закона о есттественных монополиях пукта 10 

ст.25 уведомляет Вас, что 28 апреля 2022 года в 11:00 часов будет проводится отчет за 2021 
год по исполнению тарифных смет и инвестиционных программ перед потребителями и ины-
ми заинтересованными лицами по адресу : г.Саркан, улица Абая № 99 в зданий ГКПВХ «Сар-
канирригация».

Қоғамдық тыңдаулар өткізіледі
12.05.2022 ж. бастап 26.05.2022ж дейін БЭП сайтында http://ecoportal.kz / " Ал-

маты облысында Ақсу және Сарқан аудандарында орналасқан №6, №7, №8, №9, 
№10, №11, №12, №13 сегіз топырақты кен орындарын жою жоспары" жобасы бой-
ынша жария талқылаулар арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізіледі.

Белгіленген қызметтің бастамашысы: "Жол" ЖШС, БСН 041140004530, мекен-
жайы: Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарғалы ауылы, ГЕОЛОГИЯ көшесі, 129А. 
Қосымша ақпарат алуға болатын байланыстар мен электрондық мекен-жай: тел. 
87076844023, e-mail: geo.company@bk.ru. жоба материалдарымен ecoportal.kz 
сайтында және ЖАО сайтында https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-tabigat, 
"Қоғамдық тыңдау" бөлімінде танысуға болады.

Әзірлеуші "GeoCompany" ЖК, тел. 87771230755. Жергілікті атқарушы орган: "Ал-
маты облысы бойынша табиғи ресурстар басқармасы" ММ, тел.8(7282) 32-92-67.

Барлық ескертулер және/немесе ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталдың 
(ecoportal.kz) «тыңдаулар» - «жарияланған қоғамдық талқылаулар» бөлімінде 
қабылданады.

Проводятся общественные слушания
 

С 12.05.2022г по 26.05.2022г на сайте ЕЭП http://ecoportal.kz/ проводятся обще-
ственные слушания посредством публичных обсуждений по проекту «План ликви-
дации восьми грунтовых участков №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13 рас-
положенных в Аксуском и Сарканском районах Алматинской области».

Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Жол», БИН 041140004530, адрес: 
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.ГЕОЛОГИЯ, 129А. Кон-
такты и электронный адрес по которым можно получить дополнительную инфор-
мацию: тел. 87076844023, e-mail: geo.company@bk.ru. Ознакомится с материалами 
проекта можно на сайте ecoportal.kz и на сайте МИО https://www.gov.kz/memleket/
entities/zhetysu-tabigat, в разделе «Общественные слушания». 

Разработчик ИП «GeoCompany», тел. 87771230755. Местный исполнительный 
орган: ГУ «Управление природных ресурсов по Алматинской области», тел.8(7282) 
32-92-67.

Все замечания и/или предложения принимаются на Едином экологическом пор-
тале (ecoportal.kz), в разделе: «слушания» - «опубликованные публичные обсуж-
дения».

Бала тәрбиесі – ерекше өнер
     
Отанның отбасынан басталатынын ескерген дана халқымыз отбасы тәрбиесіне 

көп көңіл бөліп, ұлы өссе – ұяттымен, қызы өссе – қылықтымен көрші болған. Бала 
тәрбиесіне әке де, ана да бірдей жауапты.

«Адамның жақсы болуы тегінде емес, тәрбиесінде, ақылында, өнер-білімінде. 
Адамға үш алуан адамнан мінез жұғады: ата-анадан, ұстазынан, құрбысынан. Әсіресе, 
олардың қайсысын жақсы көрсе, содан көп жұғады»,- дейді Абай хәкім. Демек, отба-
сында берілген тәрбие балаға аздық етеді. Ол үшін ата-анамен бірге білім алатын 
мектебі яки сыныбы, көрші-көлем, ағайын-туыс, қала берді жалпы қоғам жауапты 
болмақ. Кейде жөнсіз кеткендерді көрсек, «заман өзгерді» деп, өзімізді «ақтап» алып, 
өзімізге жауапкершілікті жүктеуден қашқақтаймыз.

«Тәрбие басы тал бесік» деп бабаларымыз дәл тауып айтқан. Ұлы істің бастау бұлағы, 
қайнар көзі – отбасы. Көңіліміз қалған балаға тәрбие көрмеген гой деп жататынымыз босқа 
емес. «Әркім өз жолын тауып  кететіндей  бала тәрбиесі  жеңіл  нәрсе  ме? Жоқ. «Бала тәрбиесі 
– өнер, жеке бір ғылым иесі болуды тілейтін өнер», — деген екен М.Жұмабаев. Қандай  тауып  
айтылған  даналы  сөз  десеңізші. Тәрбие  арқылы  адам  тағдыры  шешілетінін, оның  білімді  
тұлға  болып  қалыптасатынын, елдің  берік  тірегі  болатынын  көрсетеді бұл тағылымдар.

Балалар тәрбиесіне келер ұрпақ  тәрбиесіне  қай  кезеңде  болса  да,  қай  елде, қай  
ұлтта  болмасын  үлкен  мән  берілген. Өйткені  бала – біздің  болашағымыз. Өмір шындығына 
жүгінсек, тәрбие бастауы, оның қайнар көзі, ананың сүтінен нәр алып өскен кезден бастау ала-
ды. Осыған байланысты «Ұядан не көрсең, ұшқанда соны ілерсің» - дейді халық. Сондықтан 
баланың ең әуелгі өсетін ортасы, отбасы тәрбиесіне өте терең көңіл бөлу керек. Егер отбасын-
да жақсы тәрбие алған болса, өскенде сол тәрбиенің ерекше ықпалы болары сөзсіз. Тәрбиенің 
түп тамыры – ұлтты қадірлеу, ұлттық әдет-ғұрыпты дамыту, ұлттық дәстүрді жандандыру, 
ұлтаралық достық қарым-қатынасты нығайтуға үйрету. Сабақ та, тәрбие де осы бағытта болса 
ғана баланы оң тәрбиелеген боламыз, сонда ғана оның адамгершілігі қалыптасады. Ендеше 
ұрпақ тәрбиесін уысымыздан шығарып алмай, ұл-қызымыздың бойына ұлағатты сіңіріп өсіруді 
ұмытпайық.

Х.ДУВИЕН,
Абай атындағы мектеп гимназияның мектепалды даярлық сыныбының жетекшісі.

ЕСКЕ АЛУ
Абай ауылының 

тұрғыны, Блискель-
диновтар әулетінің 
тұңғиығы таусыл-
майтын мәңгілік 
сағынышы Сәбит 
Орынбекұлы ...

2021 жылы 
24 қаңтар біз 
үшін Асқар тауы-
мыз шағылып, 

төбемізден аспан айналып жерге түскен 
күн. Асыл адамымыз бұл өмірде бізді тастап 
келмеске кеткен күн. Алқымымызды қысып, 
жүрегіміз жарыла жаздаған күн. Көзімізден 
қуаныштан емес, қайғыдан қан төгілген күн. 
Әкеге деген сағынышымыз артып, боздап 
жоқтаған күн. Еңіреп еңсеміз түсіп өкірген 
күн.  Қорғанымымызды іздеп қамалған күн. 
Анашымыз сыңарын жоқтаған күн. Айна-
лайын деген сөзге ендігі өмірде зар болып 

өтетінімізді білген күн. Төрт құбыламыздың 
бірі шағылған күн. Айта берсе, жердегі 
тіршілік жоғалып кеткен күн. Алланың ұлық 
екенін білген күн. Қаншама армандар мен 
мақсаттарға балта шабылған күн. Өкінішіміз 
өзегімізді өртеп, сағыныш әлеміне мәңгілік 
бойлаған күн. Бұл күн біз үшін мәңгілікке 
ӘКЕмізді, Әке деген асыл ұғымды, асыл 
қазынаны жоғалтып алған күн... Әкеміз 
о дүниелік болмағанда сәуірдің 28-і 
жұлдызында 60 жасқа толар еді. Жұбайы, 
ұл-қыздары, немерелері, туған – туыстары 
сағына еске алады.

Ешкімнің жоқ білем бірақ таласы, 
Тағдырымның болып тұрады аласы.
Жүрегіме жара болып қадалған
Асқар таудай ӘКЕШІМНІҢ қазасы.
Жүк түсіріп ойда жоқта төбемнен,
Ойландырып қойды менен тереңнен.
Тағдыр мені осылайша сынамақ,
Алланың дегеніне көнем мен
Сағына еске алушылар: жұбайы – 

Кенже, ұл – қыздары Айгүл, Еркін, Ер-
бол, Айнұр, Ернұр, күйеу бала, келіндері, 
немерелері.

Құрметті қала тұрғындары!
Сарқан қаласы әкімдігінің ұйымдастыруымен 2022 жылғы 30 мамыр күні Сарқан қаласының 

әкімдігінде сағат 15.00 – де жергілікті қоғамдастықтың жиналысын өткізіледі.
Күн тәртібі:  1. Сарқан қаласының  Н.Гоголь көшесін  Маймеков Абдыбайдың атына ауыстыру 

туралы. 2. Сарқан қаласының Н.Некрасов көшесін  Хиуаз Доспанованың атына ауыстыру туралы.
Сіздің пікіріңіз маңызды! 

Уважаемые жители города!
Акимат города  Саркан  30 мая  2022 года в 15 - 00 часов в      Сарканском городском акимате  

проводит  собрание общественности.
Повестка дня: 1. О переименовании улицы имени Н.Гоголя на имя  Маймекова Абдыбая 2. О 

переименовании улицы имени Н.Некрасова на имя Хиуаз Доспановой.
  Ваш голос очень важен!

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.

Үй, алма бағы, фазенда сатылады!!! Жалпы ауданы 9 га. Бақша аумағында 180 шаршы 
метр үй бар. Монша, гараж, 10×30 м жертөле, мал шаруашылығына арналған қора және сарай. 
Суы арық арқылы және орталықтандырылған. Аумақта жайлы тұру үшін коммуникациялар бар, 
сондай-ақ шаруа қожалығымен айналысу үшін барлық жағдайлар жасалған. Барлық шаруашылық 
Сарқан ауданы, Алмалы ауылында орналасқан. Жер жеке (сатып алынған). Таза ауа, "Жоңғар 
Алатауы" тауының әсем көрінісі, жанында "Басқан"өзені ағып жатыр. Жер суармалы, барлық 
құжаттары дұрыс. Қоңырау шалыңыз, бағасы бойынша келісеміз!!! Байланыс телефоны: 8701 
3327990.

Омаров Адилгазы Темиргалиевичтің атына тіркелген Сарқан ауданы, Қойлық ауылы, Жам-
был көшесі № 22 үйдің 0,3892 га көлемді жерінің мемлекеттік тіркеу актісі № 1155388 (кад.№ 03-
263-018-700) жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

«Сибаев Н» шаруа қожалығының атына тіркелген Сарқан ауданы, Екіаша ауылдық 
округіндегі 46 га көлемді жерінің мемлекеттік тіркеу актісі (кад.№ 03-263-053-496), 97 га көлемді 
жерінің мемлекеттік тіркеу актісі (кад.№ 03-263-053-497), типовой договор, дубликат жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп танылсын.

Жуырда  мектебімізде «Мың мамандық бәрі бар, Таңдап, талғап бірін ал!» атты кездесу өтті.
Тағдырыңды өзгертетін таңдау жасау өте қиын. Әсіресе, мамандық таңдау мен жар таңдауда 

мүлт кетпеу керек. Маңызды 
шарада осының біріншісі, яғни 
мамандық таңдау туралы сөз 
қозғалды. Қазіргі  нарықтық қарым-
қатынас жағдайында үлкен өмірге 
қадам басқалы  отырған жастың 
көкейінде «кім болам?» деген 
сұрақ тұр. Осы орайда оқушыларға 
дұрыс бағыт-бағдар беріп, таңдау 
мүмкіндіктерін шешу үшін өз ісінің 
мамандарын осынау кешімізге 
шақырып, қонақтарымызбен ой 
бөлісіп, пікір алыстық. Аудандық 
ардагерлер үйінің төрағасы Қадыл 
Жанасбеков, аудандық әжелер 

кеңесінің төрайымы Шолпан Асқарғалиева және Сарқан политехникалық колледжінің арнайы пән 
оқытушысы Асет Хасенов, Сарқан гуманитарлық колледжінің әдіскері Сәуле Аязбаева қатысып, 
өз пікірлері мен өмірлік тәжрибелерін ортаға салды. Кездесуде оқушылардан түскен сұрақтарға 
кеш қонақтары оң жауаптарын беріп, жастарға  сәттілік тіледі.

Е.БИЛЕШБАЙ,
Н.Островский атындағы мектеп-лицейінің әлеуметтік педагогы.

Мың мамандық бәрі бар, Таңдап, талғап бірін ал!


