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Сіздерді санаулы күндерден соң есігін 
айқара ашатын жаңа оқу жылының ба-
сталуымен шын жүректен құттықтаймын! 
«Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер- 
бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім олар-
ды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол 
деңгейде болады. Қазақстанның дамуы 
білім беру саласына байланысты екенін 
атай отырып, ондағы өзекті мәселелерді 
шешуге әр педагогтың тікелей қатысуын 
міндеттеп, үлкен мән беріп отыр. 

Аудандық білім бөлімі «Білімді 
ұлт»: сапалы білім беру» ұлттық 
жобасының негізгі бағыттарын орын-
дау мақсатында, өткен оқу жылында 
бірқатар көрсеткіштерге қол жеткізіп, 
шешілмеген мәселелер бойынша тиісті 
жұмыстар атқарды.    

Бүгінгі күні ауданымызда 25 орта, 1 

Білімнің басты құндылықтары: отаншылдық,
білімге құштарлық, еңбекқорлық

Сарқан ауданы бойынша 2021-2022 оқу жылдарындағы атқарылған жұмыстар 
туралы есебінің нұсқасы

негізгі, 4 бастауыш мектеп, 11 балабақша, 
18 шағын орталық және 1 балалар 
шығармашылық үйі, Сарқан гуманитарлық 
колледжі, Сарқан политехникалық 
колледжі, №10 психологиялық-
педагогикалық түзеу кабинеті, Сарқан 
қаласының облыстық зерде бұзылыстары 
бар балаларға арналған арнайы мектеп-
интернаты жұмыс істейді. Өткен оқу жы-
лын 7444 оқушымен аяқтадық. Жаңа оқу 
жылына аудан бойынша 7648 оқушы 
келеді деп жоспарлануда. 1 сыныпқа 743 
оқушы күтілуде. 

   Мұғалімдердің сапалық құрамы
2021-2022 оқу жылында аудан 

бойынша мектептерде 1142 ұстаз 
дәріс берді. Оның педагог-шебері – 3,  
педагог-зерттеуші санатында – 179, 
педагог-сарапшы санатында - 249, 
педагог-модератор санатында – 108, 
жоғары санатты - 16 , бірінші санатты 
- 90  және ІІ санатты - 76, санаты жоқ 
мұғалімдер - 293. Сондай-ақ, қазіргі 
таңда аудан мектептерінде, әсіресе 
шағын жинақталған мектептерде мате-
матика, физика, орыс тілі мамандарының 
қажеттілігі өзекті мәселеге айналып отыр. 

Қазіргі таңда жұмысқа орналасу 
Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 
6 сәуірдегі «Халықты жұмыспен қамту 
туралы» № 482-V Заңының 28-бабына 
сәйкес, жұмыс беруші бос орындардың 
бар екендігі туралы мәліметтерді еңбек 
жағдайлары мен төлемақысын көрсете 
отырып, олар пайда болған күннен бастап 
бес жұмыс күнi iшiнде халықты жұмыспен 
қамту орталығына жазбаша түрде немесе 
enbek.kz "Электрондық еңбек биржасы" 
мемлекеттік ақпараттық порталы арқылы 
жiбереді.

Электрондық еңбек биржасы — 
бұл мемлекеттік жұмыспен қамту 
орталықтарынан да, жеке агенттіктерден 

де, онлайн алаңдардан да бос жұмыс 
орындары мен түйіндемелерді 
жинақтайтын еліміздегі алғашқы цифрлық 
алаң. 

Жұмыс іздеген азаматтар Электрондық 
еңбек биржасы (enbek.kz) мемлекеттік 
интернет-ресурсы арқылы жұмыспен 
қамту орталықтарының қызметтерін пай-
далана алады: түйіндемелерін жариялап, 
бос жұмыс орындары жайлы мәліметтерді 
көре алады. 

«Дипломмен – ауылға!» 
бағдарламасы

Қазіргі таңда аудан мектептеріндегі 
мұғалімдердің 3,8%-ы (41 жас маман, 
ауылда - 30) жоғарғы оқу орнын бітіріп 
келген жас мамандар. Мектепке келетін 
жас мұғалімнің тиімді кәсіби қалыптасу 
мәселесі бірнеше факторларға байла-
нысты екені белгілі. Осы факторлардың 
негізгісі тұрғын үй мәселесі. 

Осы мәселе аясында жас 
мамандардың, әсіресе педагогикалық 
кадрлардың қаладан ауылдық жер-
лерге келуін ынталандыру мақсатында 
білім беру саласында мамандар 
тапшылығын жоюға бағытталған  «Ди-
пломмен – ауылға!» бағдарламасы 
жергілікті атқарушы органдар тарапынан 
жас мамандарға тұрғын үй алу үшін ұзақ 
мерзімге үстеме пайызсыз несие мен 
көтерме жәрдемақы беру жұмыстары ау-
дан көлемінде жүргізілуде. 2022 жылы 
ауданның 19 жас маманы мемлекет тара-
пынан көтерме жәрдемақы алса, 8 маман 
үй сатып алу үшін бюджеттік несиеге қол 
жеткізді. 

 Біліктілікті арттыру және қайта 
даярлау курстары 

2021-2022 оқу жылынан бастап 699 пе-
дагог қысқа мерзімді біліктілік арттыру кур-
сынан өтті. «Жан басына қаржыландыруға 
өту жағдайындағы инновациялық ме-

неджмент» тақырыбында өткен курсқа 
5 мектеп басшысы қамтылды. Пәндік 
құзыреттілікті дамыту» тақырыбында 
өткен курсқа пән  бойынша курсқа 
қамтылғандар саны 228 педагог. Pisa 
Халықаралық зерттеуіне  дайындау кур-
сынан жаратылыстану- математикалық 
бағыты бойынша -60 педагог курстан өтті. 

Жаңа мазмұндағы білім беру 
жүйесін мектептерге енгізуде пән 
мұғалімдерінің біліктілігін арттыру кур-
стары мұғалімдерге айтарлықтай көмек 
қосқаны белгілі. Жалпы аудан бойынша  
361 мұғалім жаңартылған бағдарлама 
аясында білім жетілдіру курсынан өтсе, 
мектептегі көшбасшылық (ІІ деңгей) - 11 
педагог, ағылшын тілін үйрену курсына 
- 15 педагог, «Бағдарламалау. Робото-
техника. 3Д принтинг» курсына - 18 пе-
дагог, мектепке дейінгі тәрбиешілерге 
арналған курсынан - 75 тәрбиеші, мектеп 
директорлары 9 айлық курсына - 7 мек-
теп директоры білім жетілдіру курстары-
нан өтті.   Жылдың соңына дейін педа-
гогтарды білім жетілдіру курсынан өткізу 
жалғастырылады.

Қосымша білім беру
Ауданда 1 қосымша білім беру ұйымы 

жұмыс істеуде. Балалар шығармашылық 
үйінде жалпы оқушы саны – 1492,  оның 
ішінде 18 үйірме, 4 бағыт бойынша жұмыс 
істейді. Ұжымда 26 ұстаз жұмыс жасайды. 

2021-2022 оқу жылында  Балалар 
шығармашылық үйінің оқытушылары 
мен оқушылары 48 халықаралық, 227 
республикалық, 4 облыстық, 6 аудандық 
байқаулар мен іс – шараларға белсене 
қатысып, жүлделі орындарға ие болды. 

Алмалы ауылындағы филиалында 
және  Екіаша орта мектеп базасында 
қосымша білім беру бағытында 4 үйірме 
жұмыс істеуде.

Жол жөндеу жұмыстары 
қарқынды

Өңірімізде соңғы жылдары жол 
жөндеу жұмыстары жанданып 
келеді. Ағымдағы жылы ауданның 
жол саласы бойынша 23 жобаны 
жүзеге асыру жоспарланып, оған 1, 
459 млрд. теңге қарастырылған.

Өңірде 998 шақырым болатын автомо-
биль жолдары бар. Оның 57 шақырымы республикалық, 532-сі  облыстық, қалған 409-і 
аудандық маңызы бар елді мекен көшелері. Соның ішінде 43,3 шақырымды құрайтын 
ішкі жолдар биылғы жылы ретке келтірілмек.

Сондай-ақ, республикалық бюджет қаражаты есебінен 3 ірі жоба іске асып 
жатқандығын айтып өту керек. Олар: «Қойлық-Қарғалы-Шатырбай 0-15 км» орташа 
жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Ал, «Лепсі-Балқаш көлі 0-27 км», «Алматы-Өскемен-
Лепсі-Ақтоғай 65-110 км» бағытындағы күре жолдар қайта жаңару үстінде.

«Ағымдағы жылдың аяғына қарай жақсы және қанағаттанарлық жағдайда жергілікті 
маңызы бар автомобиль жолдарының үлесін cоның ішінде елді мекен көшелерінің 
жағдайын 62% пайыздан 65% - ға дейін арттыру міндеті қойылып отыр, - дейді аудан 
әкімінің орынбасары Жомарт Мыңбаев.

Сонымен қатар, биылғы жылы «Қарабөгет-Сарқан 0-18 км» бағытындағы авто-
жолды қайта жаңғырту, бұдан бөлек жол бойындағы 3 көпірді ауыстыру үшін жобалау 
сметалық құжаттамасы дайындалу үстінде. Жалпы, бүгінгі таңда ауданаралық жақсы 
күйдегі жолдың сапасы 62% -ды құрайды.

Өз тілшіміз.

СПОРТ –  ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ СҰЛУЛЫҚ
Аудан әкімі Талғат Қайнарбековтың

 спорт күнімен құттықтауы
Құрметті спортшылар, спорт сүйер қауым және ардагерлер!
Дәстүр бойынша тамыз айының үшінші жексенбісі - Спорт күні ретінде атап өтіледі. 

Бұл мейрам бірқатар кәсіби мерекелермен бірге тұрса да біз, салауатты өмір салтын 
насихаттайтын, дене шынықтырумен шұғылданатын және жай ғана спортпен айналы-
сатын тұрғындарды құттықтаймыз!

Біздің өңірімізде спортқа ден қойған адамдар саны жылдан жылға арта түсуде. 
Ауданымыздың абыройын асқақтатып, мерейін өсірген спортшыларымыздың 
жетістіктері мен жеңістері де көбейіп келеді. Олар облыс, республика көлемінде ғана 
емес, халықаралық деңгейде де мақтанарлық нәтижелерге жетуде. Толағай табыстар-
да жаттықтырушыларымыздың маңдай терлері мен табанды еңбегінің қолтаңбасы 
жатқандығын айта кеткен артық болмас. 

Мемлекетіміз азаматтардың рухы биік және денсаулығының мықты болуы үшін 
қолдан келгеннің бәрін жасап отыр. Тек денсаулығы мықты ұлт қана бәсекелестікке 
қабілетті. Сондықтан да біздің мемлекетіміздің стратегиялық бағыттағы саясатының бірі 
бұқаралық спортты дамытуға біздің ауданда айрықша көңіл бөлінуде. Жаңадан спорт 
алаңдары салынып, ескілері күрделі жөндеулерден өтіп, қаншама тұрғындарымыздың, 
әсіресе жастарымыздың спортпен алаңсыз айналысуына зор мүмкіндік туды. Бұл 
бағыттағы жұмыстар келер жылы да өзінің жалғасын тауып, жерлестеріміздің жемісті 
жетістіктеріне негіз қалай беретін болады. Келешекте біздің спортшыларымыз бұдан 
да биік белестерді бағындырып, бұқаралық спорт отандастарымыздың күнделікті өмір 
салтына айналарына сенімдіміз.

Спорт күні қарсаңында барлық спортшыларды, жаттықтырушыларды, спорт 
ардагерлерін, спорт-құмарлар мен жанкүйерлерді мерекемен құттықтаймыз. Мықты 
денсаулықтың арқасында жаңа жеңістерге қол жеткізе беріңіздер!
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(Жалғасы. Басы 1-бетте).
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Білімнің басты құндылықтары: отаншылдық,

білімге құштарлық, еңбекқорлық
Сонымен қатар, оқушылардың бос 

уақытын тиімді пайдалану мақсатында 5 
700 (96%) оқушы 323 түрлі үйірмелерге 
қатыстырылды. 

Аудан бойынша спорттық үйірмелерге 
260 секцияға  4426 оқушы қатысады. Атап 
айтқанда: футбол 44 секция- 1106 оқушы,  
волейбол 40 секция- 932 оқушы, баскет-
бол 40 секция-839 оқушы, үстел теннисі 
22 секция-399 оқушы, бокс 2 секция -28 
оқушы, ұлттық ойындар 49 секция 1267 
оқушы, шаңғы 44 секция 1079 оқушы, 
шахмат 44 секция-1696 оқушы, қазақша 
күрес 7 секция-165 оқушы.

Сарқан аудандық  балалар мен 
жасөспірімдер спорт мектебінде  37 
жаттықтырушы жұмыс жасайды.  Ау-
дан бойынша 11 филиалы бар. Олар 
Қарабөгет, Қарғалы, Қойлық, Абай, Ал-
малы, Екіаша, Лепсі, Көктерек, Көкөзек, 
Қарауылтөбе, Пограничник ауылдарын-
да. Спорттың 13 түрінен 1120 оқушы 
спорт секциямен  қамтылды. 

Сарқан гуманитарлық колледжі
Сарқан гуманитарлық колледжі 

төмендегі мамандықтар бойынша маман 
дайындайды:

- «Халықтық көркемдік 
шығармашылығы (түрлері бойынша) »

-    «Бастауыш білім беру педагоги-
касымен әдістемесі»

-  «Мектепке дейінгі тәрбие және 
оқыту»

-  «Кітапхана ісі» - (сырттай)
Жалпы студент саны: -356
Педагог қызметкерлерінің саны: – 54 
     Оқу үрдісі маман оқытушыларымен 

2022 жылдың 1 қыркүйегіне 100% 
қамтамасыз етілген. 

   Колледжде, оқу-тәрбие жүйесін толық 
жетілдіру мақсатында үнемі  материалдық 
техникалық базасы жағынан жаңарту 
жұмыстары жүргізіледі. 

Сарқан политехникалық колледжі
     Сарқан политехникалық колледжінде  

қазіргі таңда 44 орындық жатақханаға 
4 шілдеден бастап күрделі жөндеу 
жұмыстары жүргізіліп жатыр. Аяқталу 
мерзімі 2023 жылдың қаңтар айы. Со-
нымен қатар спорт алаңы іске қосылды.  
Колледжде 7 мамандық бойынша маман-
дар дайындалуда, яғни атап айтқанда: 

- 07130100 «Электр жабдықтары 
(түрлері және салалары бойынша)

3 W07130101 Электромонтер (түрлері 
және салалары бойынша)

- 07150500 «Дәнекерлеу ісі 
(түрлері бойынша)»

3 W07150501 Электргазымен 
дәнекерлеуші 

- 07161300 «Автомобиль көлігіне 
техникалық қызмет көрсету, жөндеу және 
пайдалану»

3 W07161301 Автомобиль жөндеу 
слесарі 

- 07161600 «Ауыл шаруашылығын 
механикаландыру»                                           

3 W07161602 Ауыл шаруашылығы 
техникасын жөндеу шебері

3 W07161603 Ауыл шаруашылық 
өндірісіндегі тракторшы – машинист

- 07230100 «Тігін өндірісі және 
киімдерді үлгілеу» 

3 W07230102 Арнайы тігінші 
- 10120100 «Шаштараз өнері» 
3 W10120101 Шаштараз стилисті 
- 10130300 «Тамақтандыруды 

ұйымдастыру» 
3 W10130302 Аспазшы 

№10 психологиялық-педагогикалық 
түзеу кабинеті

« №10 ППТК» КММ-да 25  штаттық 
бірлік берілген, оның ішінде 13 маман, 3 
медицина қызметкерлері. 

Сурдопедагог, психолог-педагог, 
педагог-дефектолог, логопед, тәрбиеші, 
емдік уқалау маманы, музыка мұғалімі, 
ЕДШ –педагог, невропатолог, медбике. 

Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрінің 2018 жылғы 30 

қазандағы № 595 бұйрығына сәйкес 
ППТК туғаннан бастап 18 жасқа дейін 
төмендегідей бұзылу түрлері бойын-
ша мүмкіндігі шектеулі балаларға көмек 
көрсетеді.

• ПДТ балалар; (психалық дамуы 
тежелген)

• АОК-нің түрлі деңгейіндегі бала-
лар; (Ақыл-ой кемістігі бар балалар)

• БЦП және де тірек-қимыл 
қозғалыс аппаратының бұзылысы бар 
балалар; (Балалардың церебралдық 
параличі)

• Көру кемістігі бар балалар;
• Сөйлеу тіл кемістігі бар балалар;
• Арнайы оқытуды қажет ететін 

есту кемістігі бар балалар; (Кохлеарлы 
имплантталған балалар)

Балалар аутизмі және басқа да ерік-
жігер сферасының бұзылуы бар балалар;

Ашылған күнінен бастап осы уақытқа 
дейін 481 бала қабылданып, сабақ 
кестесінен жақсы нәтижеге жетіп, 
балабақша, үй жағдайында оқыту және 
№595 бұйрыққа сай мектепке жолданған 
балалар бар. 

Мектепке дейінгі білім беру
Бүгінгі бүлдіршін – ертеңгі ел 

болашағы. Оларды мектепке дейінгі білім 
берумен қамту мәселесіне ерекше мән 
берілуде. Балабақшаларда 992 бала 
және шағын орталықтарда 700 бала, 
барлығы 1692 бала тәрбиеленсе, аудан 
мектептеріндегі мектепалды даярлық 
сыныптарда 500 бала тәрбиеленуде. 
Жаңартылған мазмұн бойынша мектеп-
ке дейінгі тәрбиемен және оқытумен 
қамтылған 3-6 жас аралығындағы 
балалардың үлесі 99,8% (2020 ж. – 99,2 
%) құрады.         

Жазғы демалыс
Аудан бойынша 2022 жылдың жазғы 

кезеңінде жоспарға сәйкес 1-10 сы-
нып аралығындағы 7444 баланың түрлі 
тақырыптарда ұйымдастырылған мектеп 
жанындағы «Жазғы алаң» іс-шараларына 
және Сарқан аудандық балалар 
шығармашылық үйінің «Жазғы алаң» ша-
раларына 3256 баласы қамтылды. 

Сондай-ақ, аудан мектептерінен 
жалпыға бірдей міндетті білім беру қоры 
есебінен 8 000 000 теңге көлеміндегі 
қаражат көзіне Қапшағай су қоймасының 
солтүстік жағалауында орналасқан 
«Бәйтерек» балалар сауықтыру лагерінде 
жетім, ата-анасының қамқорынсыз 
қалған, аз қамтылған,  көпбалалы, жарты-
лай жетім, толық емес отбасы балалары-
нан 200 бала демалды. 

Аудандық кәсіподақ ұйымы тара-
пынан 350 000 теңге қаражат көзіне 
аудан мектептерінен аз қамтылған,  
көпбалалы, жартылай жетім, толық 
емес отбасыларының 10 баласы Текелі 
қаласында орналасқан «Алтын Чажа» 
қала сыртындағы лагерьде демалды. 

Сонымен қатар, демеушілер 
есебінен 925 000 теңге көлеміндегі 
қаражат көзіне Жетісу ОМ, Көкөзек 
ОМ, Абай атындағы МГ, Н.Островский 
атындағы МЛ, Ы.Алтынсарин атындағы 
ОМ, М.Тынышбаев атындағы ОМ, 
М.Жұмабаев атындағы ОМ, Алмалы ОМ, 
Ерікті ОМ – терінен  облыс аумағында 
орналасқан «Күншуақ», «Бәйтерек», 
«Алтын Чажа», «Эдельвейс» қала 
сыртындағы лагерьлерінде 26 балаға де-
малыс ұйымдастырылды. 

Ата-аналардың демеушілігімен 
1 352 500 теңге көлеміндегі қаражат 
көзіне Абай атындағы МГ, №1 МГ, 
Н.Островский атындағы МЛ, Ақын Сара 
атындағы ОМ, М.Жұмабаев атындағы 
ОМ, М.Тынышбаев атындағы ОМ, Бірлік 
ОМ, Шатырбай ОМ-терінен Шығыс 
Қазақстан облысы Катонқарағай ауданын-
да орналасқан «Берел қорғаны» демалыс 
орны мен Алматы қаласындағы «Жау-
ынгер» спорттық-сауықтыру лагерінде 
және облыс аумағында орналасқан 

«Бәйтерек», «Алтын Чажа», «Эдель-
вейс», «Тамшыбұлақ», «Связист» қала 
сыртындағы лагерьлерінде 31 бала де-
малды.

Аудан мектептерінен демеушілер 
есебінен 199 000 теңге қаражатқа және 
ата-аналар демеушілігімен 14 648 
200  теңге қаражат көзіне Түркістан, 
«Көлсай» шатқалы, Есік қаласындағы 
«Есік көлі және Тургень» шатқалы, Ал-
маты қаласындағы балалар демалыс 
орындарына, Талдықорған қаласындағы 
М.Тынышбаев және І.Жансүгіров 
атындағы мұражайлар мен  балалар көңіл 
көтеретін орталықтарға,  Черкасск ауы-
лында орналасқан «Сарқан ауданының 
тарихы» мұражайы мен Лепсі ауылындағы 
«М.Төлебаев атындағы мұражайға» 
және  Қойлық ауылындағы М.Жұмабаев 
атындағы мектеп мұражайына, «Жоңғар 
Алатауы» Мемлекеттік Ұлттық табиғи 
паркінің  экологиялық туристік бағыттары: 
«Жасыл көл», Тополевка, Үлкен Басқан, 
Кіші Басқан, Аманбөктер ауылындағы 
таңбалы тастар, Сарқан қаласындағы 
Ұлттық парктің табиғи мұражайына;  Топо-
левка ауылының аумағында орналасқан 
шекара заставасына; Екіаша ауылындағы 
«Әулие тас» табиғат аймағына; «Балқаш», 
«Алакөл» көлдері, «Сарқан», «Теректі», 
Лепсі» өзендерінің жағалауына, Сарқан 
қаласындағы аудандық төтенше 
жағдайлар бөлімі мен ішкі істер бөліміне; 
«Жастар саябағы» мен «Қойтас» спорт 
алаңына ұйымдастырылған танымдық 
туристік жорықтар мен экскурсияларға 
3371 бала қамтылды. 

Оның ішінде шілде айында Черкасск 
ауылы – Талдықорған қаласы тарихи-
танымдық бағытында Алматы облысы 
әкімдігінің демеушілігімен 125 000 теңге 
қаражат көзіне «М.Тынышбаев атындағы 
Алматы облыстық тарихи-өлкетану 
музейі» МКҚК-ның филиалы «Сарқан 
ауданының тарихы» атты музейі «Жетісу 
жауһарлары» жобасы аясында Сарқан 
ауданы Черкасск орта мектебінің аз 
қамтылған, көпбалалы отбасы балалары 
мен оқу үздіктерінен 12 оқушыға бір күндік 
тарихи-танымдық саяхат ұйымдастырды.

Оқулықпен қамту
2022-2023 жылға оқулықтармен 

қамтамасыз ету бойынша жергілікті 
бюджеттен 65 млн 834 мың теңге теңге 
бөлінді.  

Жаңа оқу жылында 2-сыныптың 
оқулықтары түбегейлі жаңартылады және 
5-11 сынып аралығында «Абайтану» пәні 
енгізіледі.

Материалдық база
Мектептердің материалдық-

техникалық базасын нығайтуға, 
жиҺаздарды түбегейлі ауыстыруға көп 
көңіл бөлінуде. 

2021 жылы 7 млрд 135 млн 687 мың 
теңге қаржы бөлінсе, 2022 жылы 8 млрд 
434 млн 863 мың теңгені құрады.  Оның 
ішінде:

- Жаңа модификациялық 
кабинеттерді сатып алуға  (9 кабинет) – 93 
млн 825 мың теңге

- Оқулықтар сатып алуға – 65 млн 
834 мың теңге

- Мектептерді жылытуға сұйық 
отын сатып алуға – 260 млн 344 мың теңге

- Мектептерде бейнебақылау ка-
мераларын қосымша орнатуға  - 5 млн 
600 мың теңге

- Компьютерлер сатып алуға – 14 
млн  теңге

- 5 мектепке кітапхана жиһаздарын 
сатып алуға -  4 млн 551 мың теңге

- 3 мектепке турникет орнатуға – 4 
млн 670 мың теңге

- 5 мектепке сұйық отын сақтайтын 
резервтік бөшкелер сатып алуға – 17 млн 
775 мың теңге

- Мектеп ғимараттарын ағымды 
жөндеуден өткізуге – 135 млн 266 мың 
теңге.

Құрылыс  жұмыстары
Ауданда үш ауысымда сабақ өткізетін 

мектептер жоқ.
Бірлік орта мектебіне 120 орындық, 

Теректі орта мектебіне 80 орындық 
жаңа мектеп құрылысына қаржы бөлініп, 
құрылыс жұмыстары жүргізілуде. 

 Ағымды жөндеу жұмыстары
1.  2022 жылы Қарабөгет ауылындағы  

Әл-Фараби атындағы ОМ-і ғимаратын 
кешенді ағымды жөндеуден өткізуге 200,0 
млн теңге бөлініп, қазіргі таңда 2 мердігер 
жұмыс жүргізуде.

2. М.Маметова атындағы мектебінің 
екінші бөлігін бұзуға бөлінген қаржы 30,0 
млн теңге бөлініп отыр.

3. Көкөзек мектебі ғимаратын ішінара 
ағымды жөндеу жұмыстарына (спорт 
зал мен мәжіліс залына) 50,0 млн теңге 
қаржы бөлінді. 

4. Жетісу орта мектебінің ғимаратына 
ағымды жөндеу жұмыстарын жүргізуге 
(есік, терезе, еден жабындыларын 
ауыстыруға) 24,7 млн теңге бөлінді.  

5.Үнемделген қаржыдан Еркін бастау-
ыш мектебінің ғимаратының шатырын 
ауыстыру жұмысы басталды.

6. Бақалы ауылындағы К.Қазыбаев 
атындағы орта мектебінің терезелерін 
толық жаңалауға 14 млн 469 мың теңге 
бөлінді. 

 Үйден оқыту және түзету-дамыту 
сыныптары туралы

Аудан бойынша инклюзивті 
білім беру 14 мектепте 26 оқушыға 
ұйымдастырылған. Онда 16 арнайы 
(10-дефектолог, 6- логопед) маманда-
ры жұмыс істеуде. «Дана» жекеменшік 
балабақшасында инклюзивті 1 топта 12 
бала тәрбиеленуде. Балабақшаларда 
1 логопед, 2 дефектолог жұмыс жасай-
ды. Өткен оқу жылында 71 бала үйден 
оқытылды, оның ішінде 40-ы жалпы 
мектеп бағдарламасымен, 31-ы арнайы 
көмекші бағдарламамен білім алды. 
2021-2022 оқу жылында 2 мектептен 
18 бала психикалық дамуы тежелген 
оқушыларға арналған түзету-дамыту сы-
ныптарында білім алды. Оқушылар тиісті 
бағдарламалармен қамтамасыз етілді.

Тасымалдау
Аудан бойынша 5 мектепте жалпы 

саны 106 оқушы тасымалданып білім 
алды. Олар: Үлгі ауылынан М.Төлебаев 
атындағы орта мектепке 24 оқушы, 
Аққайың ауылынан Черкасск орта 
мектебіне 15 оқушы, Аққайың ауылынан 
М.Тынышбаев атындағы орта мектепке 
26 оқушы, Еркін ауылынан Аль-Фараби 
атындағы орта мектепке 17 оқушы, 
Ағарту ауылынан К.Қазыбаев атындағы 
орта мектепке 24 оқушы тасымалданып 
оқытылды. 

Оқушыларды ыстық тамақпен 
қамтамасыз ету

2021-2022 оқу жылының басынан 
аудан бойынша 19 мектепте ыстық 
тамақ, 2 мектепте буфеттік тамақтану 
ұйымдастырылды. Оқушылардың 7218-і 
ыстық тамақпен  қамтылды, бұл  жалпы 
оқушылар санының 97,5 пайызын құрады. 

Аудан бойынша аз қамтылған, көп ба-
лалы отбасы балаларының жалпы саны 
- 2313. Барлығы ыстық тамақпен 100% 
қамтылған.

Білім сапасы
Өткен оқу жылын - 7458 оқушымен 

бастап, 7444 оқушымен аяқтадық. Жал-
пы үздіктер – 1594, екпінділер – 2745 
оқушыны құрады. Білім сапасының 
көрсеткіші – 64,5 % (2021 жыл – 64,4%). 

№ Оқу жылы Үздіктер саны 
Екпінділер саны Білім сапасы

1 2019-2020 оқу жылы 1527 
2690 62,7 %

2 2020-2021 оқу жылы 1387 
2638 64,4 %

3 2021-2022 оқу жылы 1594 
2745 64,5 %

BILIM
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Әдістемелік жұмыстар 
«Ұстазсыз шәкірт – тұл, шәкіртсіз ұстаз 

тұл» деп Абай атамыз ұлағаттағандай 
адам баласының тұлға болып 
қалыптасуы көбінесе ұстазға байланы-
сты. Шәкірт ұстазға қарап өседі, ой мен 
бой түзейді. Ол ұстазының бірегей білімін, 
тағылымды тәрбиесін, келелі кеңесін 
алады. Ұлағатты ұстаздан тәрбие алған 
адам ұлтына пайдалы, ұлы тұлға болып 
өседі, өмірін дұрыс бағытқа бейімдеп, 
көркейеді, кемелденеді. Алайда шәкіртті 
білімге қызықтырып, өз әлеміне баурап 
алу үшін мұғалімге дариядай терең білім, 
биік парасаттылық, талмас еңбекқорлық, 
таза ниет керек. Осы орайда біздің ауда-
нымызда дәл осындай асыл қасиеттерді 
бойына сіңіре білген, қабілетті, қарымды 
ұстаздар жетерлік.

 Өңіріміздің өркендеуі жолында жүйелі 
жетістіктерімен айқын нәтиже көрсетіп 
отырған мұғалімдердің еңбегі ерекше. 
Әсіресе, облыстық пән олимпиадасын-
да жеткен жетістіктеріміз ауыз толты-
рып айтарлықтай. Атап айтар болсақ 
өткен оқу жылында облыстық сан түрлі 
байқауларға барлығы 29 оқушы қатысып, 
оның 16-сы жүлделі орындарға ие бол-
ды. Атап айтқанда, І жүлделі орынды – 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 жарысына 
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).  

Ғылыми жобалар жарысының 
облыстық кезеңіне 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 байқаудың «Мен 
таныған жазушы» номинациясы бойынша 
қатысқан 2 оқушы да жүлделі орынға ие 
болды (І орын Алмалы ОМ, ІІ орын - № 
1 МГ).

Спорт саласында Өскемен қаласында 
Қазақстан Республикасы  білім және 
ғылым министрлігі ұлттық ғылыми - 
практикалық  дене тәрбие орталығының 
ұйымдастыруымен өткен  баскетболдан  
"Алтын доп" республикалық  ұлттық мек-
теп лигасында  жалпы командалық  есеп-
те №1 мектеп-гимназиясының 9-11 сы-
нып қыздар командасы жүлделі І орынды 
жеңіп алса, республикалық 3х3 баскет-
болдан Ұлттық мектеп лигасында жүлделі 
ІІІ орынды жеңіп алды. 

Облыстық «SportFEST Kazakhstan» 
Спартакиадасында Теректі орта 
мектебінің оқушысы   Баннова Сне-
жана жүлделі І орынды жеңіп алып, 
республикалық спартакиадаға жолда-
ма алды. Әлия Молдағұлованы еске 
алу "Жас мерген" облыстық турнирінде 
Сарқан ауданы, Н.Островский  мектеп-
лицейінің "Сақ" "Қайсар" тобы ІІІ орын 
иеленіп жүлдемен оралса, Заманбекқызы 
Лаура "Ең үздік патриоттық ән" номина-
циясын жеңіп алды. 

«Сардар» облыстық кешенді 
олимпиадасының теориялық кезеңі бой-
ынша Жұматай Бекәлі І дәрежелі диплом-
мен марапатталды. 

Облыстық «Жас - Ұлан» әскери 
– спорттық ойынында Екіаша орта 
мектебінің «Қыран» командасы «Менің 
Қазақстаным!»  номинациясымен мара-
патталды.

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 болмай-
ды» дегендей, жас ұрпаққа 
саналы, өнегелі тәрбие 
мен сапалы білім беруде 
мектептің педагогикалық 
ұжымы көптеген жетістіктерге 
жетуде. Өткен оқу жылы 
аудандық білім бөлімі үшін 
де үлкен жетістіктер мен 
жеңістерге толы болды. 

Атап айтсақ, облыстық 
«Білім беру ұйымының табы-
сты басшысы» байқауында 
Абай атындағы мектеп гимназия дирек-
торы Есенгулова Нұрзиля Бақытжановна 
«Табысты басшы» номинациясымен ма-
рапатталды.

“Заманауи білім беру жүйесіндегі 
әдістемелік қызмет” тақырыбында өткен 
облыстық педагогикалық оқуда Абай 
атындағы мектеп гимназия директорының 
әдістеме жөніндегі орынбасары 
С.Төребек ІІІ орынмен, Бірлік атындағы 
орта мектептің оқу ісі жөніндегі орынбаса-
ры Г. Нұрахметова ІІІ орынмен марапат-
талды. 

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

«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.

Нұр-Сұлтан қаласында өткен 
«Көшбасшы-педагог-2021» VI халық-
аралық портфолио байқауында І-дәрежелі 
дипломмен және ҚР білім және ғылым 
министрлігінің Құрмет грамотасымен №1 
мектеп-гимназиясының тарих пәнінің 
мұғалімі Шелихова Наталья Ивановна 
марапатталды.

 «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 мұғалімі марапаттал-
ды.

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.

Математика пәнінен қашықтан 
өткен облыстық олимпиадасында Абай 
атындағы мектеп-гимназияның мұғалімі  
Жанузах Тилеген ІІ орынмен марапаттал-
ды.

Облыстық «Әдістемелік сандықша» 
байқауында К.Қазыбаев атындағы орта 
мектептің мұғалімі Алимбек Зереш 
Рашидқызы ІІ дәрежелі дипломмен мара-
патталды. 

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

Қарағанды қаласында өткен 
Білім беру саласындағы әлеуметтік- 
педагогикалық инновациялардың IV  
облыстық жәрмеңкесінде мастер-класс 
өткізгені үшін №1 мектеп- гимназиясының 
тарих пәнінің мұғалімі Шелихова Наталья 
Ивановна ІІ дәрежелі дипломмен мара-
патталды

Облыстық «Жас математик» 
мұғалімдер арасындағы шығармашылық 
конкурсының ІІ дәрежелі дипломымен 
Ақын Сара атындағы орта мектебінің ма-
тематика пәнінің мұғалімі Шаймурат Са-
кен Қанапияұлы марапатталды.           

Мектепке дейінгі ұйымдардың 
әдіскерлерінің арасында өткен «Мек-
тепке дейінгі ұйымның үздік әдіскері» 
атты облыстық байқауда «Балдырған» 
бөбекжай-балабақшасының әдіскері 
Асканбаева Гульбакыт Сарсенгалиқызы 

облыстық білім беруді дамыту оқу-
әдістемелік орталығының ІІІ дәрежелі ди-
пломымен марапатталды.

 «Жетістік марафоны» атты облыс 
көлеміндегі өткізілген байқаудан ин-
форматика пәні бойынша ІІІ дәрежелі 
дипломмен Абай атындағы мектеп 
гимназиясының информатика пәні 
мұғалімі Мыңбай Ельшат марапатталды.

 «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- 2022» облыстық он-
лайн байқауында «Айдана» бөбекжай-
бақшасының ұжымы ІІІ дәрежелі диплом-
мен марапатталды.  

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

Облыстық «Жас математик» 
мұғалімдер арасындағы шығармашылық 
конкурсының ІІІ дәрежелі дипломымен 
К.Қазыбаев атындағы мектебінің мате-
матика пәнінің мұғалімі Күдербек Чинара 
Тлеужанқызы марапатталды. 

Тәрбие жұмысы
Бүгінде балалар арасындағы зиян-

ды әрекеттерге бет бұрушылық, өзіне – 
өзінің сенімсіздігі, ертеңге сенбеушілігі, 
өз біліміне, іскерлігіне күмәнмен 
қараушылық, суицид тағы басқа мінез-
құлықтың жағымсыз жақтары  етек 
алып бара жатқаны мәлім. Осы орай-
да,  айта кететін жағдай – қазіргі кезде 
аудан мектептеріндегі  жасөспірімдер 
арасындағы  құқық бұзушылықтардың 
алдын-алуға байланысты жұмыстардың 
ойдан шықпай отырғандығы,  яғни, оқу-
тәрбие үрдісінде қиындық келтіріп жүрген 
жасөспірім оқушылармен жұмыс істеу 
мектепте еңбек етіп жатқан ұстаздар 
қауымы үшін үлкен мәселе болып тұр. 

Ауданның білім беру мекемелерінде 
8 аудандық полиция бөлімінің  Ювенал-
ды инспекторлары қызмет атқарады. Ал-
дын алу жұмыстарының жақсы деңгейде 
жүргізілгеніне байланысты аудандық по-
лиция бөлімінің есебінде тұрған оқушылар 
тіркелмеген.

Психолог мамандар тұрмысы 
қолайсыз отбасындағы балаларға 
ерекше Жасөспірімдер арасын-
да құқықбұзушылықтың алдын алу 
мақсатында Сарқан ауданында 
кәмелетке толмағандар арасында құқық 
бұзушылықтар мен қылмыстардың ал-
дын алу жөніндегі 2021-2023 жылдарға 
арналған аудан әкімінің 2021 жылдың 
01 ақпан күні №32 қаулысымен өңірлік 
іс-шаралар жоспары бекітіліп, жоспарға 
сәйкес төмендегідей жұмыстар 
жүргізілуде: 

1) Кәмелетке толмағандар 
арасындағы келеңсіз жағдайлардың 
(суицид, құқық бұзушылық, зорлық-
зомбылық, жыныстық тиіспеушілік, 
қараусыз/қадағалаусыз қалу) орын алу 
себептерін жедел анықтау және шұғыл 
эксперименталды-психологиялық кеңес 
көрсететін аудан бойынша 3 жұмыс топ-
тары, «Адал ұрпақ» еріктілер клубы, 
«Полицияның жас көмекшілері» топта-
ры құрылып, жоспарға сәйкес жұмыстар 

атқарылуда.  
2)   Тоқсан  сайын мектеп 

психологтары «Қатер тобындағы» 
оқушыларды анықтап,  есепке 
қойған оқушылармен орталық 
аурухананың психиатры Мухаме-
драхимов Асхат Нұрбекұлымен 
кездесу ұйымдастырып, сұхбат 
жүргізіп отырады; 

3)  Ай сайын  АПБ, 
аудандық білім бөлімі, қала/ 
ауыл әкімдігі, аудандық ауруха-
на қызметкерлерімен бірлескен 
«Түнгі қаладағы балалар», 
«Жасөспірім», «Түнгі қала», «Ка-
никул» атты тақырыпта рейдтер 
ұйымдастырылып, жүргізіліп оты-

рады. 
Мектептерде жалпы 705 бейнебақылау 

орнатылған. Оның 231-і мектептің сыр-
тында, 474-і мектептің ішіне орнатылған, 
негізгі бас компьютерден үнемі 
қадағалынып тұрады. Сонымен қатар, 
дабыл түймешесі орнатылып, аудандық 
полиция бөліміне қосылған. Сонымен 
қатар, қаланың 8-мектебінде (Абай ат. МГ, 
№1 МГ, Н.Островский ат. МЛ, Ақын Сара 
ат. ОМ, Алтынсарин ат. ОМ, Екіаша ОМ, 
М.Төлебаев ат. ОМ, Қарауылтөбе ОМ) 
турникеттер орнатылған және Әл-Фараби 
атындағы орта мектебіне ағымдағы 
жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін 
турникет орнату жоспарлануда.

Мектепке жол акциясы
Жыл сайынғы дәстүрге айналған 

«Мектепке жол»  республикалық   
қайырымдылық  акциясы «Атамекенім»  
қоғамдық  қорының  «www.atamekenim.
kz» сайты арқылы жүргізілуде. Яғни, 
жергілікті жердің кез-келген азаматы осы 
сайт арқылы аз қамтылған отбасыларға 
көмек қолын соза алады. Тиісінше, 
әлеуметтік жағдайы төмен отбасылары 
да осы сайт арқылы өтінім беріп, өздеріне 
қажетті көмектерін ала алады. 

Жалпы  ата-аналар  чаттарына  ха-
барламалар  таратылды.  Нәтижесінде 
1515 оқушы 355  отбасы  өз өтінімдерін  
порталға   тіркеді. Оның  ішінде 
қамқоршылық-қорғаншылықтағы – 18 
оқушы, жетім – 42 оқушы,  аз қамтылған  
отбасынан –  951, көп балалы  отбасынан 
шыққан  – 504 балалардың  ата-аналары 
өтінім берді.  

  Аудан бойынша демеушілер есебінен 
жетім, ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған, толық емес, аз қамтылған, 
көп балалы отбасы балаларына 729 
мың теңгеге азық-түлік, кеңсе тауар 
түрінде, 2 121,0 теңгеге мектеп форма-
сы мен спорттық киімдер түрінде көмек 
көрсетілді. Барлығы: 2 850,0 теңге. 
       Қамқоршылық және қорғаншылық 

жұмыстары
Ауданымызда Сарқан аудандық 

кәмелетке толмағандардың істері және 
олардың құқығын қорғау комиссиясы 
жұмыс жасайды. Комиссия жоспарлы 
түрде айына 2 отырыс, жылына 24 оты-
рыс өткізеді.

Қорғаншылыққа және қамқоршылыққа 
алынған балалар саны – 53.    

Биылғы жылы 5 бала кәмелеттік 18 
жасқа толуына байланысты есептен 
алынды.

Қорғаншылыққа алынған жетім бала-
лар саны – 41, ата-анасының қамқорынсыз 
қалған балалар саны – 12. 

Облыс әкімінің «Балалар үйінсіз - 
Жетісу» жобасы аясында аудан бойынша 
3 бала патронаттық тәрбиеге алынды. 

Білім беру мен мәдени даму ісінде 
өзіміздің озық жүйемізді құруды же-
делдетуге, білім берудің жаңа сапасын 
қалыптастыру мен рухани – мәдени 
жаңғыру бағытында жұмыс істеуде 
жауапкершілік баршамызға жүктеледі 
және ол бәрімізге ортақ міндет. Білімді 
ұрпақ біздің жарқын болашағымыз, ал 
келелі келешекті тәрбиелейтін педагогтар 
қауымы. Бұл өте жауапты міндет. 

Олай болса, болашағымыз бағдарлы, 
айқын және жалпыға ортақ құралды тиімді 
пайдалану жолдарын қарастырудағы 
еңбек жолдарыңыз табысты болсын!

П.ИМАНГАЗИЕВА,
Сарқан ауданы бойынша білім 

бөлімінің  басшысы.

BILIM

Білімнің басты құндылықтары: отаншылдық,
білімге құштарлық, еңбекқорлық
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RUHANIAT

QOGAM
Жабайы жануарларды есепке 

алу мониторингі
Қазақстанның көптеген аймақтарында бағалы аңшылық жануарлар санының нақты 

төмендеуі байқалады. Төмен популяцияларының тығыздығы және өнімділігі түрлері, 
заңсыз аң аулау мен жыртқыштардың жоғары өлімі, эпидемиялар мен эпизоотиялардың 
қауіптілік деңгейі негізгі мәселелер болып табылады. Елімізде жыл сайын мониторинг 
жүргізіледі. Мониторинг  бойынша аң аулаушылардың басым көпшілігі-қарапайым 
әуесқой аңшылар, арнайы аңшылық білімі жоқ. Сондықтан да, қазіргі таңда «Жану-
арлар дүниесiн мемлекеттiк есепке алуды, оның кадастры мен мониторингiн жүргiзу 
қағидаларын бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
2015 жылғы 26 маусымдағы № 18-03/577 бұйрығы шыққан болатын.

Осы бұйрық бойынша жануарлар дүниесiн мемлекеттiк есепке алу, оның ка-
дастры мен мониторингi  жануарлар дүниесiн қорғауды, өсiмiн молайтуды және 
орнықты пайдалануды мемлекеттiк басқару, сондай-ақ жануарлардың биологиялық 
әртүрлiлігі мен мекендейтiн ортасын сақтау мақсаттарында жүргiзiледi. Есепке алу, 
кадастр мен мониторинг жануарлар дүниесiнiң жай-күйi мен географиялық жағынан 
таралуы, мекендейтiн ортасы, саны, жүйелi түрде байқаулардың нәтижелерi тура-
лы мәлiметтердiң жиынтығын, оларды шаруашылық мақсатта пайдалану туралы 
ақпаратты және басқа да деректердi қамтиды.

 Жануарлар дүниесiн есепке алуды, оның кадастры мен мониторингін осы 
Қағидаларға сәйкес Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында жануарлар дүниесiн 
қорғау, өсiмiн молайту, аңшылық алқаптардың резервтік қорында жануарлар түрлерін 
есепке алуды және пайдалану саласындағы уәкiлеттi органның ведомствосы яғни,  
Жоңғар Алатауы МҰТП-нің инспекторларымен жүргiзедi. Сонымен қатар, жануарлар 
түрлерін есепке алуды жүргізу республика аумағы бойынша олардың таралуы (мекен-
деу орындары мен алқаптары), олардың саны және ықтимал пайдалану көлемі туралы 
деректер алуды қамтамасыз етеді.

  Жануарлар дүниесiнiң мониторингi жануарлар дүниесi объектiлерiнiң таралуын, 
санын, физикалық жай-күйін, олардың мекендейтiн ортасының құрылымын, сапа-
сын және алаңын жүйелi түрде бақылау жүйесiн бiлдiредi. Мониторинг экологиялық 
жүйелер мен биологиялық әртүрлілікті сақтау, жануарлар дүниесiн теңдестiрiлген 
дәрежеде және орнықты пайдалануды қамтамасыз ету үшiн болып жатқан өзгерiстердi 
анықтау және бағалау, теріс процестер мен құбылыстардың алдын алу және олардың 
зардаптарын жою мақсаттарында жүргiзiледi.

Аділбек КЕНЖЕБАЕВ,
«Жоңғар Алатауы» МҰТП мемлекеттік инспекторы. 

ТҚҰ-ты бойынша мекенжай тіркеліммен 
арасындағы айырмашылықты жою 

Тұрғын үй қоры статистикалық тіркелімін жүргізу және өзектендіру бойынша 
әдістеме халықаралық стандарттарға сәйкес қалыптастырылатын және «Мемлекеттік 
статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңына 
сәйкес бекітілетін статистикалық әдіснамаға жатады.

Осы Әдістеменің мақсаты тұрғын үйлер мен тұрғын үй-жайлар (пәтерлер) бой-
ынша деректерді қалыптастыру мен жинақтау және үй шаруашылықтарын зерттеу 
іріктемелерін қалыптастыру болып табылады.                 

Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында келесі анықтамалар 
қолданылады. Тұрғын үй қоры статистикалық тіркелімінің ақпараттық жүйесі (бұдан әрі 
– ТҚСТ АЖ) Қазақстан Республикасы тұрғын үй қоры туралы деректерді жинау, сақтау 
және бейнелеудің орталықтандырылған ақпараттық жүйесін білдіреді.

ТҚСТ АЖ Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан барлық тұрғын үйлер 
мен тұрғын үй-жайларды (пәтерлер) қамтиды.  Оларға: тұрғын үй-жай (пәтер); бір 
пәтерлі (жеке) үй; екі пәтерлі үй; үш және одан да көп пәтерлі үй жатады.

ТҚСТ АЖ-ны жүргізудің негізгі міндеттері:  тұрғын үйлер мен тұрғын үй-жайлар 
(пәтерлер) туралы деректерді жинақтау; тұрғын үй қоры бойынша статистикалық 
ақпараттың (болуы, жай-күйі, пайдалануға беру, шығарылуы) қалыптастыру және 
өзектендіру; ТҚСТ АЖ негізінде іріктемелі зерттеулер жүргізу және статистикалық 
әзірлемелерде пайдалану; ТҚСТ АЖ-ны өзектендіру үшін үй шаруашылықтарына 
іріктемелі зерттеулер жүргізу болып табылады.

Тұрғын үй қорының болуы және жағдайы туралы жиынтық деректер мен уәкілетті 
орган бекітетін тиісті жылға арналған статистикалық жұмыс жоспарына сәйкес 
«Қазақстан Республикасының тұрғын үй қоры туралы» статистикалық жинағында жыл 
сайын қалыптастырылатын тұрғын үй қорының болуы мен абаттандырылуын сипат-
тайтын статистикалық көрсеткіштер ТҚСТ АЖ-дан алынатын ұйғарынды ақпарат бо-
лып табылады.

 Г.ТАЙМЕНКЕНОВА,    
Сарқан ауданының статистика  басқармасының жетекші маманы.                                        

Мектеп құралдарына қойылатын 
талаптар

Мектептің жазу құралдары (қалам, қарындаш, дәптер, сия) балалардың көру ор-
гандары мен олардың жастарына сәйкес өте әлсіз келетін қолдарының ұсақ бұлшық 
еттеріне өте көп жүктеме түсірмеуі керек. Сондықтан, жуан немесе өте жіңішке 
қаламдарды қолдану әріптердің дұрыс жазылуына кедергі келтіреді. 

Өзегі шариктен тұратын немесе сиясы автоматты түрде берілетін қаламдардың 
ұзындығы 142-150 мм, диаметрі 8-10 мм, салмағы 10 граммнан артық болмауы ке-
рек. Осындай қаламдарды қолдану ыңғайлы болып келетіні гигиенистік зерттеулер 
нәтижесінде дәлелденген. Гигиеналық тұрғыдан алғанда қаттылығы орташа (М,ТМ) 
ұзындығы 170-180 мм, диаметрі 7-8 мм қарындаштар мақсатқа сәйкес келеді. Мектеп 
жасына дейінгі және мектеп жасындағы балаларға қырлы қарындаштарды қолдануға 
болмайды. 

Қазіргі қолданып жүрген нормалық құжаттар бойынша мектеп дәптерінің ені 170 мм, 
ұзындығы 250 мм болып келеді. Дәптердің беттеріне түзу жолақтар сызылады және ені 
25-30 мм жиектік жолақ қалдырылады. 

Қиғаштау келген қисық сызықтар қолдың ұсақ бұлшық еттерінің қызметін жеңілдетеді 
және жазу жылдамдығының азаймауына мүмкіндік жасайды деп есептелінеді. 
Дәптердің қағазы тығыз, кедір-бұдырсыз жазық, ақ түсті және жазу екінші жағынан 
көрініп тұрмайтындай болуы керек. Оның бетіне жазғанда сия жайылып кетпейтіндей 
болуы керек. Сияның түсі күңгірт-күлгін түсті немесе қара түсті болғаны дұрыс. 

Кітаптар мен дәптерлерін тасу үшін оқушылар портфельдер мен папкаларды пай-
даланады, бірақ, гигиеналық тұрғыдан ранецтер (арқаға асылатын сөмке) дұрыс бо-
лып есептеледі. Ранецтерды пайдаланғанда жүктеме біркелкі түсіп, оқушының қолы 
бос жүреді және дененің симметриялық жағдайы сақталады. Бастауыш мектептің 
бала-лары міндетті түрде ранецтерды пайдаланғаны дұрыс. Олар, материалдарына, 
өлшеміне, өңделуіне қойылатын гигиеналық талаптарды ескере отырып жасалады. 
Ранецтың салмағы - 500 гр, ені - 360 мм, ременнің ұзындығы - 85 см және олардың 
жоғарғы бөлігінің кеңдігі 35 мм кем болмауы керек. 

 Р.ОРЫНБЕКОВА,
Сарқан аудандық СЭББ жетекші маманы.

Как оформить недвижимость без 
нотариуса  в ЦОН

Оформляя сделку с недвижимостью, стороны могут по своему желанию выбрать 
одну из ее форм: нотариальную или простую письменную. И если в первом случае 
функции по составлению сделки обычно берет на себя нотариус, то во втором забота 
о правильном составлении договора лежит на самих сторонах.

Преимущества оформления сделки с недвижимостью без участия нотариуса:
-нет необходимости тратить время на проезд к нотариусу и ожидание приема;
-экономия на оплате нотариального оформления;
Необходимые документы для оформления сделки:
-оформленный договор купли-продажи в двух экземплярах;
-техпаспорт недвижимости;
-правоустанавливающие документы на недвижимость (предоставляет продавец);
-если вы состоите в браке, необходимо нотариально заверенное согласие супруга 

(касается обеих строн);
Если недвижимость покупается у строительной компании, дополнительно предо-

ставляете:
-решение о продаже,
-если покупатель состоит в браке, то нотариально заваренное согласие супруга.
На что стоит обратить внимание.
В ЦОН необходимо прийти с готовым договором купли-продажи. ЦОН не составля-

ет данный договор. В договоре обязательно укажите все технические характеристики 
(площадь, этаж, номер квартиры, кадастровый номер и др.) недвижимости.

Если недвижимость приобретается у застройщика, в договоре должно быть указа-
но имя доверенного лица компании, который придет в ЦОН. В случае отсутствия до-
веренного лица в договоре, в ЦОН приходит директор компании, который подписывает 
договор купли-продажи и приносит с собой приказ о назначении директором.

Стоимость услуги - 1202,5 тг.
Стоимость услуги, кроме квартир в жилых домах, меняется от вида недвижимости 

(например складские помещения, паркинги и тд.);
Если недвижимость частный дом, то стоимость не меняется, но при этом дополни-

тельно взимается плата за земельный участок и хозпостройки на территории участка.
Время оказания услуги без учета дня подачи документов - 1 рабочий дней.

Г.ТОМАРБАЕВА, 
специалист ЦОНа Сарканского района.  

2022 жылдың  тамыз айының 15-і мен  
қыркүйек айының 15-і аралығында, тұрғын 
секторда өрт қауіпсіздік айлығының  1 - 
ші кезеңі өтіп жатыр. Сарқан ауданында 
кейінгі кезде  өрт оқиғалары күрт өсіп кетті. 
Сондықтан сіздерден сұрайтынымыз 
жай ғана өртке қарсы ережелерді 
сақтасаңыздар екен. Ол үшін төменде 
көрсетілген талаптарды орындаңыздар:

- пештер мен түтін жүретін жолдар  мен 
үйдің жанатын бөліктерінің арасында 38 
см қалыңдықта бөлінгіш қабат болуы тиіс. 
Пештерді жөндеу мен салу жұмыстарына 
өрт техникалық минимумның куәлігі бар, 
арнайы шеберлерді шақырған жөн бола-
ды;

- пештер  мен пеш құдықтарының 
жағдайын әр-дайым байқап, бұзылған 
жерлерін уақытында жөндеп тұру ке-
рек. Жылыту мезгілінде 2 айда бір рет-
тен кем емес пеш құдықтарын тазалап 
тұрыңыздар;

- пештерді  қатты қыздырмай және 
оларға жиһаздарды тақап қоюға болмай-

ТҰРҒЫН СЕКТОРДА ӨРТ  ҚАУІПСІЗДІК  
АЙЛЫҒЫ ӨТУДЕ

ды;
- әр пештің жағатын ауызында кемінде 

50х70 көлемінде темір қаңылтыр болуы 
керек;

- күлдерді жинау үшін құрылыс нысан-
дардан кемінде 10 метр қашықтықта темір 
жәшік орнатып немесе шұңқыр қазып қою 
керек;

- пешті, газ плиталарын, керогаз-
дарды жанған күйінде сонымен қатар 
электр құралдарын жүйеге қосылған 
күйі қараусыз қалдыруға және оларды 
қарауды балаларға тапсыруға тыйым са-
лынады;

- күйдіретін лампаларды, керогаздар 
мен примустарды, ағаш тамбурларда, 
үй қоймалары мен қораларда, жағып 
орнатуға болмайды;

- электр сымдарының жарамдылығын 
уақытылы байқап, жарамсыз жерлерін 

уақытында жөндеп тұру керек;
- электр есептегіштерінде жасан-

ды сақтандырғыштарды қолданбай 
тек фабрикалық сақтандырғыштарды 
қолданыңыздар.

- электр жылыту құралдарын (плит-
ка, үтік, шәйнек) тек жанбайтын заттарға 
орнатыңыз;

- шатырларда, жертөбелер мен 
қойма қораларда шылым шегуге сондай-
ақ жарықтату үшін май шамдар мен 
ашық отты қолдануға болмайды және 
жарықтандыру мақсатында электр шам-
дарын қолданған жөн;

- су құбырларын, канализация және 
жылыту жүйесі қатып қалған болса ашық 
отпен жылытпай, ыстық су немесе құмды 
қолданған жөн;

- ғимараттардың арасындағы өртке 

қарсы аралықтарды бөгде заттармен 
бөгеуге тыйым салынады (ағаштар, шөп 
және т.б.);

- шоландар мен жертөлелерге қоқсық 
тармен басқа да жанғыш заттарды 
жинауға болмайды;

- аулалар мен маңайды әрқашанда 
таза ұстап отырыңыздар.

Азаматтар! Оттан абай болыныздар: 
шырпылар мен шылым қалдықтарын 
толық өшіріп тастаңыздар. Балалар-
ды қараусыз қалдырмай, олардан 
сіріңкелерді тығып ұстаңыздар. Өрт шыға 
қалған жағдайда “101” телефоны арқылы 
өртке қарсы қызметке хабарлаңыздар. 
Өрт сөндіру бөлімі келгенше адам-
дар мен материалдық құндылықтарды 
шығарып, құралдармен өртті өшіруді 
ұйымдастырыңыздар.

Е.ТУРСУНОВ,
Сарқан ауданы ТЖБ 

бастығы, азаматтық қорғау 
майоры.    
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Шола қарап, алыс-жақын қыр басын,
Ер еңсесін биік ұстап тұрғасын.
Жақсы көрдім, жақсы көрем, 

достар, мен,
Алатаудың алыпқа тән тұлғасын.
Табындырған аспанды да иіп кеп,
Тұр емес пе төбесіне тиіп көк.
Өзі ешкімге бас июді білмепті,
Сондықтан да көрінеді биік боп.
Осынау «Тау» атты өлеңінен біз 

білетін ақын Әділбек Абайділдановтың 
бүкіл болмыс-бітімі, туа бітті табиғи 
тектілігі, ақырғы деміне дейін айнымай 
ұстанған бағыт-бағдары, мінезі алып-
қоспасыз түп түгел көрініп тұрғандай. Иі 
қанық әрбір жақсы өлең ақынның өзіне 
ұқсап тұрады деп жатпаушы ма едік, бұл 
да соның көзге ұрып тұрған айқын бір 
дәлелі. 

Әділбек Абайділданов Ақсу-Сарқан 
өңіріне ортақ азамат. Өйткені ол 1932 
жылы дүниеге келген Бастаушы ауы-
лы біресе Ақсу, біресе Сарқан ауда-
нына қарап келген болатын. Ақсудағы 
орта мектепті, Лепсідегі мұғалімдер 
училищесін, одан соң қазіргі Ұлттық 
университеттің филология факультетін 
тәмамдаған ол біраз жыл Талдықорған 
облыстық «Советтік Жетісу» газеті ре-
дакциясында абыройлы қызмет етті. 
Әдебиет ісіне белсене араласуы да осы 
тұстан басталған. 

Әділбек Абайділдановтың жеке бас 
тағдыры былайғы жұрт үшін соншалық 
бір қызыға қоярлық қым-қуыт оқиғаға 

Жырымда тұр ғой менің табиғатым
Ақын   Әділбек   Абайділданов   туралы  бір  үзік сыр

Осыдан жиырма жыл бұрын Әділбек Абайділдановтың туғанына 
70 жыл толуына орай Сарқан аудандық Мәдениет үйінде өткен 
ғылыми-теориялық конференцияда көрнекті ақын, «Алаш» 
сыйлығының лауреаты Сәкен Иманасов баяндама жасаған бола-
тын. Біз сол баяндаманың ықшамдалған нұсқасын ақынның 90 
жылдығына орай жариялап отырмыз.

толы, қою да күрделі көрінбеуі 
мүмкін. Өлеңнен басқа өз 
қолымен жазып қалдырған 
өмірбаяндық деректері де 
мәз емес көрінеді, жұтаң, 
жұқа ғана. Қаламдастары мен 
замандастарының да Әділбек 
жайлы, оның шығармашылығы 
турасында көсіліп жазғандары 
да аз, тіпті жоқтың қасы десе 
де болғандай. Өзі де оған аса 
бір көңіл қойып, құмартпады 
білем, әңгіме арасында «Сенбе 
жұртқа тұрса да қанша мақтап» 

дейтін Абай сөзін жиі қолданатын. Соның 
шырмауынан шыға алмай қалса керек-ті. 
Өзі жайындағы жұрт пікіріне зәрулік та-
ныта қоймауы да содан болар. Бірақ ол 
ең алдымен Ақын еді. Бәлкім, өзінен үш-
төрт жас үлкендігі бар Ғафу, ит көйлекті 
ғана бұрын тоздырған Мұқағали, екі-үш 
жас кіші әріптестері Қадыр, Тұманбайлар 
сияқты айналаға аты дүрілдеп шығып, 
атақ-даңққа бөлене алмаған да, олар 
шыққан биікке көтеріле қоймаған да бо-
луы мүмкін. Бірақ сөзсіз ақын еді. Ақын 
болғанда да ылдидан салса төске озар 
нағыз көсіле шабар кең тынысты, алымды 
да қарымды Ақын болатын. Ендеше оның 
да біз аңғармаған жұмбақ жағы, «ішкі 
тірлігі» - қамыққан, жабыққан, алданған, 
дағдарған, үміттенген, күдіктеніп 
бүлінген, сүрінген шақтары болуы әбден 
ықтимал. Біз үшін қарадүрсін өмірбаянды 
құрғақ мәлімет деректен гөрі осынау 
бір жұмбақтау жағы қызығырақ болып 
көрінеді. Соның бәрін өлеңнен іздеуге 
тура келеді ендеше,

Түгін де қимай тез өтіп,
Кетті де қойды бұл бір түн.
Сыртымнан ғана сөз етіп,
Сөз етіп тағы жұрт қыртың,-деген 

шумақ астарында да біраз сыр жатқандай.
«Жер үстіне бір сызат түссе ол ақын 

жүрегі арқылы өтеді» дейтін Гейне сөзін 
өміріне өзек ете білген ақын өз заман, өз 
дәуірінің үлп еткен лебіне елеңдеп, дүние 
дүбірінің ешбірінен сыртқары қала алма-
ды. Уақытпен ұдайы ілесіп отыруды мұрат 

тұтты. Өзін-өзі қамшылап, тыным тауып, 
тыныштық көрмей кетті. Бұл өмірде өлең 
-жырдан да өзге бір құрмет, басқа да 
тірлік, рахат пен ләззат бар дегенді есіне 
алып көрген жоқ. 

Адам бойындағы ұсақ пенделік, 
қыбыр-жыбыр күйкі тірлік, әлсіз, әлжуаз 
әдет, екіжүзділік атаулымен алысып өтті. 
Жеңе алмасын біле тұра, қылышы да, 
құшағы да жете алмасын біле тұра көзсіз 
ерлікке барды. 

Өзімді өзім жарардай,
Жұлып бір жердей шашымды.
Сөлін де сығып алардай,
Сығымдаймын кеп басымды,-деп те 

шамырқанған шақтары болыпты.
Таң болып атамын,
Күн болып батамын.
Сол жолда лапылдап,
Жанам да жатамын!- дейді енді бірде.
Ойы да ұшқыр, сөзі де уытты болатын 

еді. Алдын кес - кестеп тұрған қауіп-қатер 
бар-ау деп ойламай қанды шайқасқа кіріп 
кете беретін баяғының батырларындай-ақ 
кілең бір көзге көрінбес қас дұшпанымен 
шайқасып жүргендей әсерге бөлейтін 
өлеңді де көп жазатын. 

Мұндайда құдайын да тани ма ақын,
Жырымда тұр ғой менің табиғатым.
Лаулаған өртке де енем,
Серт те берем
Сен үшін соның бәрі, жамиғатым,-

дейді сосын барып біраз сабасына 
түскенде.

Ақын қырық жасқа жете бере бұрынғы 
белсенділігінен айнып шыға келген-
дей болды. Аты жүреген, иті үреген 
әлдебіреулерден көрген жәбіріне төзбеді 
ме, әйтеуір неден түңілгені бізге белгісіз. 
Жазушылар одағына өзіне ең жақын 
сылас, мұңдас достарымен бірер сағат 
кафе-барда отырып қайту үшін ғана 
бас сұғатын. Тек ара тұра өзі айрықша 
ардақтайтын Сәбең-Сәбит Мұқановқа 
атқосшы болып, Қалижан Бекқожиннің 
қасына еріп, партизан Қасым Қайсеновтың 
інісіндей ілесіп ел ішін аралауға шығатын. 
Сол сапарларының қай-қайсынан да 
құралақан қайтпай, қоржын-қоржын ой 

арқалап, көңілі көтеріле, біртүрлі шабыт-
тана, шалқып-тасып оралатын.

Бірер апта ешкімге көрінбей кетіп сол 
әсерінің бәрін өлең-жырға тамызық ететіні 
болатын. Ақ маржан жырды едәуір төгіп-
төгіп алады да қайтадан сол бұрынғы 
бұйығы қалпына қарай ойысатын. 

«Адам сөйлескенше, ат кісінескенше» 
деп жатамыз ғой, бірақ Әділбек құсап кімді 
де болсын бір көргеннен өзіне қаратып, ә 
дегеннен үйіріп әкететін кісі сирек болар 
– ау, сірә. Бұл жөнінде «Қазақ әдебиеті» 
газетінде қызмет істей жүріп, Нарынқол, 
Кеген жағына барған бір сапары жайлы 
жолдастары күліп отырып айтатын қызық 
бір әңгіме бар. Сол кезгі аудан басшысы 
Гогольдің «Ревизорындай» орталықтан 
келген төрелердің бірі деп қалып, қоярда 
қоймай үйіне шақырып, жатып жастық, 
иіліліп төсек бола жік-жапар қызмет 
көрсетпей ме. Әңгіме барысы бұйымтай 
сұрауға тірелгенде Әдекең «Қазақ 
әдебиеті» газетіне жазылу барысын 
білгісі келетінін айтады ғой, баяғы. Аудан 
басшысы қолма қол тиісті адамдарына 
тапсырма беріп, бұл жағы реттелген соң, 
қазіргі қызметі қандай екенін анықтағысы 
келетін емеурін білдірсе керек. Сонда «Е 
баяғы, «Қазақ әдебиетінің» редакциясы 
ғой» демей ме. Бастықтың бұдан кейінгі 
реакциясы айтпаса да түсінікті ғой, әрине.

Мен өзім де о кісімен бірер рет са-
парлас болғаным бар. Сонда Әдекеңнің 
кісіні бірден үйіріп алатын алабөтен 
қасиеттеріне мен де тәнті болғанмын. 
Жазушы десе тыжырына қалатын неше 
бір үрген қарындай тырсиған шенеуніктер 
Әдекеңмен 5-10 минут әңгімелескен соң 
тартылған көндей болып қалыбына қарай 
ойыса бастайтын да одан әрі танауы 
тесік тайлаққа ұқсап алдына түсіп алып, 
елпілдейтін де отыратын.

Әйтеуір қалам алдым қой деп әсіре 
мақтап жатқан ештеңем жоқ. Бір оқығанда 
күйректеу болып көрінетін өзіндік дара 
философиясы бар, үні, демі бөлек, 
қаласаң да, қаламасаң да кезінде жеке 
тұрар тұлғаға айналған, рухы күшті, иі 
жұмсақ Әділбек Абайділданов деген 
ақынның болғаны анық.

       
                                                                                                 

Айналаңызға зер салыңыз. 
Әлемде орын алып жатқан қаншама 
саяси, экономикалық мәселелер бар. 
Соның бірі "дін мәселесі". Діни аху-
ал, діни мәселе, діни қақтығыстар, 
діни сауаттылық деп қоғам ішінде 
маңыздылығын жоғалтпай, адамзат 
жаратылғаннан бастап, бірге дамып 
келе жатқан әлеуметтік, қоғамдық 
тақырып. Дінсіз қоғам болмайды деп 
жатамыз, діни мәселелерді де тудыра-
тын адамның өзі.Мәселе, қоғам не адам 
арасында келіспеушіліктен туындайды, 
ал келіспеушілік екі тарап ойларының 
екі жақты орын алуынан. Адам сана-
сы қабылдауы өте жоғары, біз дүниеге 
келіп, даму барысында айналамызға 
қарап өркендейміз. Діни сауаттылықта 
сол секілді  жүйеленеді. Адам діни сауа-
тын ең алдымен өз отбасы адамдары-
нан алады, ал, мектеп пен жоғары оқу 

Діни сауаттылық маңызды
орны, араласатын ортасы есебінде өзіне 
ой қалыптастырады.

Отбасындағы діни сауаттылық-отбасы 
мүшелерінің үлкені, отбасы басшысы-
отағасынан басталады. Үй іші қандай 
сенім ұстанады, бала ойы да діни  
көзқарасы да солай қалыптасады. Мектеп 
қабырғасында оқушы діни сауаттылығын 
9-шы сыныптан үйренеді. "Дінтану және 
зайырлылық негіздері" атты оқулықтан, 
ұлттық, әлемдік діндердің тарихымен та-
нысады. Жоғары оқу орындарында бол-
са, діни сауаттылық деңгейін мектепте 
алған білімін толықтыру, діни танымын 
молайту үшін "Дінтану негіздері" атты 
профилактикалық пән оқытылады.  Діни 
сауатын арттырғысы келетін адамдар үшін 

Қазақстанда жағдай жасалған. Жоғары 
оқу орындарында арнайы мамандықтар 
оқытылады, қарапайым халық үшін ме-
дреселер, арнайы курстар, "Қазақстан  
мұсылмандары Діни басқармасы" 
бекіткен арнайы оқу құралдары бар, со-
лар арқылы сауат ашуға болады.

Діни сауаттылықтың жоқтығы, дін 
жолындағы адасушылыққа алып ба-
рады. Адам сенімінің қалыптасуы 
қоршаған ортасындағы қарым-қатынас, 
ой алмасу есебінде жүзеге асады. 
Ол дегеніміз адамға сыртқы фактор 
жеткілікті деңгейде әсер етеді деген сөз. 
Діни сауаттың жоқтығынан әсіресе жас 
өспірімдер адасқан ағым шырмауында 
кетіп, орны толмас қателіктерге душар 
болып жатады. Сол үшін ең алдымен 

жақындары, отбасы баласының қандай 
ортада жүргенін, оның сөйлеуі,  жүріс-
тұрысына мән беріп, діни білім беретін 
оқулықтар оқып жүрген болса тексеріп 
жауапкершілік танытқан жөн.

Қорыта айтқанда, өз өмірі үшін және 
жақындары үшін алаңдайтын адам ең 
алдымен қандай жерден, не болма-
са оқулықтан, әлеуметтік желілерден 
болсын діни білімін жетілдіргісі келсе 
арнайы бақылаудан өткен ҚМДБ та-
рапынан рұқсат етілген ақпараттарды 
қолданып, діни адасушылыққа жол 
бермеу қажет. Дін саласындағы 
келеңсіздіктің алдын алып, үлкен 
мәселерге душар болмау үшін әр 
адам бұған ат салысу керек. Қоғам 
алдындағы жауапкершілікті сезіне білуі 
тиіс.   

                              Диана МЕЛІС, 
дінтанушы.
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Гигиеническая оценка степени опас-

ности загрязнения атмосферного  воз-
духа при одновременном присутствии 
нескольких загрязняющих химических ве-
ществ в воздухе проводится по величине 
суммарного показателя загрязнения.

Основные источники загрязнения воз-
духа, возможные последствия и пути ре-
шения проблемы. Загрязнение воздуха 
представляется одним из главных факто-
ров, влияющих на экологию. К основным 
источникам загрязнения атмосферного 
воздуха относят промышленные выбро-
сы, лесные пожары, испарение солей с 
поверхности океанов и другие природные 
и антропогенные факторы.

Существует очень много разных ис-
точников загрязнения воздуха.

Химические элементы. К основному 
виду загрязнения относят газообразные 
вещества, попадающие в атмосферу 
планеты. Загрязнение атмосферы про-
исходит такими веществами как диоксид 
серы, альдегиды, тяжёлые металлы, ок-
сиды углерода, радиоактивные изотопы, 
аммиак, и углеводороды.

Физические загрязнители. К физиче-
ским явлениям, обуславливающим за-
грязнение атмосферного воздуха, отно-
сятся: радиоактивное излучение, в том 
числе космическое, тепловые выбросы, 
электромагнитное воздействие.

Биологические загрязнители. К есте-
ственным факторам, влияющим на состо-
яние воздуха, относят преимущественно 
микробное загрязнение. Основным за-

ОЦЕНКА  СТЕПЕНИ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА

грязнителем называют грибные споры и 
бактерии, поднимающиеся в небо. Свою 
роль играют вирусы, вегетативные фор-
мы жизни, а также отходы жизнедеятель-
ности.

Естественные источники. Загрязнения 
извержения вулканов, ветер, молниями 
пожары.

Источники, созданные человеком.
Антропогенные источники засорения 

воздуха — следствие технического про-
гресса и развития человеческого вида.

Промышленные выбросы. Больше 
всего атмосферу загрязняют предпри-
ятия черной и цветной металлургии, а 
также химические производства. Заводы 
выбрасывают колоссальное количество 
газов и твёрдых веществ: диоксид серы, 
свинец, сероуглерод.

Энергетические предприятия. ТЭС ра-
ботают на ископаемом топливе (угле), вы-
брасывая в воздух большое количество 
серы. Среди других загрязнителей угар-
ный газ, тяжёлые металлы (соединения 
свинца), углеводороды, сажа и несгорев-
шие частицы горючего.

Использование химикатов в сельском 
хозяйстве. Ветер переносит пестициды 

на новые территории, в результате они 
попадают в почву и воду. Загрязнение ат-
мосферы происходит в результате разви-
тия животноводства. Скот на пастбищах 
выделяет метан в виде кишечных газов. 
Поэтому нужно соблюдать чистоту во 
время вывозить навозы в специальные 
места, чтобы гниль не испарялась в воз-
дух.

Линии электропередач служат одним 
из источников загрязнения потому, что 
вокруг проводов существует электромаг-
нитное поле высокой напряжённости. На 
воздух оно не влияет, но пагубно сказы-
вается на живых организмах. Пчёлы, на-
пример, становятся агрессивнее. На на-
ходящихся вблизи линии электропередач 
на растениях чаще встречаются внешние 
деформации

Изменение климата. Несоблюдение 
предприятиями норм по очистке выбро-
сов приведёт к ухудшению экологической 
обстановки на земле, в воде и воздухе. 
Из-за парниковых газов зимы в северном 
полушарии становятся теплее. Выпадает 
меньше снега, и он хуже впитывает вред-
ные вещества.  Влияние на животных и 
человека, вредные вещества вызывают 

такие болезни как астма, рак лёгких и т.д. 
На людей с заболеваниями органов дыха-
ния нависший над городами смог влияет 
больше всего.   Кислотные дожди, веще-
ства, содержащиеся в выбросах, взаимо-
действуют с влагой, и дождь становится 
кислотным. Загрязнённые осадки вызы-
вают заболевания у людей и животных, 
из-за токсичных дождей погибают леса.

Методы борьбы с проблемой. Экологи 
и правительства прорабатывают меры, 
как бороться с загрязнением воздуха. Не-
которые идеи уже реализуются на практи-
ке, однако комплексных преобразований 
нет.

Снижение промышленных выбросов. 
Предполагается установка продвинутых 
фильтров на трубы предприятий, чтобы 
избежать попадания в атмосферу наибо-
лее вредных веществ. Вместо сжигания 
или захоронения отходов предполагается 
использование грануляторов, дробилок, 
сушилок и т.д. Большим шагом к решению 
проблемы станет массовая переработка 
вторсырья. Так же посадка зелёных на-
саждений. Растения выделяют кислород 
и впитывают вредные вещества из ат-
мосферы. Посадка деревьев и кустов по-
зволяет противодействовать влиянию вы-
бросов. Особенно полезно для организма 
человека посадка сосновых боров.

  Е. САПРЫГИНА,
лаборант санитарно-гигиенической   

лаборатории РГП на ПХВ «Националь-
ный центр экспертизы».

Не шутите с электричеством
Невозможно представить со-

временный быт без электричества. 
Мы настолько привыкли к нему, 
что порой не замечаем опасности, 
которую представляет собой элек-
трический ток. А ведь именно из-за 
нарушения правил эксплуатации 
нагревательных и других электро-
приборов, неправильной проклад-
ки и монтажа электропроводки в 
большинстве случаев и случаются 
пожары в жилых домах.

Также большую опасность пред-
ставляют собой хозяйственные постройки, где провода проложены по сгораемому 
основанию, используются переноски. Данные нарушения представляют собой боль-
шую опасность.

Чтобы избежать пожара, следует выполнять несложные правила, а именно: уходя, 
не забывайте выключать электрические приборы, телевизор, не оставляйте без при-
смотра детей дома, не сушите вблизи нагревательных бельё и обувь, не используйте 
самодельные электронагревательные приборы и некалиброванные плавкие вставки 
– «жучки».

Р.АХМАРОВ,
старший инженер ОЧС Сарканского района, лейтенант гражданской защиты.

СІРІҢКЕ БІР ӨМІРДІҢ БАҒАСЫ
Барлық кішкентай балалар оттың ықтимал қауіп-қатерін толық сезбей, от жағуға 

құмар болып келеді. Үш жастан бес жасқа дейінгі балалар өздерінің ойындарында 
ересектердің әрекетін жиі қайталайды. Балалар үйде жалғыз қалған кезде дербестікке 
ұмтылу ерекше көрінеді.

Ересектер әр түрлі жағдайларға байланысты балаларды қандай да бір уақытта 
қадағалаусыз қалдыруға мәжбүр болған жағдайлар болады. Бір үйде тұрып, баланың 
сіріңке қорабымен ойнамауына, қағазды жақпауына, алауды ұйымдастырмауына 
сенімді болуға болмайды.

Егер балалар жабық 
пәтерлерде немесе бөлмелерде 
қалатын болса, онда тіпті қауіпті. 
Өрт болған жағдайда олар қауіпті 
бөлмеден сыртқа шыға алмай 
қалуы мүмкін.

Балалардың отпен 
ойнауының соңы бұзақылыққа ау-
ысатын жағдайлар жиі кездеседі. 
Ойын-сауық үшін балалар үйдің 
шатырлары мен балкондары-
нан жанып жатқан «ұшақтарын» 
іске қосады, пошта жәшіктерін, 
пәтер есіктерінің қаптамаларын 
күйдіреді, подъездерге жанып 
кеткен заттардың күлін лақтырады, мұндай ойын-сауық қандай зардаптарға әкелуі 
мүмкін дегенді ойлап та жатпайды.

Балалардың осы кеңестерді есте сақтауы өте маңызды. Жеке тұлға ретінде үлгі бо-
лып, өзіңіз балаларды өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға үйретіңіз. Біз балаларымызға 
үлкен қамқорлық танытқанда ғана оларды отпен ойнаудан болатын өрттің алдын ала-
мыз, өз үйімізді, мүліктерімізді және ең қымбаты – баланың өмірін сақтай аламыз.

Е.ИСАГАЛИЕВ,
Сарқан ауданы ТЖБ бас маманы, азаматтық қорғау капитаны.

Пищевые отравления, вызванные  
примесями химических веществ

Пищевые отравления -заболевания, возникающие в результате  употребления в 
пищу продуктов, массивно обсемененных микроорганизмами определенного вида или 
содержащих токсичные для организма вещества микробной или немикробной приро-
ды.

Отравления свинцом могут происходить при попадании в пищу  свинца из глиня-
ной посуды, покрытой глазурью, из луженой посуды или с оборудования, покрытого 
оловом с повышенным содержанием свинца, а также из эмалированной посуды при 
нарушении рецептуры  изготовления эмали. 

Отравления примесями химических веществ: нитраты и пестициды; соли тяжелых 
металлов и мышьяк; пищевые добавки, введенные в количествах превышающих  до-
пустимые; соединения, мигрирующие в пищевой продукт из оборудования,  инвентаря, 
тары, упаковочных материалов; другие химические примеси.

Основные принципы профилактики пищевых отравлений немикробной природы 
состоят в том, чтобы не допустить в пищу различных  вредных примесей, а также про-
дуктов, ядовитых по своей природе или ставших ядовитыми при определённых усло-
виях, либо их обезвредить. Важным является осуществление санитарного контроля за 
содержанием различных ядовитых примесей в пищевых продуктах.

И.ДЖУРТА,
лаборант санитарно-гигиенической   лаборатории РГП на ПХВ

 «Национальный центр экспертизы».

Вырашивание сосны обыкновенной
Сосна, как и большинство хвойных расте-

ний, остается декоративной на протяжении 
всего года. Сосна обыкновенная  пожалуй, 
самый яркий представитель семейства со-
сновых, и обладает она не только шикарной 
и пышной кроной, но и является источником 
очень приятного и оздаравливающего воздух 
аромата хвои.Однако, учитывая все плю-
сы сосны обыкновенной как декоративного 
растения, мы все же не наблюдаем наличия 
данной культуры на каждом участке. Конеч-

но, если участок маленький — это одно, но бывает так, что и на довольно больших 
участках сосны обыкновенной почему-то нет. Быть может, нечасто можно встретить 
сосну обыкновенную на участке потому, что считается, будто она трудна в агротехни-
ке, однако на деле выходит совершенно не так.Сосна обыкновенная — это хвойное 
и вечнозеленое дерево. Относится оно к семейству Сосновых, к которому принадле-
жат также лиственница и псевдолиственница, в отличие от сосны они сбрасывают от-
служившие свой срок в течение вегетационного периода иголки и в позднеосеннее, 
зимнее и ранневесеннее время смотрятся довольно неказисто.В своей естественной 
среде обитания сосна обыкновенная растет довольно активно и нередко превышает 
высоту в пять десятков метров. Живет же сосна обыкновенная на участке очень долго 
– свыше пяти сотен лет.Как известно, листочков у сосны нет, их заменяют хвоинки дли-
ной 6-8 см. Прикрепляется каждая иголка к веточке попарно. Хвоинки не вечны, каждая 
живет от трех до пяти лет, затем заменяется новой. Обычно иголки, расположенные 
в кроне с южной стороны, живут меньше чем те, которые расположены со стороны 
северной.Шишки у сосны обыкновенной обратнояйцевидной формы, обычно поникаю-
щие и состоящие из чешуек, за которыми прячутся семена. Вначале своего развития 
шишки очень плотные и наглухо закрытые, но со временем их чешуи раскрываются, 
это означает, что в шишках созрели семена.

А.ТАКЕЕВ, 
гос.инспектор Сарканского лесного питомника.

ÄLEUMET
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Сағындық ағайымыз еңбекке ерте ара-

ласты. Қазіргі Қарабөгет елді мекенінде 
Буденный атындағы колхоз болған. 
Осы колхозда 1957 жылдан есепші-
бухгалтер болып еңбек жолын бастаған. 
Еңбектен қолын үзбей Алматы Халық 
шаруашылық институтын бухгалтер-
экономист мамандығы бойынша бітіріп, 
мамандығы бойынша өмірінің соңына 
дейін Сарқан ауданындағы бірнеше 
шаруашылықтарда, яғни Буденный кол-
хозы, Коммунизм совхозында, Көкөзек, 
Красный Октябрь совхоздарында бас 
есепші, кейінгі жылдары 1991-1998 жыл-
дары аудандық қаржы-бақылау бөлімінің 
басшысы қызметін атқарған. 

Сағындық Қалиұлы қай шаруашылықта 
істемесін өзінің іскерлігін, жұмысқа де-
ген адалдығын көрсете білді. Жастарға 
өнегелі өмірімен, іс-тәжірибесімен, 
жағымды іс-әрекетімен үлгі бола білді. 
Ағайдың жылы жүзі, жібектей мінезі кімді 
болса да таң қалдырмай қоймайтын. Кімге 
болса да мейірімін төгіп, қайырымдылық 
көрсетуге дайын асығып тұратын.

Өзінің қажырлы еңбегін, толағай табы-
сын мемлекет назардан тыс қалдырмай 
әр түрлі дипломдар мен «Ерен еңбегі 
үшін» медалімен және т.б. медальдар-
мен марапатталды. 2000 жылы ауданның 
«Құрметі азаматы» атағына ие болды.

Сағындық Қалиұлы еңбек демалысы 
зейнетке шықса да қол қусырып қарап 
отырмай «Самал» шаруа қожалығының 

Жақсы адам еді...
Бекзат болмыс, тектілік адамды қашанда биік көрсетеді. 

Биіктігі де, тереңдігі де, кеңдігі де бір басынан табылатын жан-
дар жеткілікті. Жүрген жеріне шапағатын сеуіп жүретін, халық 
даналығындағы «Жақсы адам жай келеді, жан-жағын байқай 
келеді» дегендей қасиетке ие жақсылар туралы сөз еткенде ал-
дымен ойыма осындай асыл қасиеттерге ие Сағындық Қалиұлы 
оралады. 1937 жылы қараша айының 6-сы күні сол кездегі Ал-
маты облысы, Ақсу ауданына қарасты Қарабөгет ауылында 
жай шаруа отбасында Сағындық Қалиұлы шыр етіп дүние есігін 
ашқан екен. Содан бері жылдар зымырай, өмірдің өзі көгілдір 
көктем сәтімен, жаз дидарлы жүзімен көзді ашып-жұмғандай 
жылдамдықпен өте шығыпты.
іргетасын қалап орнына мұрагері Ермекті 
қалдырды. Ал, Ермек бүгінгі күні әке 
жолын жалғастырып, шаруашылықты 
аудандағы, облыстағы іргелі алдыңғы 
шаруашылықтар қатарына қосып ау-
дан экономикасын дамытуда. Үлесі мол 
шаруашылыққа айналдырды.

Сондай-ақ Сағындық ағайымыз 
қоғамдық жұмыстан да қол үзген жоқ 
еді. Аудандағы «Ардагерлер ұйымы» 
Пленумының мүшесі, ұйымның жаны-

нан құрылған «тексеру комиссиясының» 
мүшесі болды.

Сағындық ағамыз жақсы өмір сүрді 
деп ойлаймын. Артында жеңгеміз Сәмиға 
Арыстанқызы екеуі 7 ұл, қыздарын 
тәрбиелеп әрқайсысын оқытып, жоғары 
дәрежелі білім алуларына мүмкіндік жа-
сап, қазіргі уақытта барлығы да өмірден 
өз орындарын тауып үбірлі-шүбірлі үлгілі 
отбасына айналған. Қоғамдағы орындары 
айналасындағыларға үлгі тұтарлықтай. 

Отбасында өзара сүйіспеншіліктері 
мол жандар. Ал 7 баладан 16 немере, 
немерелерінен 17 шөбере бір тайпа рулы 
ел болып өмір сүріп жатқан жайлары бар.

Адам ұрпағымен мың жасайды де-
ген осы шығар. Аға жатқан жеріңіз жай-
лы болсын. Артыңыздағы ұрпақтарыңыз, 
туған-туыстарыңыз, замандастарыңыз 
Сізді ұмытпайды.

Жиеншар інісі
 Қадыл ЖАНАСБЕКОВ. 

Адам шыр етіп өмірге келгеннен ру-
хани тазалықтың өзге жаратылыстан 
ерекшелеп тұратын сана деңгейіндегі 
адамгершілік ар-ұжданымен дараланбақ.   
Қазақтың қара үйінде дүниеге келіп, 
сөз құдіретінің тылсым әлеміне бала 
кезден құмар болып өскен Заман 
Самалбекұлының өмір жолы әуелден-ақ 
даралықпен астасып жатқандай еді.  Тіпті 
бозбала кезден өз қиялы мен арманының 
алдында аласармаған өмір сырын ұғынып, 
іште жатқан дархан даналықты елеусіз 
ғана жүрегіне түйіп өсті. Қыр баласының 
күнделікті бұйығы тірлігі уақыттың ар-
бауымен жылжып жатса, Заманның ойы, 
қиялы сол уақыт еншісіндегі тағдырлы 
тіршілік иелерінің таным-түйсіктерін сана-
сына тоқи жүріп, шығармашылық әлемге 
жол тартты. Сыртқа мінезі бірқалыпты 
көрінгенмен іште арпалысып жатқан 
сөз өнерінің сиқыры әлемге өзгеше 
қараумен, өзінше топшылау сияқты тыл-
сымымен адамдардан бөлек ғұмыр кешіп 
жүргендей сырттай беретін. Біреу білер, 
біреу білмес. Бірақ осы бір жігіттің ішінде 
аласапыран, қайнаған өзгеше тіршілік бар 
дегенге кім сенер дейсіз, тіпті өзі де сезбей 
кеткендей... Айғақты ғұмыр ар алдындағы 
айқасқа толы тіршілігінде  қаламын 
ой мен сөзге суғарып, өзгеше ғұмыр 
кешемін деп ойламаған сияқты. Әйтпесе 
әр шығармасындағы адам болмысының 
арыдан сыр шертер жақсы мен жаман 
пейілінен тұратын пендешілік сырларын 
астарлап жеткізе алар ма еді?...   

Әдеби, мәдени ортада ортанқол 
тіршілік кешіп, лауазымы мен 

Сені маған тағдыр берді...

шығармашылығын қатар алып, бұйығы 
тіршіліктің қарапайым пенделік сы-
рынан аспады.  Мақтанбады, мақтан 
қумады. Бақталас, жарыс, жағымпаздық 
жанына жақпады. Елеусіз ғана ғұмыр 
кешіп, еншісіндегі шығармашылық де-
ген сағымның соңынан қуып, адалдық 
пен араздық дейтін тіршіліктің аумалы-
төкпелі сынағын да көрді. Төзді. Кей-
де бір адамның тағдыры осы бір 
жұмырбасты пенделердің аумалы-төкпелі 
тіршілігінде өзгеге ұқсамайтын жеке 
ғаламшар секілді, ішінде гауһары бар 
құпиясын аялап, өзімен-өзі алабөтен 
күн кешетіні болса, кейбірі салмағы жоқ 
тағдырының аста-төк шашылып жатқан 
дүние деген тойдың қызылды-жасылды 
сарқытындай әлдекімге жұғысып жүретіні 
бар.  Алғашқысы, Заманның еншісіндегі 
тіршілік сыры. Тәңірден бұйырғаны сол 
болар.  Дәметпеді. Бір биіктік – аяла-
са, бір құлдырау – сағын да сындырды. 
Қайта тұрып, күресінге толы тағдырының 
қаһарманы емес, шығармашылық деген 
бөлек әлемнің еншісіндегі нөкері іспетті 
адалдығына берік болды. Өз-өзінен ба-
тыр жасап жүретін кеудемсоқ пендеуи 
жандардың алдында аласармауға емес, 
шығармашылығына сәби пейілімен адал 
болуға тырысыпты. Мұның бәрі сізге 
сиқырдай болса, жанында жүріп аз ғана 
бірге ғұмыр кешсек те, адам деген атқа 
лайықты адал жар ретінде куә бола жүріп 
сезгенім еді.  Болмысы бөлек жан де-

сем де, өзіме де кейде беймәлім әуені 
ашылмай кеткен сырсандық іспетті.  «Бұл 
өмірдің өзі жіпке ілінген шар сияқты не 
жарылып, не ұшып кетуге дайын тұрады. 
Сондықтан көзің көрінген сәттен артық 
еш бағалы жоқ» деп жазған әдеттегі 
«хаттарыңның» бір үзігі өз бағаңның 
соншалықты құнды екенін өз сырыңмен 
айтқызып тұрған тылысымыңа не 
шара?... Бүгін бар да, ертең жоқ адами 
тірліктің алмағы мен салмағын бір ауыз 
сөзге сидырып кетуің пенделіктің бағасыз, 
құнсыз екенін, тек адами терең пайым-
нан тұратынын қалай сомдап кеткенсің... 
Осының бәрі жұдырықтай жүрегіңе қалай 
сыйды екен... Өзгелер көре алмайтын 
айналадағы тіршіліктің құбылмалы өңін 
сонау тереңінен тартып әр шығармасының 
өзегіне айналдыру – екінің бірінің қолынан 
келмес шеберлік. Бірақ, сол шеберлік 
деп аспандатсақ та, оның ішіндегі өмір 
туралы, адамдар туралы айтар ащы 
шындықтың кермек дәмі сияқты. Шалқып 
ғұмыр кешу маңдайына жазбапты. Сонда 
да тағдырына арыз айтпай, «барды – бар, 
жоқты – жоқ» деп мойынсұнса да, жақын 
жандарының жанын түсіне алмауы қиын-
ақ. Қалай түсінсін?... Адамдардан оқшау 
қырда өскен баланың табиғаттан сіңген 
тазалығы мен пендеуи ала-құлалықтан 
аулақ ой-өрісі адамтанудағы пайымы-
на көп сызат түсірді. Қарапайым мал 
соңында ғұмыр кешкен әке-шешенің 
тәрбиесі мен дала мәдениетінің сыры 

тек шығармашылыққа деген адалдығына 
ғана берік болуды дарытса керек. 
Тағы да «хаттарыңа» үңілдім... Тағдыр 
теперішіне көндіккен пейілің айналаңдағы 
адамдарға үрке қарайтының, сырттай 
елеусіз көрінгенмен ішіңе бүккен та-
лай сыр кеткенін аңғартатын. Алғашқы 
сәттен кездескеннен сабырлы мінезің мен 
тереңдігің екеумізді  байлап-матап алған 
шығармашылығыңдағы тартылыс заңы 
іспетті. Өмірде көргенің мен білгеніңді, 
түйгеніңді сана деңгейінде қорытып 
шашып-төкпей, шығармаларыңның әрбір 
кейіпкеріне сыйғыза алғаның да өмірге 
айтар арызың деп білдім.  Әдеттегі бір 
хатыңда ұзақ уақыт өзіңді таба алмай, 
шығармашылықтың дәмі кермек тар-
тып  көп сенделгеніңді жазғаның бар. 
Меніңше, өзіңді таппай жүргеннен гөрі, 
мына ақ пен қара алмасқан тіршіліктің 
тезінен өзіңді арашалап алар жылу 
іздеген сияқтысың.  Адам жылуға зәру. 
Береке мен ынтымақтың бесігі – көңіл 
жарастығында. Көңілі жарымжан жанда 
қандай маза болсын. Жүрек тыныштығы 
сыртта емес, іште екенін өзің де жақсы 
білетінсің. Екеуміз кешкен аз ғұмырыңда 
ойыңның кенін сыр ғып ақтарған сайын 
«мұның бәрі жарыққа шығу керек қой» 
деп түйдім. Жасық көңілің ішіңдегі «алтын 
сандықта» сақталған сөз сырын аялап, 
қорғаштай беретінің де, сөз құдіретінің 
соншалықты жауапты, оның айтылар өз 
орны бар екеніне аса сақтықпен қараған 
екенсің ғой. Себебі, сен сомдаған әр 
кейіпкеріңде Заманның ұшқыны бар еді. 
Егер көзі қарақты оқырманың болса, 
менің нені меңзеп отырғанымды сөзсіз 
түсінеді деп ойлаймын. Сен туралы айтар 
сырым – ғұмырыма жүк. Бұл соңы емес. 
Себебі, ендігі маған бұйырған тіршіліктің 
сыры рухыңмен тілдесу. Сен жүріп өткен 
ғұмырлық жол шығармашылықтың ащы-
сы мен тәттісінің арасындағы қысқа бір 
соқпақ. Ашылмай кеткен сырың да өмірдің 
қат-қабат қалтарысы мен бұлтарысында 
қалған жұпыны тіршілігіңнің айғағы. За-
манды еске алып, толғанып отырып, сізге 
оның адами феноменін аша алсам, ол да 
маған үлкен олжа. 

Заманның жаны таза еді. Оны мен 
екеуміз кездесе бастағанда сезуші едім. 
Кейін екеуміз бір шаңырақта ғұмыр кеше 
бастағанда өмір туралы, адам туралы 
сырласқан сәттерімізде терең түсіндім. 
Бір адамды тануға онша көп нәрсенің 
қажеті жоқ. Сүю деген тәңірдің сыйы. 
Сүйгізе алу – тазалықтың патшасы. Сол 
патшалықта аз ғана көңіл жарастырып 
ғұмыр кешкеніміз өзгелерге үлгі болар 
бойтұмар болса деймін.

Гульмира ӘЖІХАН.

Тағдырды адам өзі жасайды...   Адам болып өмірге келіп, 
тәлейіңмен таласа жүріп, талғаммен ғұмыр кешіп, өзгенің емес өз 
өміріңнің «патшасы» болғанға не жетсін!...  Бірақ, өмір деген кино 
емес, соңы бақытты болумен аяқталатын. Бақытты болу үшін 
де ащы тағдырдың дәмін сезіну де – заңдылық сияқты. Заманым, 
асыл жарым, өзіңнің артыңда қалып, осылай «Еске алуды» жазамын 
деп ойласам, құрғыр бақыттың дәмін татпасам да, ештеңеден 
құры қалмас едім ғой... Үнемі айтатын едің, - сен менің өміріме тек 
жан-жарым ғана емес, шығармашылық деген тылсым құдіреттің 
есігін аштырған жарығымсың, - дейтін едің... Сол тылсымның 
тұңғиығының есігін енді ашқанда жұмбақ әлемге кетіп қалғаның не 
еткенің, жаным-ау!?... Болмыстағы тұғырыңның биіктігі өміріме 
мән әкеліп, тамырын тереңге жайғандай болып едің...  Бәріне тек 
осылай нүкте қойып кеткеніңе не шара, Жаным?... Мені «сансыз 
сұрақтардың арасынан адасып қалады-ау»  деп ойламағаның ба? ...  
Мені қойшы, ғұмырыңа жұмбақ болып келіп, қаламыңнан сыр төгіп, 
өзіңнің ғана әлеміңе лайық ерекшелігіңді елеусіз ғана білдіріп, мақтау 
мен мадақтан, даңғаза мен дақпырттан жатырқап көлеңкелі ғұмыр 
кешуіңді қалай түсіндіріп кеттің? ...  Міне, мен осындай сансыз 
сұрақтарға қамалып жүрмін. Қамалып емес, таланып жүрмін... 
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Сен туған күн, мерекеңмен!

ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ
"Қауменов" шаруа қожалығы сапалы күздік бидай тұқымын сатады. 

Бағасы келісімді. Байланыс телефоны: 8777 633 63 65.

Қуанса бала қуансын...
Адам қаншалықты қайырымды, адал болып, бүкіл қарым-қатынастарын 

адамгершілік тұрғысынан реттейтін болса, нағыз адамгершілігі мол жан болып, 
қоғамдағы сыйлы бағасын да, орнын да иемденеді.  Жақсылық - адамның ойы, ниеті, 
іс-әрекеті. Жаман пиғылдардан аулақ болып, қай кезде болса да адамға қол ұшын беріп 
көмектесетін, жанашырлық танытатын адамды жақсы адам дейтініміз анық. Әрқашан 
жақсылық жасауға ұмтылған сайын, соғұрлым адамдардағы жақсылықтың  саны 
ұлғая түсетіні бәрімізге мәлім. Жүрекпен істелген жақсылық –жүректерге жетіп, шын 
мәнінде көмекті қажет етіп отырған жандарға мейірім, жылулық сыйлайды.  Биылғы 
жылы «Балалар жылы-2022» аясында болып жатқандықтан Республикалық «Мектепке 
жол» қайырымдылық акциясы дәстүрлі түрде жыл сайын өз жалғасын тауып келеді. 
Акцияның басты мақсаты балаларды орта біліммен толық қамтылуына жағдай туғызу. 
Маңызды міндетіміз қамқорлық жасау.

Бүгінге дейін мектебімізге мейірімді жандар көптеген қайырымдылық жасап, та-
лай көмекке зәру  адамдарға қол ұшын созған. Соның ішінде, тамыз айының 5-12 
аралығында Текелі қаласындағы «Алтын Шажа» сауықтыру лагеріне көп балалы отба-
сынан шыққан екі оқушымыз демеушілер тарапынан лагерге барып, жоғарғы деңгейде 
жақсы демалып қайтты. Екі баланың сауықтыру лагеріне баруына демеуші болған 
Абишев Қайырбек Өмірханұлы,  Рахметқалиев Ғалым Болатұлы, «Болашақ» сауда 
үйіне, «Қанат» азық-түлік дүкенінің иелеріне, «Ольга» дүкеніне және Ы.Алтынсарин 
атындағы мектебінің ұжымы да аз қамтылған оқушыларға ұжым болып көмек көрсетті. 
Осындай алтын жүректі азаматтарға алғысымыз шексіз.  Міне, айналамызда ізгілікке 
толы сауапты істермен айналысып жүрген осындай  жайсаң жандардың бар екені 
бізді қуантады. Әркез жүрегіміз кең, пейіліміз ақ болып, жақсылық жасауға ұмтылайық. 
"Қуанса бала қуансын" дегендей  игі істерге  үнемі атсалысып жүрген қамқор жандарға 
алғысымыз шексіз. «Жаныңда жүр жақсы адам» демекші кішіге қамқор бола білетін 
ағаларымыз бен апайларымыздың кіші буынға беретін тәлімін осы жақсылықтарынан-
ақ байқауға болады.  «Жақсы адам – Алланың нұры» дейді. Бірінші байлығым - халқым  
деп білген, ойы биік, сөзі де, ісі де ірі, жаны мен қолы бірдей таза, кішілік пен кісіліктен 
жаралған, періште пейілді, тұғыры биік тұлғаларға мықты денсаулық, ұзақ өмір, отба-
сылары мен бақытты ғұмыр кешулерін  тілейміз.

Ата-аналар атынан сіздерге көрсеткен  көмектеріңіз  үшін  үлкен алғысымызды 
білдіреміз.  Адамның адамшылығын көрсететін осындай  игі істер әлі де жалғасын таба 
беретініне біз сенімдіміз.

М.ДОЛДАНОВА,
Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебінің

әлеуметтік педагогы. 

Алғашқы қоңырау соғылып, балалардың 
мектепке барар сәті де алыс емес. Жыл 
сайын бағасы шарықтай түсетін оқу – 
құралдары мен мектеп формасын сатып 
алуды баршаның қалтасы бірдей көтере 
бермейтіндігі рас. Ал, жаңа оқу жылына даяр-
ланып жатқан ата – аналар мен балалардың 
осынау қарбалас сәтінде азаматтық қоғам 
қандай көмек қолын соза алады?!

Жыл сайын дәстүрге айналған «Мек-
тепке жол» республикалық акциясы мектеп 
оқушыларының осы сәттегі қиыншылықтарын 

жеңуге бағытталған игі шара. 
1 тамыз – 30 қыркүйек аралығындағы «Мектепке жол» дәстүрлі жалпы 

республикалық акциясы өтетіндігін хабарлай отырып, аудан халқын акцияға белсене 
қатысуға шақырамыз.

Акцияның мақсаты – аз қамтылған және көп балалы отбасылардан шыққан, жетім 
балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған оқушыларға жаңа оқу жылы-
на дайындық кезеңінде және әлеуметтік себептер бойынша балалардың мектепке 
бармауының алдын алу үшін материалдық және басқа да көмек көрсету.

Акция аясында халқымыздың салт-дәстүрін қастерлеу, үлкенге құрмет, кішіге – ізет 
көрсету, жас ұрпақ бойына рухани адамгершілік дәндерін себуге бағытталған шара-
лар жүргізіледі. Халқымызға тән ұлттық ерекшеліктерді, мейірімділік, қайырымдылық, 
әділдік сынды ең асыл қасиеттерді насихаттау кеңінен өріс алады.

Жаңа оқу жылының қарсаңындағы игі бастама елімізде дарынды, білімді, алғыр, 
дені сау ұрпақ өсуіне ұйытқы болмақ.

Құрметті қауым, акция барысында үкіметтік емес ұйымдарды, кәсіпкерлерді және 
мемлекеттік органдарды, аудан халқын акцияға белсене қатысуға, әлеуметтік қолдауды 
қажет ететін отбасы балаларына қолдау жасауға шақырамыз.

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

Барымызбен бөлісейік
Сарқан қаласында тұратын асқар таудай әке, ақ жүректі ата, ардақты еңбек ардагері, 

Сарқан қаласының «Ардагерлер ұйымының» төрағасы – Ерболаев Әлібек Ануарбекұлы 
24 тамыз күні 65 жасқа толады. Осы жастың 41 жылын халыққа 
қалтқысыз қызмет етуге арнаған, еңбегі үшін талай марапатқа 
ие болған азаматтың бірі Әлібек Ануарбекұлы 1986 жылы бар 
болғаны 32 жаста, жалындап тұрған кезі еді. Кеңес Өкіметі, 
партияның нұсқауымен осынау азамат Чернобыльдегі АЭС-
тегі апаттың зиянды қалдықтарын жоюға жұмылдырылды. 
Қазақстаннан, соның ішінде Сарқан ауданынан 33 адам бұл 
қауіпті жұмысқа жіберілді. Осы уақытқа дейін қалғаны 9-ақ 
адам. 

Сарқан қаласының бастауыш Ардагерлер ұйымындағы 
2000-ға жуық ардагерлермен бірге, орта буындағы Ауған, 
Тәжік, Чернобыль апатының зардабын жоюшы ардагерлердің 
құқықтарын, әлеуметтік материалдық жағдайына назар ау-
дарып, олардың істеген еңбегімен ерліктерін жастарға өнеге 
етуде қоғамдық жұмыстарды ұтымды ұйымдастырушы 
төрағалардың бірі әрі бірегейі Әлібек Ануарбекұлына өмірдің 
“тал түсі” деп есептелетін белесте ұзақ ғұмыр, абыройлы 
өмір, қажымас  қайрат тілейміз. Дос-жаранына, әулетіне, 

әріптестеріне, ардагерлерге мейірім шуағын себездетіп жүретін осынау ардақты да адал 
азаматқа, еңбектің әлі де көрігін қыздырып, тағдырдың сан сынағына төзіп жүрген жігерлі 
әкеге, қамқор атаға ұл-келіндеріңіз үмітіңізді ақтап, немерелеріңізден шөбере көруді жаз-
сын деген ақ тілек айтамыз.

Құтты болсын 65 деген жасыңыз,
Қуаныштан тау суындай тасыңыз.
Әрқашанда жақсылықта жасарып,
Аман-есен 100-ге келсін жасыңыз.
Ізгі тілекпен: аудандық «Ардагерлер ұйымы».

Сарқан қаласының тұрғыны, ұзақ жылдар аудандық пошта 
байланыс торабын біліктілікпен басқарып келе жатқан бас-
шымыз Ілімханов Дәулет Ілімханұлын 18 тамыз күні ердің 
жасы 50-ге толуымен шын жүректен құттықтаймыз. Аудандық 
пошта байланыс торабын заман талабына сай көріктендіріп, 
тұрғындардың сапалы қызмет алуына барлық мүмкіндікті жасап 
отырған Дәулет Ілімханұлына мерейтойыңыз мерейіңізді өсіріп, 
абыройыңызды асқақтатсын деген ақ тілегімізді арнаймыз! 
Өзіңіз басқарып отырған аудандық пошта  ұжымы сізді іскер 
ұйымдастырушы, жарқын бастамалардың қолдаушысы ретінде 
ерекше бағалап, құрмет тұтады. Бүгінгі төл мерекеңіз – туған 
күніңізде жанұяңызға бақ-береке, өзіңізге зор денсаулық, ұзақ 
ғұмыр, қызметіңізге табыс тілейміз.

Бүгінгідей айрықша мерейлі сәтте Сізге ақ ниет пен мықты 
денсаулық, қажымас күш-қайрат, ортаймас несібе-дәулет 
тілейміз. Еңбекте толағай табыстарға, биік шыңдарға жете 
беріңіз, абырой-беделіңіз арта берсін. Әрдайым отбасыңыз 
аман, жүзіңіз жарқын, мерейіңіз үстем болсын!

Ізгі тілекпен: Сарқан АПБТ ұжымы.

Абай ауылы, Кемербаев көшесі № 22 үй сатылады. Үйдің қора-қопсы, моншасы 
бәрі бар және 1,5 га жері де бар. Хабарласыңыздар Сарқан қаласы, Абай көшесі 
№ 74 үй.

Орталықтағы жақсы үй сатылады, ішінде ыстық, суық су, душ, дәретхана, Ари-
стон бар. Жазғы ас үй (екінші үй) де бар. Гараж, монша салынған. Қос учаске – 14 
сотық. Суаруы өте жақсы. Хабарласыңыздар Жамбыл көшесі №18 (полициядан 2 
квартал жоғары), тел.2-13-54, ұялы. 8700 2786020.

Продам благоустроенный дом в центре, имеется горячая, холодная вода, душе-
вая кабина, туалет, Аристон. Летняя кухня (второй дом). Гараж, баня, все хоз.построй-
ки. Сдвоенный участок 14 соток. Полив отличный. Обращаться ул. Жамбыла №18 (2 
квартала выше полиции), тел.2-13-54, сот. 8700 2786020. 

Утерянные гос.акты № 1142323, кадастровый № 03-263-019-272 от 30.11.2004 г. № 283 и гос.
акт № 1142325, кадастровый № 03-263-016-262 от 30.11.2004 г.№ 283 зарегистрированные на 
ТОО «Март Агро» считать недействительным.

Утерянное тех.паспорт на автомашину Хюндай Акцент 2015 г., водительское удостоверение, 
удостоверение личности № 020486206 выданное МЮ РК 24.11.2006 на имя Лепокурова Влади-
мира Александровича считать недейтствительным.

Қара тау басы қайыңдай,
Қара су бойы жайындай.
Енесінен айырылған жетім

 қозы сияқты.
Екі көзім төрт болып
Жан-жағыма қараймын.
Бірақ сені көрмеймін.
Апалап сені жүруші ед,
Немерең мен шөберең.
Апам қайда кетті деп.
Апам қашан келеді деп.
Күнде келіп сұрайды.
Апам ертең келеді деп.
Маңдайынан сипаймын,
63 жыл жүрдік қой.
Немерелердің қасында,

87 жасқа келгенде.
Тастап кеттің артыңа,
Жан-жағыма қараймын.
Ешкімді де көрмеймін,
18 мың ғаламның.
Падишасы құдайым,
Пәленше деп кемпірімді.
Алла саған тапсырдым,
Жолдас болсын иманың.
Қабыл болсын құраның.
Алдынан Аллам қарсы

 алып,
Пейіште жансын шырағың.

Еске алушылар: жары, балалары, 
немере-шөберелері және келіні.

ЕСКЕ АЛУ
Шатырбай ауылында ғұмыр кешкен ардақты әже, аяулы жар, қамқор 

анамыз Сүлейменова Шолпан Әділқызының бұл дүниеден мәңгілік 
сапарға аттанғанына 4 қазан күні  1 жыл толады. Сағына еске ала отырып 
төмендегі жыр жолдарын арнаймыз.


