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БАСПАСӨЗ - 2023

ЖЕКЕ  ЖАЗЫЛУШЫЛАР ҮШІН ИНДЕКСІ 
65202, ЖЫЛДЫҚ БАҒАСЫ -  3021,72 ТЕҢГЕ. 

МЕКЕМЕ-ҰЙЫМДАР ҮШІН ИНДЕКСІ  
15202, ЖЫЛДЫҚ БАҒАСЫ - 3381,04 

ТЕҢГЕ. 

ЗЕЙНЕТКЕРЛЕР ҮШІН ИНДЕКСІ  35202, 
ЖЫЛДЫҚ БАҒАСЫ - 2225,08ТЕҢГЕ.

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

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

Осы  отырыста қатысушыларға 
«Қыс-2022» аудандық 

командалы-штабтық жаттығуының 
ұйымдастырушылық  -   әдістемелік   
нұсқаулары   мен   өткізу жоспарлары 
үлестіріліп, оқу-жаттығудың мақсатымен  
таныстырылды. Жаттығу  басталғанға  
дейін  комиссия  төрағасы  шұғыл  түрде 

қыс кезінде  төтенше   жағдайлардың   
зардаптарын   жоюдың   бейбіт уақытқа  
арналған  Азаматтық  қорғаныс   жоспа-
рын   және   әрекеттестік жоспарлары   
мен  оларға   берілген  түсінік хаттарын, 
қыс  жағдайында   энергиямен,  газбен, 
сумен   және  көлік  коммуникациялары-
мен      қамтамасыз     ету, хабарландыру 
және байланыс жүйелерінің дайындығын, 
қыс кезінде    болуы    мүмкін    төтенше  
жағдайлардың     зардаптарын    жоюға    
арналған    авариялық   –   құтқару  
қызметтерінің күштері  мен  құралдарының  
есебі  мен олардың  дайындығын, 
тіршілікті   қамтамасыз   ету   және адам-
дар жаппай    жүретін нысандарда  энер-
гиямен    қамтамасыз   етудің   жекелеген   
көздерінің,    материалдық-техникалық, 
азық - түлік, медициналық және басқа да 
заттардың қажетті   мөлшерде  болуын 
тапсырды. 

2022  жылы  қараша айының 24 күні 

Төтенше жағдайға дайындық пысықталды
Өткен аптада өңірімізде азаматтық қорғаудың басқару органдарын, күштері мен 

құралдарын қысқы кезеңдегі төтенше жағдайларға ден қоюға дайындау мақсатында 
«Қыс – 2022» республикалық командалық-штабтық оқу-жаттығуы өткізілді.

Осыған орай аудандық ТЖ комиссиясы  мүшелері мен аудандық Азаматтық қорғаныс 
және төтенше жағдайлар қызметтері  басшыларының  қатысуымен, төтенше 
жағдайдың  алдын-алу  және  жою  комиссиясының отырысы  өтті. 

08 сағат 01 минутта 
Сарқан ауданының №12-
ӨСБ байланыс пунктіне 
«Дабыл - 1001» сигна-
лы  түсті,  сол  бойын-
ша  орталық  хабарлан-
дыру  жүйесі арқылы 
комиссия  мүшелері, 
Азаматтық   қорғаныс   
және төтенше   жағдайлар  
қызметтерінің  басшыла-
ры  құлақтандырылды.   
Дабыл  жарияланғаннан  
кейін  барлығы  аудандық   
әкімдіктің  залына,   
тұрақты    орналасу   орны-
на  жиналып,  оларға  комиссия  төрағасы   
«Дабыл - 1001»   сигналының    түскенін 
және  ол  бойынша  оқу- жаттығудың 
басталғаны   туралы  хабардар етті! 
Азаматтық   қорғаныс   және   төтенше   
жағдайлардың   басқару  органдары,  

төтенше    жағдайлардың    алдын - алу 
және зардаптарын жою комиссиясы, 
Азаматтық  қорғаныс  және  төтенше 
жағдай қызметтері мен құрамаларының 
қыс мезгіліндегі іс-әрекеттері  пысықталды. 

Бұдан соң аудандық шұғыл әрекет 
ету жасағы  құрамында 98 адам, 28 бірлік 
техникасы «Дабыл» бойынша көтеріліп, 
жоғарыландырылған деңгейге келтіріліп, 
саптық тексерістен өткізілді. Тексеру ба-
рысында, шұғыл әрекет ету жасағының 
техникалары мен құралдарының жай-
күйлері, құтқару және кезек күттірмейтін  
жұмыстарды атқаруға дайындығы 
анықталды. Арнайы шараға аудан әкімінің 
орынбасары А.Қалиасқаров  қатысып, 

ауданның жедел әрекет ету жасағының 
жеке буындары және командаларының 
саптық түзілуін аралап, осы буынды 
құрайтын біраз мекемелер жұмысына сын 
айтып, оны жоюға бағытталған нақты тап-
сырмалар жүктеді. Сонымен бірге саптық 

тексеріс кезінде Асқат Мейрамғалиұлы 
әрбір құрам және буындардың төтенше 
жағдайлар кезіндегі негізгі міндеттері мен 
қимылдарын сұрап, мүлікпен, арнайы 
киім және техникамен жабдықталуымен 
жақын танысты. Сондай-ақ  Асқат 
Мейрамғалиұлы хабарландыру және 
байланыс жүйелерінің дайындығын 
көзбен көріп, материалдық-техникалық, 
азық - түлік, медициналық және де басқа 
қажеттіліктердің жеткілікті  мөлшерде бо-
луын қатаң тапсырды. 

ТЖ алдын алу және жою кезінде 
аудандық азаматтық қорғаудың 
бағынысты күштері мен құралдарын 
басқару бойынша жергілікті атқарушы 

органның үйлескен іс-
қимылы және өзара 
іс-қимыл жасау жо-
спарына сәйкес 
әрекет анықталып, 
құлақтандыру және 
байланыс жүйелерінің 
әзірлігі тексерілді. 
АҚАЖ барлық 
деңгейлерінде же-
дел кезекшілікті, 
болжау жұмысы мен 
диспетчерлік қызметті, 
мониторинг жүргізу 
ұйымдастырылды, 
м а т е р и а л д ы қ -
техникалық қор, 

азық-түлік пен медициналық резервтері 
құрылған. Сондай-ақ қар көшкіні 
және т.б. төтенше жағдайлар тура-
лы іс-қимылдарды халыққа түсіндіру 
жұмыстары жүргізілді. 

Өз тілшіміз.

БҮГІНГІ НӨМІРДЕ:
Жаза басқандарға 
жанашырлық қажет

►2-бет 

Атаулы әлеуметтік 
көмектің мәні өзгерді 

►2-бет 

Ауылдарда спортты
 дамыту мәселелері 
талқыланды

►2-бет 



 9 желтоқсан 2022 жылe-mail: Igiman01@mail.ruARQANS 2

Жаза басқандарға 
жанашырлық қажет

Жуырда құқықтық ықпал  етудің 
өзге де шараларын атқаратын 
мекемелердің қызметіне жәрдемдесу,  
сондай-ақ қылмыстық жазасын 
өтеген  адамдарға әлеуметтік 
және өзге де көмекті ұйымдастыру 
жөніндегі аудан әкімдігінің жанындағы 
консультациялық-кеңесші органның 
кезекті отырысы өтті. 

Кеңес төрағасы, аудан әкімінің 
орынбасары Жомарт Мыңбаев  
консультациялық кеңесші органның 
мүшелерін күн тәртібіндегі  
мәселелермен таныстырды. Жиында 
аудандық пробация қызметі бөлімінің 
бастығы Мадияр Еркенов «Сарқан 
аудандық пробация қызметінің 2022 
жылы атқарылған жұмыстары  тура-

лы» баяндама жасады.
- Жыл басынан аудандық пробация қызметінде 134 адам тіркеуде тұрған, соның 45-і 

жұмыспен қамту орталығына жолданған болатын. Жалпы есеппен 30 адам жұмыспен 
қамту шараларына тартылды. Тұрақты жұмысқа тұрғандардың тәртібі қадағаланады, 
«Бастау – бизнес» жобасы аясында кәсіпкерлік негіздерін оқу курсынан өткен 3 адам 
мемлекеттік грантты ұтып алды,- деді өз баяндамасында Мадияр Алтайұлы.  

 Кеңесте аудандық жұмыспен қамту орталығының директоры Дидар Сағынғали 
«Бас бостандығынан айыру орындарынан босап шыққан  және  пробация қызметінде 
есебінде тұрған азаматтарды жұмыспен қамтудың белсенді шаралары туралы» ба-
яндамасында жаза басқан адамдарды ортаға тарту бағытындағы атқарылған нақты 
жұмыстарға тоқталды.

Өз тілшіміз.

Атаулы әлеуметтік көмектің 
мәні өзгереді

                                                                                                  
Жақында Мәжілістегі Үкімет 

сағатында ҚР Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрі Тамара 
Дүйсенова ҚР Әлеуметтік кодексі 
жобасының негізгі бағыттарын 
таныстырды, деп хабарлайды 
ҚазАқпарат тілшісі.

Министр Әлеуметтік кодекс 
жаңа әлеуметтік саясатты құруға 
негіз болатынын және оның басты 
мақсаты қазақстандық отбасының 
әл-ауқатын көтеру мен нығайтудың 
базалық жағдайын қалыптастыру 
екенін атап өтті. Оны жүзеге асыру 

үшін мемлекет, бизнес және азаматтар арасында жаңа әлеуметтік келісімшарт жасау 
қарастырылады.

«Әлеуметтік кодексті әзірлеуде халықаралық тәжірибелер зерделеніп, еліміздің 
ерекшелігін ескере отырып, негіз ретінде Еуропалық одақтың Әлеуметтік кодексі 
басшылыққа алынды. Кодекстің жобасы 5 бөлімнен, 19 тараудан және 267 бап-
тан тұрады. Бірінші новелла – Отбасының цифрлық картасы (ОЦК). Ол мемлекеттік 
органдардың барлық қолданыстағы ақпараттық жүйелерінің деректері негізінде 
қалыптастырылады», - деді Т. Дүйсенова.

Осы орайда онда 6,3 млн қазақстандық отбасы немесе 19,4 млн азамат туралы 
ақпарат қамтылады.

«Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму бағдарламасы ұсынған Алкире-Фостер моделін 
пайдалана отырып, әрбір отбасының әл-ауқат дәрежесін анықтадық және оларды 5 
санатқа бөлдік. Нәтижесінде, әлеуметтік саясат іс-шараларының отбасы әл-ауқатын 
көтеруге қаншалықты ықпал еткендігін, яғни тиімділігін бағаладық. Сонымен бірге 
отбасыларға және олардың мүшелеріне қандай мемлекеттік көмектің түрі қажет екенін 
анықтауға мүмкіндік алдық», - деді министр.

Ведомство басшысы ОЦК мемлекеттік әлеуметтік саясаттың орта және ұзақ 
мерзімді міндеттері мен бағыттарын айқындау құралы болатынын атап өтті.

«Біріншіден, атаулы көмектің мәні өзгереді. Енді атаулы көмек отбасыны немесе аза-
матты қиын өмірлік жағдайдан шығара алатын атаулы шара ретінде қарастырылатын 
болады.

Екінші өзгеріс қолданыстағы әлеуметтік контракттың жаңа мазмұнына қатысты, яғни 
тараптардың жауапкершілігін арттыру қаралып отыр. Мемлекет нақты бір отбасының 
әл-ауқат дәрежесіне қарап атаулы шара көрсетуге мінддетті болса, оны алушы отбасы 
бұл шараларды өмірлік қиын жағдайдан шығу үшін орындауға міндетті», - деді Тамара 
Дүйсенова.

АУЫЛДАРДА СПОРТТЫ
 ДАМЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ТАЛҚЫЛАНДЫ 

Мәдениет және спорт министрі Дәурен 
Абаев ауылдық жерлерде жұмыс істейтін 
спорт нұсқаушыларымен кездесті. Ма-
мандар ауыл спортын дамыту және 
жергілікті жерлерде озық тәжірибе ұсыну, 
балалар мен жасөспірімдер арасында 
облыстық және аудандық, ауыларалық 
жарыстар өткізу, жаңа спорт нысандарын 
ашу, еңбекақыны көтеру сияқты салаға 
қатысты мәселелер мен ұсыныстарды 
талқылады.

Кездесу «Ауыл алаңынан – Олим-
пиада тұғырына» атты ауылдық спорт 

нұсқаушыларының I конференциясы аясында өтті. Қазір ауылдық жерлердегі спорт 
мектептерінде білім алатын 257 749 бала мен жасөспірімді, спорттық клубтарға бара-
тын тағы 15 322 жасөспірімді, түрлі спорттық секциялармен қамтылған 40 578 бала-
ны және білім беру ұйымдарындағы 32 812 студентті 4 мыңнан астам жаттықтырушы 
тәрбиелеуде. Сондай-ақ ауылдарда 3 мыңнан астам спорт нұсқаушысы жұмыс істейді.

«Ауыл спортының негізгі қозғаушы күші – сіздер. Нұсқаушылар болашақ чемпи-
ондарды тәрбиелеп қана қоймай, мыңдаған бала мен жасөспірім арасында спортты 
танымал етуге атсалысып келеді. Ауыл спортын дамыту үшін барынша жұмыс істеу 
керек. Алайда, қалыптасқан жүйеде қордаланған мәселе бар екені жасырын емес. Мы-
салы, нұсқаушылардың еңбекақысы көтерілген жағдайда бюджетке қандай жүктеме 
болады, нақты қандай міндеттемелер қойылған, кім қадағалап жауап береді, ауыл кад-
рлары кімге бағынуы керек және тағысын тағы. Даму үшін жүйелі түрде жұмыс істеу 
қажет», - деді Дәурен Абаев.

Айта кетейік, министр Республикалық оқу-әдістемелік және талдау орталығына 
жергілікті жерлердегі жағдайды зерделеп, тиісті жұмыс жүргізуді тапсырды.

ҚР МСМ баспасөз қызметі.

Тұрмыстағы өрт қауіпсіздігі 
ережелерін сақтаңыздар

Көп жағдайларда халық арасында өрт – бұл аяқ астынан туындайды, одан ешкім 
сақтандырылмаған деген сөздерді естуге болады. Бірақ та бұл қате пікір, көп жағдайларда өрт 
адамдардың өрт қауіпсіздік ережелерін сақтамағандықтан орын алады. Тұрмыстағы өрттердің 
негізгі себептері – бұл ең алдымен ашық отпен ойнау, жататын орында темекі шегу, электр 
қондырғыларының ақауы, жылыту пештерін қолданғанда тұрғындардың өрт қауіпсіздік талап-
тарын орындамау салдарынан орын алады. Тұрмыстағы өрттердің алдын-алу үшін қарапайым 
ережелерді сақтаудың маңызы зор екенін ұмытпаңыздар. 

•Шылым шегуден және ашық оттан болатын өрттердің оңай алдын алуға болады. Төсекте 
жатып шылым шегуге болмайды, өйткені ұйықтап қалып, жанып жатқан темекіден төсек орын 
жанып, өрт шығу қаупі бар.

•Пештің алдына, үстіне, пеш пен қабырғаның арасына жанғыш заттарды қоюға болмайды. 
Пешті ұзақ жағуға болмайды, өйткені қабырғалар тым қызғаннан жарықшақтар пайда болады, 
олардан, әсіресе шатырда шоқтар шығып, оңай жанғыш заттарға түсіп, өрттің шығуына себепкер 
болады.

•Пеш жағу маусымының алдында пешті және түтіндікті тексеріп, оларды жөндеп, күйеден 
тазалап, жарық жерлерді сылап, шатырдағы түтіндікті әктеу керек. Пештерді және түтіндіктерді 
жөндеуге және салуға мамандырылған адамдарды шақыру керек.

•Жоғары қуатты электр қондырғыларды бір желіге қосуға жол бермеңіз, бұл электр желісінің 
қызуына әкеліп соқтырады.

•Қолдан жасалған электр қыздырғыш қондырғыларын қолданбаңыз;
•Үйден шығарда барлық газ және электр қондырғыларының өшкеніне көз жеткізіңіз.
Құрметті Сарқан қаласының тұрғындары өрт қауіпсіздік ережелерін сақтаңыздар – бұл өзіңіздің 

және сіздің жақындарыңыздың өмірінің кепілі екенін ұмытпаңыздар! Өз үйімізді өрттен сақтайық !
Р.АХМАРОВ,      

Сарқан аудандық ТЖБ аға инженері, 
азаматтық қорғау аға лейтенанты.                                        

Автокөліктегі өрт қауіпсіздік ережелері
Электр жабдықтарының бұзылуы, жанар-жағармай жүйесінің ақауы, салонда шы-

лым шегу, сайып келгенде көлік иесінің машинадағы өрт қауіпсіздігіне салғырт қарауы 
көліктегі өрттің басты себебіне айналып отыр. Машинадағы электр жабдықтары, жанар-
жағармай мен синтетикалық материалдар тез тұтанып, жылдам тұтанатыны белгілі. 
Соның нәтижесінде көлік санаулы 3-4 минуттың ішінде от-жалынға айналып үлгереді.
Сондықтан да, төмендегі өрт қауіпсіздік ережелеріне назар аударғаныңыз жөн. Бұл 
сіздің жеке көлігіңіздегі өрттің алдын алуға септігін тигізері анық. Қыс кезінде көптеген 
жүргізушілер суықтан оталмай қалған көліктің қозғалтқышына ашық отты жағып (фа-
кел, ашық спиральды калорифер, паяльная лампа және т.б.) жылытатыны белгілі. Бұл 
мүлде дұрыс емес, аккумуляторды тікелей көлік құралдарына зарядтауға болмайды. 
Сондай-ақ, көлікке жарық түсіру мақсатында ашық отты пайдалануға тыйым салына-
ды. Көліктің қозғалтқышына ғана емес, сонымен қатар электрлік жабдықтарына да на-
зар аударып, техникалық қарауды жиі жүргізу қажет. Автокөлікке міндетті түрде өрт 
сөндіру құралын алып жүру керек. 

Автокөліктің жылдамдығын арттырып, өртті сөндіремін деп ойламаңыз. Көлікті 
өшіріп, қолданбалы тежегішке қойып, жолаушыларды дереу көліктен шығарып, өрт 
сөндіру қызметіне 101 нөмірі арқылы хабарлағаныңыз жөн. Егер өрт жанармай құятын 
бак жақта болса, онда жағдай өте қиынға әкеп соғады. Ондай жағдайда қасыңыздағы 
адамдармен бірге машинадан қауіпсіз жерге тығылғаныңыз дұрыс. Себебі өртеніп 
жатқан көлік кез-келген секундта жарылуы мүмкін. Қақпақты ашқан кезде от 
ұшқындарынан сақ болыңыз. Капотты ашар кезде қолыңыз күймес үшін шүберекті 
пайдаланыңыз. Өрт сөндіру құралын жалынның ошағына бағыттап шашыңыз. Егер өрт 
сөндіру құралыңыз болмаса, басқа қолда бар құралдарды: құм, су, қар, брезент немесе 
жанғыш емес материалдарды пайдаланғаныңыз жөн.

Құрметті автокөлік иелері! Көлігіңіздің бұзылмай сізге ұзақ уақыт қызмет ету үшін 
және машинаңыз өртеніп, материалдық шығынға ұшырамас үшін көлігіңізді барын-
ша күтіп ұстағаныңыз жөн. Егер өрт шыққан жағдайда, дереу 101 нөмірі арқылы өрт 
сөндіру қызметіне хабарлауды қаперіңізге саламын!

А.ТУСУПБЕКОВ,
Сарқан аудандық ТЖБ инженері, азаматтық қорғау  лейтенанты.                                                                                        

QOGAM
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Сыбайлас жемқорлық - індет, 

оны жою міндет
Елдің дамуы мен әлеуметтік – эканомикалық ілгерілеу 

жолындағы маңызды қадамдардың бірі – cыбайлас жемқорлықты 
жеңу.Сыбайлас жемқорлық зорлық пен тұрақсыздықты арттырады. 
Cыбайлас  жемқорлықпен күресу Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі 
мәселесі болып отыр. Үлкен әлеуметтік қасірет болып табылатын ол 

саяси  даму тұрғысынан 
бір-біріне ұқсамайтын 
әлемдегі барлық елдердің 
қай-қайсысын да қатты 
алаңдататыны анық. 
Сыбайлас жемқорлық – 
бұл ғаламдық мәселе, 
одан әлемнің бірде-бір 
мемлекеті, бірде-бір саяси 
тәртіп қорғалған емес. 

Сондықтан, бұл індетке 
бірлесе қарсы тұруымыз 

керек. Cыбайлас  жемқорлықтың мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігін 
едәуір төмендететіні, елдің халықаралық беделіне көленке түсіретіні 
белгілі. Ең бастысы – адамдардың қоғамның демократиялық негізіне 
деген cеніміне, заң мен әділдікке деген сеніміне, түптеп келгенде, 
билікке деген сеніміне кері әсер ететіні хақ. Жемқорлықпен күрес 
бүгінде елімізде мемлекеттік маңызы бар түйткілді мәселеге айна-
лып отырғаны шындық. Елдің ертеңі үшін, болашақ келер ұрпақ ал-
дында еңсемізді тік көтеріп жүру үшін, жемқорлық індетімен белcене 
күресіп, түп-тамырымен жою қажет. 

Бұл-індет адамзат баласына жат қасиет. Кеңестік дәуірден ба-
стау алған, жең ұшынан жалғасын табатын, көз қысты, бармақ ба-
сты әдеті әлі де болса қылаң беріп келеді. Бұл дерт еліміздің да-
муына, экономиканың өркендеп өсуіне өрескел кедергі келтіретіні 
даусыз. Мемлекеттік сатып алу, мемлекет қаржысын талан-тараж 
етіп, ысырап қылу, жер телімін заңсыз беру, дүние-мүлкін, ақша ка-
питалын салық декларациясынан, яғни мемлекеттен жасырып қалу 
сияқты мемлекет қалтасына қауіп төндретін жат қылықтар әлі де 
баршылық. Қазақстан Республикасының «Cыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы» Заңында азаматтардың құқықтары мен 
бостандықтарын қорғауға, сыбайлас жемқорлық көріністерінен ту-
ындайтын қауіп-қатерден республикамыздың ұлттық қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге заңның негізінде мемлекеттік міндеттер атқаруға 
уәкілетті адамдар мен оларға теңестірілген адамдар жауапты 
болғандығы көрсетілген. 

Tарихқа үңілсек, сыбайлас жемқорлық сынды қылмыстармен 
күрес көне заманда да болған. Бұл әлі күнге дейін күн тәртібінен 
түскен емес. Сонымен қатар сыбайлас жемқорлыққа байланысты 
құқық бұзушылықтың алдын алу, анықтау, олардың жолын кесу және 
ашу, олардың зардаптарын жою және кінәлілерді жауапқа тарту 
арқылы мемлекеттік органдардың, сондай-ақ  оларға теңестірілген 
адамдардың тиімді қызметін қамтамасыз етуді көздейді. Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрестің жауаптылықтың пайда болу 
жағдайларын, қолма-қол пара беру мүмкіндігін қиындататын замана-
уи тұрпаттарын ендіру, сыбайлас жемқорлыққа қарcы күресумен ай-
налысатын мамандардың біліктілігін арттыру, сыбайлас жемқорлықты 
азайту үшін қызметкерлердің жалақысын көтерген жөн. 

Бұл cыбайлас жемқорлықты түбегейлі жоймағанымен біршама  
азайуына cептігін тигізер еді. Қорыта айтқанда, мемлекеттік 
қызметкердің атына кір келтіретін әрекеттерден әркімнің де аулақ 
болғаны жөн. Заңбұзушылыққа қасақана барғандарға біздің қоғамда 
да, арамызда да орын жоқ екенін түсінгені абзал. Cондықтан сы-
байлас жемқорлықпен күресу барлық Қазақстан Республикасы 
азаматтарының азаматтық борышы деп білеміз. Cарқан аудандық 
қазынашылық басқармасында мемлекет басшысы Қ. Тоқаевтың 
«Қазақстандықтардың әл ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапа-
сын арттыру» атты Қазақстан халқына арналған Жолдауына cәйкес 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы белcенді күрес жалғаcатын болады.           

   Ғ. ОРЫНОВА,
Сарқан ауданының қазынашылық 

басқармасының басшысы.                              

Міне, көптен күткен жаңа 
жыл мейрамы да жақындап 
келе жатыр. Кез келген адам 
бұндай естен кетпес күнді 
үйлерінде әсем шыршамен 
қарсы алғанды жақсы көреді. 
Әрине осылай жасағанға не 
жетсін, бірақ та әрбір адам 
бір-екі күндік қызық үшін 
өзі жылына өте баяу өсетін 
мәңгі жасыл өсімдік, ағаш 
түрлерін орманнан бейбере-
кет кесіп, қолданып пайдала-
на беретін болсақ, бұл кейін 
қоршаған ортаға үлкен зала-
лын келтіруі мүмкін. Жасыл 
шыршаны тек осы жаңа жыл 
қарсаңында ғана емес, жыл 
бойы қорғауға міндеттіміз. 
Ағымдағы жылы ҚР Экология, 
геология және табиғи ресурстар министрлігінің 
Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі 
комитетінің 2022 жылғы 15 қарашадағы еліміз 
бойынша жаңа жыл алдындағы кезеңде  қылқан 
жапырақты ағаш тұқымдыларының жас талда-
рын қорғауды күшейту мақсатында №27 – 5/287 
бұйрығы шықты. 

Осыған байланысты «Жоңғар-Алатауы 
мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» РММ – і 2022 
жылы 25 қарашасында «Жаңа жыл қарсаңында 
қылқан жапырақты орман алқаптарын заңсыз ағаш 
кесуден қорғау туралы» бұйрығы шығарылып, 
1 желтоқсанынан бастап,  Сарқан, Алакөл, 
Лепсі филиалдары бойынша орманшылықтарда 
мемлекеттік инспекторлар мен аудандық құқық 
қорғау органдарымен  жорықтық топтар құрылып, 

Жаңа жыл қарсаңында  қылқан 
жапырақтыларды қорғайық

басты барар жолдарға бекеттерге кезекшілік 
қойылды. Жергілікті халық және паркке жапсар-
лас орналасқан елді мекендер арасында қылқан 
жапырақты ағаштардың жас талдарын заңсыз 
кескені үшін «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 
ҚР кодексінің 381 – 1 бабына және ҚР Қылмыстық 
Кодексінің 340 баптарына сәйкес жауапкершілікке 
тартылатындығына түсіндірме жұмыстары 
жүргізіліп, үнпарақтары таратылып, аудандық, 
республикалық баспаларға мақала жарияланып, 
күшейтілген режимде жұмыс атқарылуда.  Құрметті 
аудан тұрғындары, өзімізге табиғаттың берген әрбір 
сыйының қадірін түсінуіміз, жасыл шыршаны қорғап, 
келер ұрпаққа аманаттауымыз қажет.

С. ЕРЖАНОВ,
«Жоңғар – Алатауы МҰТП» РММ

орман қорғау және сақтау инженері.

Эхинококкоз - бұл ауыр 
созылмалы ағыммен және 
эхинококкалық кисталардың 
әртүрлі ағзалар мен тіндері 
пайда болуымен сипаттала-
тын гельминтоз. Ауру көбіне 
еңбек ету қабілетінің жоғалуы 
мен мүгедектікке алып келетін  
асқынуларды тудырады. Эхи-
нококкоз әртүрлі мүшелердің 
зақымдалуына, ұзақ уақыт 
мүгедектікке және өлімге 
әкеледі. Басты мәселенің бірі 
– ауру ұзақ уақыт 5 жылдан 20 
жылға дейін симптомсыз түрде 
жүреді, сондықтан  көбінесе 
ауру ота жасау кезде кешірек 
анықталады. Адамдар жұқпаны 
ауырған жануарлармен (иттер, 
ірі және ұсақ мүйізділер, жабайы 
жыртқыштар) байланыс кезінде, 
жабайы жидектер мен шөптерді 
жинау және жеген кезінде, гель-
минт жұмыртқасымен ластанған 
бұлақтардың суын пайдалану 
кезінде, теріні сыдырған кез-
де жұқтырып алуы мүмкін. Ит-
тер эхинококкоз ауруын құрт 

ЭХИНОКОККОЗ – АСА ҚАУІПТІ 
ПАРАЗИТАРЛЫҚ АУРУ

өсінділерімен зақымданған 
жануарлардың ішкі мүшелерін 
жегенде жұқтырып алады.

Эхинококк адам организмінде 
тек қана дәрнәсілдер түрінде 
паразиттік тіршілік етеді, бауыр, 
өкпе, бас миы, жүрек және басқа 
да ағзаларды зақымдайды. 
Оның дәрнәсілдері кисталар 
құрып ағзаның тіндеріне енеді 
және көбейеді. Емдеу паразиттің 

орналасуына, клиникалық 
көрінісіне және науқастың жал-
пы жағдайына байланысты. 
Хирургиялық араласу емдеудің 
негізгі әдісі болып табылады. 
Негізінен адамдар мен ауыл 
шаруашылығы жануарлары үшін 
инфекция көзі қоздырғыштың 
микроскопиялық жұмыртқаларын 
сыртқы ортаға бөлетін жұқпалы 
иттер болып табылады. 

Жұмыртқалар иттердің жүнінде, 
олардың нәжістерінде, жерде 
немесе шөптерде (ит жатқан 
жерде), ашық су қоймалары су-
ында (иттердің нәжістері түсуі 
мүмкін) болуы мүмкін. Эхино-
коктар жуылмаған жемістер 
мен көкөністерді қолданғанда, 
шикі және термиялық сапасыз 
дайындалған етті қолданғанда 
организмге түсуі мүмкін. Эхино-
кокк жұмыртқалары сондай - ақ 
малдың жүніне (иттер ластаған 
жерден), ал одан малды қырқу, 
сауу, бағу немесе теріні өңдеу 
кезінде адамның қолына түсуі 
мүмкін. Эхинококкоз ауру-
ын алдын алу мақсатында 
ветеринариялық қызмет, ет 
комбинатының, мал соятын 
орындардың  жұмысшылары, 
аңшылар, мал шаруашылығымен 
айналысатындар, ит 

үйрететіндер және олардың 
жанұяларының мүшелері жыл 
сайын эхинококкозға тексеріліп 
тұрулары қажет.

Алдын алу шаралары: 
адамның эхинококкоз-

ды жұқтыруын алдын алуда 
негізгісі жеке гигиена ережелерін 
сақтау, балалардың иттермен 
жақын қарым-қатынасын шек-
теу, көкөністер мен жемістерді 
мұқият жуу, жануарлармен 
жанасқаннан соң қолды жуу бо-
лып табылады. Бұдан басқа, 
үй жануарларын мезгіл-мезгіл 
ветеринариялық дәрігердің 
тексеруі, паразитке қарсы 
дәрілермен профилактикалық 
емдеу жүргізуі қажет. Қарапайым 
алдын алу шараларын сақтау 
денсаулықты сақтауға және ау-
руды болдырмауға көмектеседі.

Г.НҰРДӘУЛЕТОВА,        
Сарқан аудандық СЭБ 

басқармасының жетекші 
маманы.

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД!
Осенью выходить на поверхность водоема, покрытого тонким льдом, крайне опасно. Однако каж-

дый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лед, тем самым, 
подвергая свою жизнь смертельной опасности.

Это нужно знать: Безопасным для человека счита-
ется лед толщиною не менее 10 сантиметров в пре-
сной воде и 15 сантиметров в соленой. В устьях рек и 
притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в 
местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых 
вод, а также в районах произрастания водной расти-
тельности, вблизи деревьев, кустов и камыша. Если 
температура воздуха выше 0 градусов держится бо-
лее трех дней, то прочность льда снижается на 25%. 
Прочность льда можно определить визуально: лед 
голубого цвета - прочный, белого - прочность его в 2 
раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым 
оттенком лед ненадежен.

Что делать, если вы провалились в холодную воду: Не паникуйте, не делайте резких движений, 
стабилизируйте дыхание. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, при-
дав телу горизонтальное положение по направлению течения. Попытайтесь осторожно налечь гру-
дью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед. Если лед выдержал, перекатыва-
ясь, медленно ползите к берегу. Ползите в ту сторону, откуда пришли - лед здесь уже проверен на 
прочность.

А.ТУСУПБЕКОВ,
инженер ОЧС Сарканского района, лейтенант гражданской защиты.                            
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TAĞDYR

TANYM

Жетісу облысындағы Сарқан ауданы 
жер жаннаты Жетісу өлкесіндегі табиғаты 
көркем жасыл желекке бөленген асқар 
биік Алатаудың етегінен орын тепкен киелі 
аймақтың бірі. Осы орайда Қазақстан Жа-
зушылар одағының мүшесі, Қазақстан 
Журналистер одағы сыйлығының лауреа-
ты, Сарқан аудандық «Сарқан» газетінің 
директор-бас редакторы Игіман Жомарт 
Мақатұлының 2006 жылы жарық көрген 
«Саялы төрім - Сарқаным» кітабындағы 
өзінің жазған өлеңі еріксіз еске түседі, ол 
сол өлеңінде Сарқан қаласын былайша 
суреттеген еді:

Тарихың бар тереңге тамыр тартқан,
Атыңды естіп өсіп ем бала жастан.
Қос бұрымы сұлудың секілденіп,
Сылаң қағар қос өзен – 

Сарқан, Басқан.
Асқар тауың ерлікке шақырғандай,
 Алуан жеміс даңқыңды

 асырғандай.
Гүлің қандай төскейге түр беретін,
Төңкерілген астаудай тасың қандай.
Көк тіреген еменің, қарағайың,
Айтқысы кеп асығар қала жайын.
Тал-теректер тоғайға айналсам деп,
Есейсем деп елеңдер бала қайың.
«Жоңғар Алатауы» МҰТП экологиялық 

тарихи таулы ландшафтарды сақтап қалу 
мақсатында 2010 жылы құрылған бола-
тын. Парк аумағында Жоңғар Алатауында 
өсетін барлық өсімдіктердің 112 тұқымды, 
622 туыс және 2168 түрге біріктірілген 
кемінде 75 пайызы таралған және жер 
бетінің басқа аймақтарында кездесетін 
өсімдіктердің 76 түрі анықталған. Оның 
ішінде Қазақстан Қызыл Кітабына кіретін 
өсімдіктердің 12 түрі бар. Сонымен қатар 
Қызыл кітапқа енетін жан-жануарлардың 
көптеген түрі бар. Осындай табиғаты әсем 
мекеніміздің орталығы Сарқан қаласы.

Әрине бұл қаланың өзіндік тарихы бар. 
Одақ кезінде әрбір аудан орталығында 
интернат үйін салу шешімін тауып, дұрыс 
жолға қойылған іс-шара болатын. Бұл со-
нау 1962-63 жылдар еді.

Сол кезде Алматы облысы бойынша 
салынып жатқан мектеп-интернаттың 
ішінен облыс басшылығы бір мектепті 
санаториялық мектеп-интернат етіп ашу 
жөнінде шешімге келген.

Міне сондықтан денсаулығы шектеулі 
балаларды емдейтін мектеп-интернат 
қаланың теріскей жағындағы бос жатқан 

Білім ордасына - 60 жыл
жерге салынды. Онда 320 орынға 
арналған 3 қабатты зәулім жатақхана, 
150 орындық асхана, 1963 жылы тамыз 
айында 18 сынып бөлмесі мен спортзалы 
бар екі қабатты мектеп үйі пайдалануға 
берілді.

Санаториялық мектеп-интернатта 
оқу жылы 1963 жылы қыркүйек айында 
басталған еді. Онда Алматы облысының 
барлық аудандарынан 280 бала жиналды. 
Мектеп 8 жылдық білім беретін орталау 
мектеп болып ашылды. 1-8 сынып қазақ 
балалары үшін, 1-4 сынып орыс бала-
лары үшін жұмыс істей бастады. Мектеп 
әкімшілігі мен мұғалім, тәрбиешілерден 
басқа 2 дәрігер, 3 медбике, 3 аспаз, 
көптеген тазалықшылар жұмыс жасады. 
Жатақханада ауру балаларды емдейтін 
арнаулы изолятор болды. Сол кездегі 
мұғалім, тәрбиешілерді айтқым келеді. 
Олар: Қабдуалі Смағұлов, Бижамал Бо-
ранбаева, Майшекер Рымбаева, Жумаш 
Кержебаев, Қауа Қудаймендинова, Ра-
хымбай Шопабаев, Дәмөгей Таникено-
ва, Биғайша Қаирова, Аман Мәкебаев, 
Нұржамал Ескендірова, К. Тлеубаев, С. 
Хусаинова, Ауельбекова, Ырыс Каме-
нова, А. Ахметов, Әубәкір Райымбеков, 
Матайбеков, Сансызбаев, Тоғыз Жабы-
ров, К. Каденова, К. Аяшева, Бимолди-
на, Валишанова, Н. Бейісбекова, Р. Ра-
фикова, Маралбекова, К. Қараталова, 
Смаилханова, К. Стамбекова, Панет 
Ахметбаева, Роза Мақашева, Ситнико-
ва, Сотникова, Олейник, В. Порохова, 
өзінің еңбек жолын осы мектепте пио-
нер ісінің жетекшісінен бастаған Ақлима 
Тілеуберлинова кейіннен мектеп дирек-
торы болып 12 жыл мектептің тізгінін 
ұстаған, мектепке Ы. Алтынсарин атын 
ұсынып әперген ұлағатты ұстаз «Қазақ 
ССР Халық ағарту ісінің озық қызметкері» 
мектептің іргетасын қалауға көмектескен 
Шарапиев Сыдықбек Болысбайұлы 
кейіннен Абай атындағы орта мектепте 
еңбек еткен. Мектеп директорлары болып 
сол жылдары еңбек еткен Мардан Бек-
мухамбетов, Таубай Есболатов, Күлжікен 
Жиенқұлова, Нұрқасым Боранбаев, Ра-
хымбай Шопабаев, Тлеутай Аталықов 
болды. 1982-1996 жылдар аралығында 
мектеп директоры болып «Қазақ ССР 

Халық ағарту ісінің үздігі», «СССР оқу 
ісінің үздігі», «Сарқан ауданының Құрметті 
азаматы», «Соғыс және Еңбек ардагері» 
Колубеков Рафик Шакировичті 1982 
жылы қайтадан құрылған Талдықорған 
облысының бірінші басшысы Бәйкен 
Әшімовтың және облыстық оқу бөлімінің 
бас маманы Тұрсын Әбдрешовтың 
ұсыныстарымен тағайындаған еді. 
Қирауға аз-ақ қалған мектепті Колубеков 
Рафиқ Шакирұлы аяққа тұрғызып, облыс 
көлемінде алдыңғы қатарлы мектептердің 
қатарына жеткізді. Мектептің білім-тәрбие 
көрсеткіштері жоғары деңгейде болды. 
Қиын, тоқырау заманында интернаттағы 
балаларды аштықтан аман алып 
қалды. Сол кездегі тәрбиешілер мен 
мұғалімдердің еңбектерін айтпай кетуге 
болмас еді. Аудандық, облыстық Мақтау 
грамоталары мен Алғыс хаттарға ие 
болған тарих пәнінің мұғалімі Ақсамбаева 
Гүлсім Құрманбекқызы, технология 
пәнінің мұғалімі Чункенов Сәбит, био-
логия пәнінің мұғалімі (зейнеткер) 
Семейғалиева Тотия, бастауыш сынып 
мұғалімі Абдишева Гүлжаз, қазақ тілі мен 
әдебиет пәнінің мұғалімі Құдабаева Айгүл, 
бастауыш сынып мұғалімдері Идрисова 
Зейнелхан, ағылшын тілінің мұғалімі Бия-
сил Мадина, математика пәнінің мұғалімі 
Нұрсапаева Раушан, математика-
информатика пәндерінің мұғалімі Ко-
лубекова Кәукер Салқынбаевна, орыс 
тілі пәнінің мұғалімі Мадиарова Рау-
шан, тарих пәнінің мұғалімі Доланбае-
ва Күлдірайхан, химия пәнінің мұғалімі 
Боранғазова Айтжамал Зейнешқызы. 
Бірнеше жыл оқу ісін басқарған Дутбаева 
Шара айтуға болады. Бастауыш әскери 
дайындық пәнінің мұғалімі Қомашбаев 
Ермек, қазақ тілі пәнінің мұғалімі Аби-
шева Ләзат, қазақ тілі пәнінің мұғалімі 
Кесікбаева Бақыт (зейнеткер), ән-музыка 
пәнінің мұғалімі Оразалин Серікжан (зей-
неткер), мұғалімдердің ішінде тәрбиеші 
болып еңбек еткендер де болды, Ораз-
алин Серікжан, Оразалина Тұрсын (зей-
неткер), Исабекова Алтынай (зейнеткер), 
Мансурова Жеңіс (зейнеткер). Әскери 
дайындық мұғалімі Байбосынов Ерік, 
соңғы кезде ән-музыкадан сабақ берген 
Сәрсенов Әсет, аудан көлемінде атақты 

кітапханашы аталған Айтжанова Марика 
(зейнеткер) ел аузында. Сол кездегі біздің 
оқушыларымыз өте зейінді, тәрбиелі еді. 
«Алтын белгі» иегерлері болып, еліміздің 
барлық аймақтарында абиырлы еңбек ету-
де. «Алтын белгі» иегерлерінің алғашқы 
қарлығаштары болған Сәрсенбаева 
Шолпан Азаматқызы, Жубанышева 
Ардақ, Жақсылықов Бауыржан қазір 
АҚШ-та оқуын жалғастырып жүр, Индира 
Мұратбек, Айдана Серғалиева бұл біздің 
оқушыларымыз аудан мақтанышы болды.

Колубеков Рафик Шакировичтің еңбегі 
жоғары бағаланып Қазақстан Республи-
касы Президентінің қолдауымен 2020 
жылы 8 қазанда Ы. Алтынсарин атындағы 
орта мектептің кіре берісіндегі қасбетіне 
ескерткіш тақта орнатылды.

Мектептің одан кейінгі директорлары: 
Бабылханова Күләш Божақановна, Ахме-
тов Асылбек, Оспанов Серік Нүсіпбекұлы, 
2014 жылдан бері Мусина Айшагүл Джа-
нысбаевна болды. Директордың оқу 
ісі жөніндегі орынбасары Иманғазиева 
Ақбота, директордың тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары Мұхамадиева Әлия 
Оспанқызы ол өзінің тәрбие жұмысын 
Облыстық «Ата-баба дәстүрі ұрпаққа 
аманат» бағдарламасы аясында жүргізіп 
облыс бойынша өткен байқаудан 2018 
жылы бірінші орынды жеңіп алды. Әлия 
Оспанқызы 2021-2022 оқу жылында 
мектептегі 11 сынып оқушыларына сы-
нып жетекшісі болып оқушыларға білім-
тәрбие берді.  Берген білімінің арқасында 
оның оқушыларының жартысы «Алтын 
белгі» иегері болып грант иеленді, сол 
оқушыларды атап өткім келеді олар: 
Дастанұлы Бекжан, Оралбай Айбөпе, 
Саматқызы Айғаным, Мырзахмет Диль-
наз, Қонақбаева Айсұлу, Ерқасыл Диляра, 
Аманжол Аяулым.

Мусина Айшагүлдің зейнет жасына 
шығуына байланысты мектеп директоры 
болып Мамраева Жұлдыз Амантаевна 
сайланды.

Жұлдыз Амантаевнаға зор денсаулық, 
қажымас қайрат, жұмысына сәттілік тілей 
отырып, әлі де Ы. Алтынсарин атындағы 
орта мектебінде небір ғалым, халық 
қалаулылары білім алып, «Мәңгілік ел» 
мақтанышы болады деген сенімдемін.

Кәукер КОЛУБЕКОВА,
ардагер ұстаз.   

Әлемдегі саналы жаратылыс – 
адам екенін ескерсек, адам баласы 
туылғаннан бастап, дүниені танумен 
өмір тізбегін құрайды. Сана-құлық 
қалыптасуы адамның қабілетімен 
қоса, ортасына, айналасындағы адам-
дармен қадағаланады. Обьективті 
дүниенің субьективті бейнесі деп 
ұғынсақ сана тек адам миының жемісі 
екенін көреміз. Адамның рухани 
дүниесін құрайтын сана-сезім, түйсік 
арқылы жұмыс жасап, айналадағы 
жағдаяттарды қабылдау арқылы, кері 
байланыс орнатады. Сана қабылдауы 
әр жанда өзгешілігімен көрінеді, ол 
қалай, өмірді тануы мен адамның 
мінез-құлқы, қабылдау деңгейі, өзіндік 
принциптері, ақыл-парасаты, өзін-
өзі ұстай білуі, жасаған іс-әрекеттері. 
Сана-мәңгілік ақиқат, ал діни сана сол 
ақиқаттың құрамдас бөлігі, адамзат 
баласына ортақ құндылық. Әлемде 
бір-бірімен байланысып жатқан 
қаншама қоғамдық мәселелер бар. 
Солардың бірі, әрі күрделісі, қоғаммен 
тығыз байланыста әрі адамзатпен 
бірге жасасып келе жатқан қоғамдық 
сананың бір формасы - «дін».

Діни сана негізін сенім құрайды. 
Діни сенім – адамның құлшылығынан, 
сенім жүйелерінен бастау алады. 
Құдіретке сену, діни догмаларға, киелі 
зат, кітаптарға сену. Адам бойындағы 
діни идеологияны оятады, ой-
санасын діни көзқарасқа негіздейді. 
Діни сана адам өмірінде әртүрлі 
кезеңде қалыптасуы мүмкін. Адамзат 
пайда болып, даму ғасырларында 
бірге дамып, әр қилы кезеңдерді ба-

Діни сана
стан өткізді. Адам дүние есігін ашқанда 
отбасы, ортасына байланысты өмір 
көзқарастары түзіледі. Діни санасы да 
адамның қабылдауымен, көріп, біліп, 
ізденісімен қалыптасады. Сенім - діни 
сананың түп тамыры. Сол арқылы дінді 
қабылдау, ұғыну, ұстану жүйеленеді. 
Діни идеялар, діни құндылықтар, діни 
эмоциялар мен адамның жасаған іс-
әрекеті мен мінез-құлқын реттеп отыру-
шы фактор – «сана», «діни сана».

Діни сана адамның өміріне, 
тікелей өмір сүру заңдылықтары 
мен принциптеріне жалпы алғанда 
адамның «меніне» (индивидке) әсер 
етеді. Қазақ қоғамында дәстүрлі қазақи 
әдеп-ғұрып, салт-сана, құндылықтар 
қалыптасқан. Қазақ халқы дегенде 
өз бітім-жүйесі бар, біртұтас мем-
лекет көз алдымызға елестейді. 
Ділі мен діні, өмірлік ұстанымы 
қалыптасып, тыныс-тіршілігі діні мен 
салт-дәстүрімен астасып жатқан 
мемлекетіміз ұрпақ тәриесін ұлттық-
адами құндылықтармен ұштастырған. 
Дінді тәрбие көзі деп есептейміз себебі 
діни сана қалыптасуы арқылы адам-
ды «дін» тәрбиелікке, имандыққа, 
жақсылыққа үйретеді. Дін адамды сенім 
жүйесін қалыптастыра отырып, дұрыс 
өмір сүруге баулиды, діни сенімін 
нығайтып, адаммен Құдай арасындағы 
көпір орнықтырады. Діни санасы дұрыс 
қалыптасқан адам тек жақсы жақтарға 

ұмтылып, өмірін дұрыс өткізуге тыры-
сары анық. Сол себепті діни сананың 
да қалыптасу заңдылықтары бар, 
адамға өмірді түсінуге, түсіндіруге және 
белгілі бір жағдайда реттестіруге көмек 
беретін сенімді қамтиды.

Қоғамдық қажеттілік болғасын дін 
еркін құбылыс. Дін ұғымы- мейлінше 
аумақты, көп нәрселерді қамтитын 
кең ұғым. Діни сана адамдарда 
әр ауқыммен қалыптасады, дінді 
қабылдау мен оны өмірде қолданысқа 
шығару екеуі байланыста болуы ке-
рек. Адасқан, деструктивті ағымдар, 
дін атын жамылып экстремистік іс-
әрекет ұйымдастырушы ұйымдар 
қайдан пайда болады: діни сананың 
улануынан, дінді дұрыс түсінбей, 
кертартпа ұғымдардың пайда бо-
лып, сананың бұзылуынан. «Иман 
сақтауға - қорықпас жүрек, айнымас 
көңіл, босамас буын керек»,-деп Абай 
атамыз айтып кеткендей, дін адамға 
ұяламастан бұрын, қалай орныққаны 
маңызды. Ол дегеніміз, дінді түсініп, 
діни құндылықтарды қабылдау, 
дұрыс білімнің қалыптасуы. Дін таза-
сы, сана тазалығында жатыр. Сана 
қозғалысы, ой-толғамы, адамның 
қабілеті мен білім жүйесінде жатыр, 
өмірге көзқарасы, өмірлік ұстанымы, 
ғаламға, адамдарға қарым-қатынасы 
сол санасымен көрініс табады. Сана 
қалыптасуы көргеніміздей адамның өзі 

мен қоршаған ортасына байланысты, 
діни сана да сананың бір өлшемі. Діни 
сана қоғамдық құндылық, сол үшін 
қоғамдық жүйені реттеп, қадағалап 
отыру міндет. Діни сана ол адам-
дар бірден пайда бола салмайтын 
болғандықтан, адам көре-біле келіп 
қалыптастырады. Діни білім беретін 
тұлға, діни жазбалар, оқу-құралдары, 
интернет желісіндегі жазбалар, ви-
деороликтер әр кез қадағалануда 
болу керек. Неге? Қазіргі 21 ғасыр 
діни мәселелердің ушығып тұрған 
кезі, діни адасушылыққа шақырып, 
адамдардың санасын улап жүрген 
білімі жоқ, білімі таяз адамдар мен 
адамдар тобының қарасы көп. Сол 
себепті, әр адам өзі мен қоғам игілігі 
үшін көзі ашық, көкірегі ояу болуы 
маңызды. 

Санамыздың уланып, діни 
қақтығыстар мен кереғар ұғымдардың 
қоғам арасында болу-болмауы 
әрбірімізге байланысты екенін 
ұғынып ел-қоғам тыныштығы үшін 
жұмыс атқаруымыз керек. Діни сау-
атты арттырарда сапалы бағыт-
бағдар ала білу де бір белес. 
Сол себепті, сарқылмас даналық 
көзін: имандылықтың, әділдіктің, 
сыпайылықтың, парасаттылықтың, 
көпшілдіктің, төзімділіктің кепілі 
ретінде пайдалануымыз қажет. Діні, 
тілі жоқ халықтың – болашағы жоқ.

Диана МЕЛІС,
дінтанушы.
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Балабақшадағы сәбилік 
шағынан тәрбиеленіп келе 
жатқан балада музыканы 
тыңдау, оны түсіну, есте сақтау, 
ажырата білу, ән салу, би би-
леу, сазгерлерді, аспаптарды 
тану қабілеттері бірте-бірте 
қалыптасады. Ал, балабақшаға 
қамтылған баланың бойына 
қысқа мерзім ішінде аталған 
білім дағдыларын қалыптастыру 
музыка жетекшісінің  алды-
на қойылған аумақты    да, 
жауапты ісі. Балабақшада 
музыкалық тәрбие жұмысын 
ұйымдастырудың түрлері: ән 
сабағы, баланың        жеке    му-
зыкамен шұғылдануы,баланың 
күнделікті өмірдегі музыканың 
орны, мерекелік ертеңгіліктер. 
Балаға музыкалық тәрбие 

 Балабақшадағы музыкалық 
тәрбиенің  маңызы

берудегі мақсатымыз бен 
міндетіміз: -Музыкаға қалыпты 
қ ы з ы ғ у ш ы л ы ғ ы н , ә р т ү р л і 
музыкаға эмоциялық сезгіштігін 
қалыптастыру және дамыту. –Би 
билеу және ән салу дағдыларына 
үйрету: -Музыкалық қабылдауын, 
таныс шығармаларды әуенінен 
тану және есте сақтауын 
дамыту:-Музыкалық танымын 
кеңейту, машығын дамытуға 
жағдай жасау:-Музыкалық 
әрекеттің барлық түрі бойын-
ша белсенділікті дамыту. Сол 
себепті,музыканың құдіретті 
күшін бала бойына дарыту,сіңіру 
мақсатында музыка, сазды әуен 
баланың күнделікті өмірінде 
орын алуы қажет. Музыкалық 
оқу іс-әрекетінің музыка тыңдау 
бөлімі бойынша ән,күй, халық 
әуендерін, басқа ұлттық 
шығармаларды қолдана отырып, 
музыканы тыңдау,қабылдау,есте 
сақтау,ажырата білумен 
қатар,оның мазмұнын ,көркемдік 
қасиетін түсіндіру қажет. Әнді 
музыкамен, музыкасыз жеке, 

көппен қосылып, орындау кезінде 
де дауысын дамытуға, өлең сөзін 
дұрыс, анық айтуға, ырғақты 
қимылмен музыка үндестігін 
сезіне, денесін дұрыс ұстап, 
әдемі қозғала білуіне ерекше 
мән беріледі. Музыканы басқа 
пәндермен байланыстыруда(тіл 
дамыту, сахналау, дене 
шынықтыру, бейнелеу т.б) 
баланың көңіл хошы, өз күші 
мен ептілігіне қызығушылығы 
арта түседі. Ән баламен 
ойын-сауықтарда, музыкалық 
к ештерде ,ертеңг іл і к терде , 
билерде, ойындарда бірге 
жүреді. Демек, ойнай жүріп, 
баланың әнге деген құштарлығы 
арта түседі. Музыкалық –
дидактикалық ойындарды 
ойнау, балалардың музыкаға 
қызығушылығын арттыра-
ды және музыкалық іс-әрекет 
түрлерін тез, әрі дұрыс үйренуге 
көмектеседі. Музыкалық оқу 
іс- әрекеттерінде музыкалық-
дидактикалық ойындарды 
жүйелі түрде пайдалану – му-

зыканы сипатына, көңіл- күйіне, 
динамикалық реңкіне қарай 
ажыратуды үйретеді. Балаларды 
әртүрлі музыкалық шараларға 
тек жеке өзін қатыстырмай 
үлкендермен, ата-аналармен 
бірге қатыстырудың мәні зор. 
Бұл баланың өзіне-өзінің сенімін 
ұштап, шығармашылығын 
шыңдайды. Музыкалық – 
ырғақты қимылдарды орын-
дауда, би билеуде музыкалық 
аспаптарды қолдану, музыканың 
ырғағын, динамикалық 
үнін, екпінін ажыратуға 
үйретіп, орындаушылық 
шеберліктерін шыңдайды. 
Мерекелік ертеңгіліктердің, 
ойын-сауықтардың,сахналық 
қойылымдардың кезінде бала 
образдық бейнелерді дәл бере 
білуге, сахна мәдениетіне 
жауапкершілікке, көпшілікпен 
жұмыс істеуге үйренеді. Қазіргі 
оқу-тәрбие жұмысын жан-жақты 
дамыту мақсатындағы басты 
міндеттердің бірі бала тәрбиесіне 
қазақ халқының ғасырлар бойы 

ұрпақтан ұрпаққа мұра болып 
келе жатқан тұрмыс-ғұрпына, 
ұлттық дәстүріне байланысты 
әдебиет пен мәдениетке, өнерге 
үйрете отырып баулу. Белгілі 
бір  өнер иесіне арналған әсерлі 
әдеби- музыкалық кештер өткізу 
де бала санасында із қалдырады. 
Жақсыға, әдемілікке, үлкеннің 
маңызды да пайдалы  ісін 
қайталауға, ұқсап бағуға талпын-
дырады. Әр сазгердің немесе 
әншінің  шығармашылығындағы, 
репертуарындағы әндерді, 
шығармаларды тереңірек талдау 
арқылы бала  тағы да музыканың 
эмоциялық әсерін, бейнелеу 
күшін түсініп, жақсы мен жаман-
ды ажырата алуға үйренеді. Сол 
сияқты баламен жеке жұмыс жа-
сауда әр баланың бойындағы 
қабілетін тауып, дамытуға жол 
ашады. Ал музыканы түсіне, 
шығарма кейіпкерімен бірге 
жетіле, әсемдік пен әдемілікті 
сезіне өскен бала қоғамға тек 
пайдасын тигізетін, ұлттық 
қазынаны бағалай білетін, са-
налы да білімді, отансүйгіш, 
тәрбиелі, адал азамат  болып 
өсері сөзсіз.

Г.ЖОЛБОСЫНОВА,
«Құлыншақ» бөбекжай-

бақшасы музыка жетекшісі.

ОҚУ ІСІ МЕҢГЕРУШІСІНІҢ РӨЛІ
Ұлт ұстазы Ахмет 

Байтұрсынов сонау XX ғасырда: 
«Мектептің жаны – мұғалім. 
Мұғалім қандай болса, мектеп 
сондай болмақшы...», - деген бо-
латын. Келешектің тұтқасы 
білімді ұрпақта, ал ұрпақтың 
білімді әрі бәсекеге қабілетті 
болып шығуы тікелей ұстазға 
байланысты. Мектепте оқу 
процесін ұйымдастыруға, оқу 
бағдарламаларын орындауға, 
оқыту сапасына жауап беретін 
лауазымды тұлға   - оқу ісінің 
меңгерушісі.  Бұл  мақалада 
«оқу ісі меңгерушісінің атқарып 
жүрген жұмыстары қандай? Біз 

бұл қызметтің қандай қыры мен сырларын білеміз?» 
деген сынды сұрақтарға жауап жазғым келеді. 

Оқу ісінің меңгерушісі оқу – тәрбие жұмысының 
қойылуына, оқушылардың үлгерімі мен сабаққа қатысуын 
бақылауды жүзеге асырады, мұғалімдердің жүктемесін 
реттейді, мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастырады, 
оқу сабақтарының кестесін және жай-күйі туралы есептерді 
жасайды.

 «Мұғалімі қандай болса, мектебі де сондай болмақ» 
- дейді Ахмет Байтұрсынұлы, мен Теректі ОМ қызмет 
атқарамын және де менің оқу ісі меңгерушісі лауазымына 
ие болғаныма да бір жарым жылдың көлемі болып қалды. 
Менің мойынымда үлкен жауапкершілік бар, себебі бұл лау-
азым бей – жай қарап отыратын жұмыс емес екендігін атап 
өткім келеді. Жоғарыда жазғанымдай, оқу ісі меңгеушісінің 
бекітілген өзіндік міндеттері мен қызметтері бар. 

Меңгеруші «мұғалімдердің мұғалімі» болып табылады 
– бұл мұғалімдермен және оқушылармен қарым-қатынас 
жасауға, өзінің педагогикалық біліктілігін арттыруға, оқу-
тәрбие процесін бақылауға көп уақыт бөлу қажеттігін 
көрсетеді. 

«… Бізге керегі шын дарындар. Нарық қол-аяғымызды 
қалай қыспасын, мемлекет өзінің талантты ұлдары 
мен қыздарын, нағыз әдебиет пен өнерін жасайтын да-
рабоз жүйріктерін қолдауға, қорғауға міндетті.», де-
ген Н.Ә.Назарбаевтың айтқанын еске ала отыра біздің 
мектебімізде баланың шығармашылық қабілетін ашу, оны 
алға қарай дамыту үшін жан-жақты жағдайлар жасалуда. 

Оқу ісі меңгерушісі үшін ең қажетті қасиеттердің 
бірі – ұжымның жұмысын ұйымдастыра білу, біртұтас 
педагогикалық процеске жұмылдыру. Мұғалімдердің ба-
сында ынтымақтастық пен өзара түсіністікке негізделген 
пікірлестер ұжымын біріктіре алатын адам болуы керек. Оқу 
ісі меңгерушісі "қозғалтқыш" рөлін атқарады, оның барлық 
күш-жігері ұжымда жұмыс ритмін сақтауға, оң микроклимат 
құруға, мектептегі қызметкерлердің жағымды және нәтижелі 
өзара әрекеттесуіне бағытталған.

Ұстаз – ұлы тұлға деп бекер айтылмаған, ұстаз болу тек 
қана білім берумен ғана шектелмей, жауапкершілігі мол 
лауазымдық қызметтерді де атқаруға машықтанған, кәсіби 
құзыретті һәм өз ісінің хас шебері болу қажет.

Ж. КУРМАНГАЛИЕВА,
Теректі орта мектебі  директорының 

оқу ісі жөніндегі орынбасары.

 

Білім саласындағы кез келген пән-қандай ортада 
болмасын өзінің айтар ойы, өмірге деген көзқарасы, 
нақты жеке тұлғаны қалыптастыруға өзіндік үлес 
қосары анық. Көркем еңбек пәнінің басты мақсаты-
оқушылардың шығармашылықпен жұмыс жасауына 
ықпал ете отырып, қазіргі заманның технологиялық 
мәдениетіне, яғни бұйымдарды көркем жобалауға, 
өңдеп, өндіруге бейімдеу болып табылады. Сондай-ақ 
оқушылардың техника мен технология әлемін зерт-
теп, зерделеуін, кәсіптік іс-әрекет элементтерінен 
практикалық тәжірибе алуын қарастырады.

Технология атты жаңа интегративті білім сала-
сын меңгеру оқушылардың жалпы білім мен дағдыны 
меңгеруіне мүмкіндік береді, интеллектуалдық, 
тұлғалық, этикалық дамуын, өзіндік, кәсіптік 
айқындалуын, қазіргі әлеуметтік-экономикалық 
жағдайларға бейімделуін қамтамасыз етеді.

Өз іс тәжірибемде оқушыларға кәсіптік бағдар 
беру, белгілі бір мамандыққа бейімдеу және өзіндік 
кәсіптік айқындалуы үшін Қазақстанға белгілі педагог-
ғалым Әл-Фараби атындағы университетінің пси-
хология кафедрасының профессоры Түрікпенұлы 
Жолмұханның әдістемесі бойынша:

1. Оқушылардың «Ынта-ықыласын анықтау кар-
тасы»,

2. «Менің қалауым» атты дифференциалды 
диагностикалық сауалнаманы пайдаланып жүрмін.

Менің 5-9 сыныптарға көркем еңбек пәнінен сабақ 
бергендегі байқағаным, кез келген 5 сынып оқушысы 
бастауышта алған білім негізінде бір салаға ынта-

ОҚУШЫЛАРДЫ ҰЛТТЫҚ 
ҚОЛӨНЕРГЕ БАУЛУДЫҢ МАҢЫЗЫ

ықыласы болады. Сол сала оған ұнайды. Мұғалім 
оқушының сол қызығушылығын анықтап, сол сала 
бойынша оқушыны бейімдеуі керек. Сондықтан 5-сы-
ныпта оқу жылы басында «Ынта – ықыласын анықтау 
картасын» жүргіземін. Мұнда оқушылардың кәсіби 
айқындалуына мұғалімнің рөлі жоғары. Кәсіптік мәнін 
ашып, өмірге, қоғамға қажеттілігін үнемі сабақта ай-
тып, дәлелмен нақтылап түсіндірсе, әрине сол кәсіпке 
бейім оқушылардың бейімділігін дамытуға болады. 
Бейімділігін дұрыс анықтай алмай жүрген оқушылар 
қосымша қосылады.

Қазіргі таңда жеке тұлғаны қалыптастыру көркем 
еңбек пәні мұғалімдерінің алдарына қоятын мақсаттар 
мен міндеттеріне өте жауапкершілікпен қарауды та-
лап етеді. Оқушыларға білім, білік және кәсіптік бағдар 
беру барысында мұғалім әр оқушының алдында оның 
келешегіне шын мәнінде жауапты екендігін сезіну 
қажет. Осы үлкен міндетті атқару үшін технология 
пәнінің мұғалімінің өзі білімді, мәдениетті, жаңашыл 
болуы қажет деп ойлаймын. Әрине, көптеген мектеп-
терде бұрынғы ізбен «еңбек сабағы» деп көңіл бөлмеуі 
де мүмкін, бірақ өз пәнін жоғары бағалайтын мұғалім 
парызын ұмытпауы керек. Сол себептен әр сабағын 
жаңашылдандырып өткізуді мақсат етіп, күрделі 
дайындықпен сабақты өткізуге қалыптасқан жөн. 
Сабақтың сапасы – ол оқушының білімділігі, біліктілігі, 
мәдениеттілігі.

Ш.САДУАКАСОВА,
Бірлік орта мектебінің көркем еңбек пәнінің 

мұғалімі.

Білім беру балабақша табалдырығынан ба-
сталады десек ешқашан қателеспейміз. Барлық 
білімнің бастауы – балабақшада. Мектепке дейінгі 
мекемелерде тәрбие мен білім саласында зама-
науи педагогикалық  технологиялар қаншалықты 
маңызды болса, мектеп жасына дейінгі бала-
ларды оқыту мен тәрбиелеуде де педагогикалық 
технологиялар ұғымы кеңінен қолданылатын 
ұғымның біріне айналды. Ендеше мектепке 
дейінгі білім беру саласының басты міндеттерінің 
бірі – өскелең ұрпақты оқыту мен тәрбие беру 
үрдісіне заманауи әдістерін енгізу.  Әрине  бұл 
үшін мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде 
балалардың жеке басының қалыптасуы мен да-
муына  педагогтардың заманауи инновациялық 
технологияларды қолдана білу сауаттылығына да 
байланысты.

Тәрбие мен білім – егіз. Мектеп жасына 
дейінгі балаларды дамыту мәселесі мемлекеттік 
саясаттың ажырамас бөлігі болып отыр. Егемен 

Балабақша- тәрбие  мен білімнің  
баспалдағы

еліміздің талабына сай  мектепке дейінгі тәрбие 
мен білім беру, қазіргі заманға сай білімді де 
тәрбиелі ұрпақ тәрбиелеу – білімді, жан-жақты 
тәрбиешілердің еншісінде. Заман өзгерген сай-
ын әдіс-тәсілдер көбейіп, жаңарып, толығып 
жатыр. Балалардың тілін дамытуды, қызықты 
үйрету үшін жаңа әдістер мен технологияларды 
өз тәжірибемізде қолдануға ізденеміз. Жаңа тех-
нологияны, әдіс-тәсілдерді тиімді қолдану үздіксіз 
тәрбие беру мен білім сапасын арттырады

Балабақша – барлық  тәрбие мен білімнің ең 
алғашқы баспалдағы іспеттес. Мұндағы тәрбие 
мен білім балалардың табиғи мінезін, қабілетін 
ерте жастан дамытады. Бала – болашағымыз, 
бала – қуанышымыз. Ендеше мектепке дейінгі 
үздіксіз тәрбиемен, біліммен қамту өзімнің басты 
мақсаттарымның бірі екенін қуана айта аламын.

 
Ляззат САХАБАЕВА,  

«Ақбота» бөбекжай балабақшасының 
тәрбиешісі. 
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BILIM TÄRBİE

 Маусым ашыла  салысымен жылдағы 
әдетімізбен асай-мүсейіміз бен қару-
жарағымызды қамдап, үйрек іздеп жан 
жаққа хабар салдық.  Қанша әбігерге түсіп 
бармаған жеріміз қалмағанымен, біздің 
бригаданың да  үйрек етіне тойып, сорпала-
нып бүйірі шыққаны шамалы. 

Осы жолы да Лепсі кентінен шығысқа 
тартып, Балхаш көлін  жағалаған бұйрат құм 
жалдарды артқа тастап Қаратасқа қарай бет 
алдық. Үйрек-қаз қонып коректенетін қара 
суларды іздеумен жарты күніміз өтті. 

Жаздың аптап ыстығынан Аягөз өзені 
ерте құрғап басы Балхашқа жете алмай, әр 
жерде бір тостаған көлшіктерге айналған. 
Ақыры ит арқасы қияндағы Алматыдан үйрек 
іздеп сандалып келген соң,  ауқымдылау бір 
көл тауып, жағасына шатырымызды тіктік.  
Кешке қарай құс ұшып қалар деген есек 
дәмемен, жүрек жалғауға дастархан басына 
жайғастық.

Көк жүзінде ерсілі-қарсылы ұшқан 
үйрек байқалмаған соң, ұзын-сонар аңшы 
әңгімелері мен естеліктеріне  кезек берілді. 
Әншейінде аяқтыға жол, ауыздыға сөз 
бермейтін Маман (лақап аты-Магон) бұл 
жолы да ары-бері есіп, қалғандарына дес 
беретін түрі жоқ:

-Мына біздің Қопа ауылында Женя деген 
ғаламат бір татар аңшы тұрды. Мектептің 
соңғы класстарында оқитын біздер әлгіге 
ілесіп, көктемде үйрек атуға барамыз. Ол 
кезде мына бүгінгідей жым-жылас емес, 
көктем келсін, күз болсын көл толған қаз-
үйрек, қасқалдақты ешкім құс екен деп 
елемейді. Бір жолы ерте көктемде еріген 
қардан пайда болған таяз көл жағасындағы 
қалың қамыстың арасында  құс аңдып жасы-
рынып отырғанбыз. Әлден уақытта Сүттіген 
жақтан бір-бірімен жарыса бақылдап, отыз 
шақты  үйрек құйқылжып келіп елу метрдей 
жерге жапырылып қона қалмасы бар ма? 
Құдай көктен іздегенімізді көлден берді.

Дымымызды ішімізге тарта қалдық. 
Үлкендер бастап атпай, біздер мылтық ке-
зей алмаймыз. Тәртіп  сондай. Женя он 
алтыншы қосауызымен қас қағым сәтте ду-
плет тартып кеп жіберді. Айтып, айтпай не 
керек, Женямыз мерген десең нағыз сұр 
мерген болатын. Әлгі қонған үйректердің 
бағы бар бес-алтауы ғана тірі қалып, қайқаң 
етіп  аспанға қайта көтерілді. Қалғаны тура 
қынадай қырылып түсті. Көл беті жыпыр-
лап жатқан  үйрек. Жартысы өлі, жартысы 
жараланған шалажансар. Бәріміз резина 
етіктерімізді борбайға дейін көтере са-
лып, жапатармағай шалпылдатып көлге 
қарай тұра ұмтылдық.  Өлі-тірісін жинап 
әкеліп санап кеп жібергенде тура жиырма 
алты үйрек болып шықты. Қуанышымызда 
шек жоқ, теңдей бөліп рюкзактарымызға 
тықпалап жатырмыз.  Жігіттер, мұндайды 
көрген де бар, көрмеген де бар. Біз кезінде 
аңшылықта Женя салған сондай  сойқанды 
да көргенбіз». 

Маман бауырымыз  лепіріп барып әзер 
тоқтады. Әркім қалың ой құшағына кетті. 
Әр кәллада бір қиял. Ми кеуектерінде  
математикалық төңкеріс. 

- Магон, сонда шынымен де  екі-ақ рет 
атқаннан көл үстінде жиырма алты үйрек 
қалды ма? - деп күдіктене сұрады, есін ерте 
жиған арамыздағы секемшіл Сейсенбек.  

- Менің қашан жалған сөйлегенімді естіп 
едіңдер, атқанын өз көзіммен көріп, өлген 
үйректерді өз қолыммен жинап алғанмын. 
Сенбесеңдер, Қопаға барып, өмірі өтірік 
айтпайтын көздері тірі құрдастарым – иманы 
кәміл, мұсылмандығы мығым, қауға сақалды  

Ықтималдықтар теориясынан 
ықпайтын үйректер

     Биылғы күз үйрекке қарық қылмады. Не тамыз айының соңында Аф-
рика құрылығы мен Үндістанға ерте ұшып кеткені белгісіз, не күздің 
қара суығына дейін Сібірде қалып қойғаны беймәлім. Ауа райы аң-құс 
түгіл, шаруа адамына да жайлы болып, қарашаның бірінші онкүндігіне 
дейін  мамыражай күндер балбырап тұрып алды. Не десеңіз де, осы 
күзде үйрек атып, сорпасына ұртын майлаған аңшылар қауымы аз. 
Шынымен үйрек азайып кетті ме, әлде тайгадан жылы жақтарға бет 
алған олар тек түнде ұшып  көл басында таң ата, күн бата жолын 
тосқан аңшыларды оңдырмай алдап кетті ме, соны білмей-ақ дал 
болдық. 
Медет пен адалдықтың ақ туын 
желбіреткен, аз сөйлеп, көп ой-
лайтын  Ақаннан сұраңдар.

Аңшылардың бәрі ауыздары-
на  су толтырып алғандай тым-
тырыс. Адымы бір қарыс өтірік 
пен шырылдаған шындықты 
айыра алмай арпалысуда. 
Өздерімен бірге «ақаңды» жа-
рысып сілтейтін Ақанды елеме-
генде, бес уақыт намазын қалт 
жібермейтін Медеттің беделін 
араға салғанына қарағанда, 
Маманның мына айтқанында бір 
шындық бар болып тұр ғой...

Иланбайын десек, Магон  
өзіне тым  сенімді. Сенейін 
десек, осы отырған бәріміз 
аңшылыққа бүгін ғана келген 
жоқпыз. Алдымыздың мылтық 
ұстап, саятшылық құрғанымызға 
қырық жылдан асып бара жатыр. 
Мынаның әңгімесінің қисынға 
келетін еш жөні жоқ.  

Аузымыз ашылып аңқайдық 
та қалдық.  Бәріміз аңтарылып 
арамыздағы ең тәжірибелі аңшы 
Такең жаққа  қарадық. Олай жа-
сайтын да  жөніміз бар. Талғат 
аға кезінде Республикалық 
физика-математика мектебінде оқып,  КазГУ-
дің механика - математика  факультетін үздік 
бітірген. Одан кейін  Целиноград педагоги-
ка институтында  математиканың ішіндегі 
ең күрмеуі қиын  пән  болып есептелетін 
«ықтималдықтар теориясынан»  дәріс 
оқыған. Үлкен бизнеске кеткенше, көп жыл-
дар бойы ғылыммен айналысып, аспиранту-
раны математика саласы бойынша аяқтаған  
өз ортасындағы белгілі маман. 

Біздің ымымызды бірден түсінген, бия-
зы мінезді интеллигент Такең қашанғы 
асықпайтын әдетімен  үйінде өзі «қуып» жа-
сайтын самогонынан  бір қырлы стакан тар-
тып жіберді. Сөйтті де, теориялық математи-
ка  мен өмірлік практиканың қиылысындағы 
ұзын сонар дәлелін ғылыми тұрғыдан 
тұжырымдауға баяу кірісіп кетті: 

-Маман мырза, мен Сізді және  Сіздің 
дәл сол кездегі эйфориялық жағдайыңызды 
жақсы түсінемін. Сол бір балаң жігіттік ке-
ремет естен кетпес сәттегі эмоциялық 
аса қуанышты көңіл-күйіңізді түсінбеуге 
менің тіпті хақым да жоқ. Бірақ, мына 
айтқандарыңызбен  келісуге азаматтық 
ұстанымым  жібермей тұр, оның үстіне 
ғылыми этикет те бұған қарсы» - деп 
алқынып барып, аз-кем  үзіліс жасады. 

-  Мен саналы ғұмырымды  матема-

тиканы ғылым ретінде зерттеуге арнаған 
адаммын. Мәселен, Женяның төрттік быты-
рамен оқталған әр оғында мөлшермен 160 
бытыра болсын делік. Сонда екі оқта 320-
ға жуық бытыра бар. Бытыра мылтықтың 
ұңғысынан  шыққан соң, 30 метрден кейін 
жан - жаққа шашырай бастайды, бұл - бал-
листика заңы. Өзінің алғаш атылып шыққан 
кездегі күшті  инерциясын  жоғалтады. Елу 
метрдегі үйрекке бытыраның бар-жоғы  бес-
тен бірі, яғни алпысы ғана жетуі ықтимал. 
Оның өзінде бұл қашықтықта оқтың  ұру күші 
қатты кемиді.   

Жалпы, ұшқан құсты ату әлдеқайда 
оңайырақ, себебі оның қанаты жазылады, 
корпусы көрінеді, құйрық - мойыны ұзарады. 
Ал, керісінше, су бетінде  жиналып отырған 
құсқа  оңайшылықпен тигізе алмайсыз. Сіз 
көрген  үйректер  көлге жапырылып  ша-
шырай қонды. Оның үстіне судың күнге 
шағылысып, фокусын өзгертіп алдайтыны, 
толқынның тербелетіні тағы бар. 

 Жиырма алты үйрек бір-біріне иық 
тіресе су бетіне қаз-қатар отырған күннің 
өзінде,  ең аз дегенде бес метрдей аумақты 
алады. Егер бір үйрегіңіздің ұзындығы 
15 - 20, ал ені 8-12 сантиметр деп алсақ, 
тіпті олар бес-бес үйректен  жиналып бір 
квадратқа тоғысқанның өзінде жиырма алты 
үйрегіңіз осындай бес шоғырға айналады. 

Оның әрқайсының радиусы кем дегенде  50 
сантиметр  болып, жалпы аумағы екі жарым 
метрді жауып жатады.  Негізінен матема-
тика мен физикаға иек артып, кеңістіктегі 
оқтың ұшуын зерттейтін баллистика  
заңдылықтарына сүйенетін болсақ, екі оқтан 
шыққан бытыралар 50 метрдегі нысанаға 
әрқайсысы 30 сантиметрге жуық аумақты 
қамтып  қана топтасып жете алады. Қалған 
қаңғып кеткен бытыраларда күш қалмайды.  

Сондықтан, Сіздің сөзіңіз шындыққа 
жанасуы үшін әлгі үйректер бәрі бір жер-
ге ұйысып жинала қалуы керек. Бәрі оқ 
атылған мезетте бір уақытта  келіскендей 
мойындарын көкке созуы қажет. Дәл сол 
уақытта  қалған алпыс бытыра  үйректердің 
қылша мойнын талша қиып түсуі тиіс. 

Ықтималдықтар теориясы бойынша, 
мұндай қашықтықта тек ең осал жер - 

мойынға тиген бытыра ғана олар-
ды сұлатып салуы мүмкін. Себебі, 
олардың денесіне не қанатына әлсіз 
бытыра дарымайды, үйректің еті 
әдетте өте тығыз келеді. Ол Сізге 
бестік бытыра тисе, жалп етіп құлай 
салатын қырғауыл емес.  Бірақ, қай 
ықтималдықтар теориясына салсам 
да, алпыс сантиметрге қаз – қатар, 
тіпті дөңгелетіп отырғызсам да жи-
ырма алты үйректі сыйғыза алмай 
миымның қатып тұрғаны. Мына 
айтқандарыңыз  адамның ақылына 
қонатын дүние емес, Маман мырза.

Байқаймын, бірақ Сіздің қопалық  
үйректеріңіз әлем мойындаған 
ықтималдық теориясынан ықпайтын 
сияқты» - деп түңілген түр байқатқан 
Талғат аға басын қайта-қайта сілке 
шайқап, отырған орнынан тұрып 
кетті.   

Мұндай аса дәлдікпен 
ғылыми түрде концептуальды 
тұжырымдалған теорияны бірден 
түсініп, оған  оңайшылықпен көне 
қоятын Маман бар ма? Алматы-
да  таксист болып күнін бағатын, 
күнделікті қолына түсетін он бес 
мың теңгеден ары аса қоймайтын 
ақшаны ғана санайтын  математи-

касы бар Маманның басына мына теория 
оңайлықпен кіре қоятын түрі жоқ. Бірақ, 
сол жолы Құдай қолдағанда Такеңнің ал-
пысты алқымдаған жасы мен самайын ақ 
шалған шашын сыйлады ма, әлде шынымен 
ағасының ғылыми тиянақты дәлелі көңіліне  
қонды ма, білмеймін, әлгі Магонның: 

-Кешіріңдер, жаңылысыппын  жігіттер, 
кешіріңдер,  жиырма алты емес, жиырма 
бес үйрек болатын, біреуге шатысыппын -  
деп қойып қалмасы бар ма?!

Мынаны естіген аңшылардың  күлкіден 
ішек-сілесі қатып, отырған орындарында 
Женяның үйректерінше қырылып құлады. 
«Былшығын шығарамын деп, қылшығын 
шығарып алған» Маман болса, көмек 
күткендей жерлесі Қожабек жаққа жалтақ-
жалтақ қарай берді... 

Ал, Қожекең болса, бұл кезде өзінің әйгілі 
тоғызыншы бытырамен тоңқалаң асырған 
аюы жайлы әңгімесін айтуға оқталып тұрған 
болатын.  Өтірікті  шындай, шынды жын 
ұрғандай соққан Маман-ау, жетеуін атып 
алса да  Женяңның тақиясына тар келер ме, 
еді? Адамда ынсап деген деген болуы керек 
қой, бауырым. 

Ал, Сіздер дуплетпен немесе бір атқаннан 
ең көбі қанша үйрек құлаттыңыздар, аңшы 
ағайын? 

Есенай ІҢКӘРБАЕВ.

Мегажоба қыркүйек айында 
«Хабар» арнасынан көрерменге жол 

тартқан болатын. Әр жексенбі сайын 
қалың көпшілік көк жәшік арқылы 

бір жарым сағат бойы қазақтың 
құндылығына қанығып келді.  «Жеті 
қазына» 10 аталымнан тұрады. Мега 

жобаға 17 облыс пен 3 қаланың 
бәрі қатысқан. Бір бағдарламада 2 
өңір өзара сайысқа түсіп отырды. 

Аймақтың өнерпаздары мен спорт-
шылары ән, жыр-терме, күй, айтыс, 

күрес, қол күресі, арқан тартыстан бақ 
сынады. Жұрт ауылдың алты ауызын 

да осы «Жеті қазынадан» тамашала-
ды.   

Жуырда «Жеті қазына» республикалық 
телевизиялық шоу бағдарламасының 
жеңімпаздары анықталды.  Жетісу 
облысының командасы жүлделі 3-орын 
алды. Алмалы ауылының тумасы, 
ақын Мирас Чалжанов айтыс номи-
нациясы бойынша финалға шығып, 
облысымыздың намысын қорғады. Жер-

 республикалық телевизиялық шоу 
бағдарламасының жүлдегері атанды

«ЖЕТІ ҚАЗЫНА»

лес ақынымыздың осы бағдарламада 
көрермендерге ұсынған бір үзік ой-
өрнектерін назарларыңызға ұсынып от-
ырмыз. 

Жалау қылып ұстайын жырымды алға, 
Пенделік пешенемде ғұмыр барда. 
Ілиястың кеп тұрмын даласынан, 
Құлагер түскен мұнда бұрын дауға. 
Ескелді, Балпық билер билік құрған, 
Баламай адамзаттың бірін жауға. 
Бақтыбай сөз байрағын құлатпаған, 
Елдігімді жол бермей жырымдауға. 
Ақын Сара айтысса Ешкіөлместе,
Болады өткен күннен сыр аңдауға.
Енді біз нысанаға дәл айтпасақ, 
Болмайды айтар сөзді шығындауға. 

Шашбауын көтерем деп басқа тілдің, 
Ана тілдің хақы жоқ шыбындауға. 
Жер жәннаты Жетісудай жерден

 келсем, 
Ағайын жақсылыққа ырымдауда. 
Сондықтан да тиіспін бөгелмеуге, 
Сондықтан да тиіспін жығылмауға. 
Сөйлейін сахнаңда сөз ап бүгін, 
Бишілер басып алса өз аптығын. 
Қазақпын деген жандар келдіңдер ме, 
Қазақша түсінетін қазақ тілін. 
Түркістан мен Жетісу жұп болыпты,
Финал деп өнерпаздар мәз ақ бүгін.
Қайсысың да осал деп айта 

алмаймын, 
Осал десем болармын мазақ бүгін, 
Алатаудан басталса азаттығым, 
Қаратаудан басталған Қазақтығым.

 

Өз тілшіміз.

RUHANİAT
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ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сен туған күн, мерекеңмен!
Сарқан қаласының тұрғыны, ауданының Құрметті азаматы, ауданға белгілі, 

белсенді жандардың бірі Юсупов Игілік Молдағалиұлын 70 жасқа толуына 
орай ардагерлер қауымының атынан құттықтап, зор денсаулық тілейміз! Абыз 
ата болып ұрпағыңыздың қызығын көруіңізге тілектеспіз.

Мерейтой иегеріне алда әлі талай асулар мен белес-белдер бар, осы бел-
белестерде сізге жарқын да мағыналы өмір, көтеріңкі де кіршіксіз көңіл, деніңіздің 
саулығын, отбасының амандығын, қызыққа толы ғұмыр кешіп, 
көпшіліктің ыстық ықыласы мен құрметіне, ризашылығына 
бөлене беріңіз деген игі тілегімізді арнаймыз. Әрдайым 
абыройыңыз асқақтап, беделіңіз биіктей берсін!

Ізгі ниетпен аудандық «Ардагерлер ұйымы».

Сарқан ауданының Құрметті азаматы  Марданова 
Күлману Қадырқызын 70 жасқа толған мерейтойымен 
құтықтаймыз. Немере, шөбересіне әдемі әже, сымбатты апа, 
абыройлы ана бола тұра, аудандағы белсенді, қайраткер 
ардагердің бірі. Көпшілік ардагерлер қауымдастығы аты-
нан дүниедегі бар жақсылықты тілейміз. Ақын Ұлжан 
Нұрғалымқызының «Тракторшы қарындас» өлеңі батыр 
ананың өнегелі өмірін айқындайды.

«Қыз-келіншек тракторға!»     
Деген ұран тасталды.                
Қызу еңбек, атақ-абырой,        
Осылайша басталды.                 
Талдырмаш қыз К-700-ге,        
Отырды барып жасқанбай.      

Коммунизм құру үшін,              
Еңбек етті бір тынбай.               
Екі бірдей орден оның,             
Кеудесіне тағылды.   
Техниканың небір түрі,             
Күлману қызға бағынды.          
Ангелина Пашаның да,             
Жүлдесін ол иеленді.                
Алға қойған мақсатты айтып,  
Қонаевпен кеңесті.  
Бейбітшілік құсындай боп,     
Мұхит асты Кубаға. 
Кастроның өзі қайран қалды,
Біздің қазақ қызына.

Өз ісінің білгірі, аудан әкімінің аппаратында 20 жылға жуық 
мемлекеттік қызметте абыроймен жұмыс істеп, ауданның 
әлеуметтік-экономикалық дамуына үлес қосқан, ауданның 
Құрметті азаматы Юсупов Игілік Молдағалиұлы асқаралы 
70-жасқа толып отыр. Игілік Молдағалиұлы ұл-қыз тәрбиелеп 
өсіріп, немерелер сүйіп отырған өнегелі әке, ақылшы ата, 
ағайын-туысқа, жолдас-жораларына сыйлы азамат.

Біз Игілік Молдағалиұлын мерейлі жасымен құттықтай отырып, оған зор 
денсаулық, ұзақ өмір, отбасына амандық тілейміз.

Жақсылыққа жақсылық қосып ақ таң,
Айырмасын бір Аллам осы бақтан.
Ұзақ өмір тілейміз өзіңізге,
Құтты болсын 70 жас есік ашқан.
Бақыт құсы айналып,
Қонақтасын бағыңа.
Ешқашанда жамандық,
Жоламасын жаныңа.
Ізгі тілек, үлкен құрметпен: Юсуповтар, Қалмақбаевтар және 

Байжібековтер әулеттері.

Жоғарғы Кеңес депутаттығына,
Жас та болса сайланды.
Еңбегінің арқасында,
Жарты әлемді шарлады.
Тракторшы Марданова,
Қазір міне зейнетте.
Осы жырды Нұрғалымқызы,
Арнайды әпке өзіңе.
Сізді мақтан үлгі етіп,
Өстік сізге еліктеп.
Тілейміз енді шын жүректен,
Жасыңыз жүзге жетсін деп.
Ізгі ниетпен: аудандық «Ардагер-

лер ұйымы».

Әулетіміздің атпал азаматы, жанашырымыз 
Қойбағаров Берікқан Мәкейұлын желтоқсан айының 7-ші 
жұлдызы күнгі туған күнімен әрі 50 жастық мерейтойымен 
шын жүректен құттықтаймыз! Балаларыңның жетістігіне 
қуанып, немерелеріңнің қызығын қызықтап, ортамызда 
аман-есен жүре беруіңе тілектестік білдіреміз!

Мерейтой иегеріне өмірің мәнді, шаңырағың сәнді 
болғай, әрдайым дастарханыңнан дәм-тұзыңыз үзілмей, 
барың берекеге, берекең мерекеге ұлассын деген шынайы 
туысқандық ақ тілек, ізгі ниетімізді арнаймыз! Дәйім көңілің 
қартаймасын, құт-берекең ешқашан ортаймасын. Ердің 
жасы – елуің құтты, мерейің үстем, абыройың асқақ бол-
сын. Өміріңде жеңісті, жемісті күндерің көп болсын деген 
жылы лебізімізді мына бір жыр жолдарымен өреміз!

Бақытың мен байлығың ортаймасын,
Ашық болып аспаның, гүлдей жайна.
Бұл өмірдің сынды сәті байқалмасын,
Әрбір күнің сәтті боп, күліп-ойна.
Ізгі тілекпен: Қойбағаровтар әулеті.

Оқырмандарына ой салған 
Ақын – адам жанына адалдық, мейірім нұрын егуші, адамзатты ізгілікке жетелеуші 

тұлға. Өзінің сыршыл, өнегеге толы жырларымен оқырмандарына ой салып жүретін 
өңіріміздің ғана емес, қазақ елінің белгілі ақыны,  ҚР Жазушылар Одағының мүшесі,  
«Сарқан» газетінің бас редакторы - Игіман Жомарт Мақатұлымен Ақын Сара атындағы 
орта мектебінде 25-қараша күні кездесу кеші болып өтті. Кеш барысында оқушылар  
ақын өлеңдерін мәнерлеп оқыды. Өмір жайлы өлең жолдарын сахналап,  ақын об-
разын ашуға тырысты. Оқушылар жатқа оқыған  Игіман Жомарт Мақатұлының терең 
мағына тұнған  жырларының кезегін әуелеген ән мен күмбірлеген күй жалғастырды. 
Залда отырған ұстаздар мен оқушылар көкейінде жүрген сұрақтарын қойып,  ақынның 
тәлім-тәрбиеге толы ойларын ұйып тыңдады. Кеш соңында мектеп директоры Есенгу-
лова Нұрзила Бақытжанқызы сөз алып, ақынға оқушыларға берген  мәнді сыр-сұхбаты 
үшін алғыс білдірді. 

Ұрпақ тәрбиесі үшін жұмсалған уақыт – ең орынды пайдаланылған уақыт. Игіман 
Жомарт Мақатұлына оқушыларымыз үшін уақыт бөліп, өз ойын ортаға салғаны үшін 
алғыс білдіре отырып, мықты денсаулық, отбасына амандық, шығармашылығына 
сарқылмайтын шабыт тілейміз.

Самал ШЕНГЕЛЬБАЕВА,
Ақын Сара атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 

мұғалімі.

Табиғатқа жан бітірген 
Әділбек Абайділданов шынында да табиғатқа жан бітірген ақын дер едім 

мен, оның өз аузынан жазған лирикалық өлеңдері жүрегіңді тебірентпей 
қоймайды. Соның бірі «Қайран жеңгем» өлеңі еді, бұл өлеңді мен «Қайран анам» 
дер едім, себебі мұнда тек қана жеңгенің мұңы емес, барлық аналардың қарғыс 
атқан соғыстан көрген қасіреті мен зарлы мұңы жатыр емес пе?

Менің туған бауырым – жан ағайым Салқынбаев Меннихан 21 жасында Белорус 
майданында 1943 жылы 15 желтоқсанда ерлікпен қаза болғаны, одан келген «қара 
қағаз» тек менің анамды ғана емес, сол «Еңбек» (бұрынғы «Қарасу») ауылындағы 
барлық аналардың көз жасын көлдей еткенін менің анам Рахила жылай-жылай айтып 
отырушы еді. Қыршын кеткен бауырым қайтқанда мен тек қана екі жаста болған едім! 
Бауырым Ақсу ауданының Қапалдағы педагогикалық училищесін 1941 жылы июнь ай-
ында бітіріп қызыл аттестатын алып, Бастаушының бастауыш мектебіне мұғалім етіп 
тағайындаған сол кездегі Сарқан ауданының оқу бөлімінің бастығы К. Лариннің жазған 
приказын, 243 рубль ақшасымен жазғаны әлі күнге дейін менің қолымда тұр. Соны 
ашып оқыған сайын көңілім босап, бір жылап алам. Әттең тірі болғанда ғой, мен сияқты 
мұғалім болып, талай жастарды білім шыңына шығарар еді деп армандаймын...

Мен осы мақаламды жазуыма септігін тигізген Қазақстан Жазушылар одағының 
мүшесі Игіман Жомарт Мақатұлының 25 қараша 2022 жылы «Сарқан» газетіндегі 
«Өлең және өмір» мақаласы болды. Бұл газетте жерлесім-әріптесім Мырзахан 
Қабасовтың «Әділбек ұмтылатын ақын ба еді?» деген мақаласында  - Бастаушы 
ауылындағы Мәдениет үйіне Әділбек Абайділдановтың атын берсе деген ұсыныс 
жасаған еді, мен де сол ұсынысқа қосылатынымды айтқым келеді, мақсатым Әділбек 
Абайділданов сияқты тамаша ақынның өлеңдерін біздің жастарымыз оқып, жаттап, 
үлгі алып естерінде сақтаса деймін... Ақынның өлеңдерінен нәр алып, жастарымыз да 
Абай ақынның сөзімен айтқанда «Болмасаң да ұқсап бақ, бір ақынды сүйсеңіз» деген 
өлең жолдарынан ғибрат алған жастарымыздан да сондай атақты ақын-жазушылар 
шығады деген сенімдемін!

Кәукер КОЛУБЕКОВА,
ардагер ұстаз.  

«Сарканским районным судом области Жетісу возбуждено гражданское 
дело по заявлению коммунальное государственное учреждение «Детский дом 
«Айналайын» об объявлении Давыденко Татьяны Владимировны,16 августа 
1982 года рождения, безвестно отсутствующей, ранее проживавшей в об-
ласть Жетісу, Сарканский район, город Саркан, улица Тәуелсіздік, дом №53. 
Лицам, имеющим сведения о месте пребывания либо обладающих иной ин-
формацией о Давыденко Татьяны Владимировны, просим сообщить об этом 
в Сарканский районный суд области Жетісу, расположенный по адресу: об-
ласть Жетісу, Сарканский район, город Саркан, улица Бұғыбай батыр, 
дом №4, в течение трех месяцев с момента публикации по контактному 
телефону 8 (72839) 2 24 71; 8 747 449 62 36.

Құттықтаймыз!
Сарқан ауданының Құрметті азаматы, ойы озық, сөзі 

шешен, қаламы мұқалмаған, өңірімізге белгілі ақын, аза-
мат Игіман Жомарт Мақатұлын желтоқсан айының 8-інші 
жұлдызы күнгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз! 
Ауданның қоғамдық-саяси өмірінде әрдайым белсенді, 
өлең-өлкесінде өзіндік қолтаңбасы бар  Жомарт Мақатұлын 
ұлттық поэзиямыздың дамуына үлкен үлес қосқан айтулы 
ақын, ардақты азамат ретінде ерекше құрметтейміз. Алдағы 
уақытта да ақындық арыныңыз, қаламгерлік қарымыңызбен 
оқырмандарыңызға, жерлестеріңізге бағалы рухани 
құндылықтар сыйлай беріңіз!

Сізге мықты денсаулық, шығармашылық шабыт, 
отбасыңызға амандық пен бақ-береке тілейміз!

Ізгі ниетпен аудандық «Ардагерлер ұйымы».


