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ARQANS
Ауданныњ ќоѓамдыќ-саяси апталыќ газеті

Уважаемые жители Сарканского района!

22 февраля 2023 года в районном доме культуры (город 
Саркан, ул. Чепрасова, 18) в 10.00 часов аким области Жетісу 
Исабаев Бейбит Оксикбаевич проведет личный прием граждан, 
затем, в 11.00 часов, состоится встреча акима области с насе-

лением Сарканского района.
Прямая трансляция встречи будет вестись на официальных 

страницах акимата области Жетісу: https://www.instagram.com/
jetisu_akimat/ и акимата Сарканского района: https://instagram.
com/sarkan_press?igshid=YmMyMTA2M2Y= в социальной сети 
«Инстаграм».

Құрметті Сарқан ауданының тұрғындары!
Жетісу облысының әкімі Бейбіт Өксікбайұлы Исабаев 

2023 жылғы 22 ақпанда сағат 10.00-де аудандық мәдениет 
үйінде (Сарқан қаласы, Чепрасов көшесі, 18) азаматтар 
үшін жеке қабылдау және сағат 11.00-де Сарқан ауданының 
тұрғындарымен кездесу өткізеді.

Облыс әкімінің халықпен кездесуінің тікелей көрсетілімі облыс 
әкімдігінің: https://www.instagram.com/jetisu_akimat/ сілтемесі 
бойынша және Сарқан ауданының https://instagram.com/sarkan_
press?igshid=YmMyMTA2M2Y= сілтемесі бойынша «Инстаграм» 
парақшаларында жүргізіледі.

Медициналық көмек сапалы болуы керек
Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры өткен жылы Қорға жүгінген азаматтардың 

өтініш-шағымдары бойынша қорытынды жасады. 2022 жылдың 1 қаңтарынан 31 желтоқсанға 
дейін Бірыңғай ақпараттық медициналық Call-орталығына 759 164 өтінім келіп түскен: 707,5 
мың адам кеңес алса, 24 мың жүгінуші шағым қалдырды, оның ішінде 269-ы Жетісу облысының 
медициналық ұйымдарына түскен. 

Талдау көрсеткендей, өтініштердің 85%-ында 1406-
ға қоңырау шалынған. Шамамен 14% өтінім Қорға 
Qoldau 24/7» мобильді қосымшасына келіп түсті. Қордың 
fms.kz ресми сайты, Telegram-дағы @Saqtandyrýbot, ҚР 
Денсаулық сақтау министрлігінің сайты мен блогы сын-

ды кері байланыс арналары да халық арасында таны-

мал. 
Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры өзін 

пациенттердің омбудсмені ретінде ұстанатыны 
көпшілікке мәлім. Сол себепті адамдар медициналық 
көмек алу кезінде құқықтары бұзылған жағдайда  Қорға 
жазып, хабарласады.  

Өткен жылы пациенттер Жетісу облысының 
медициналық ұйымдарына 269 мың шағым жіберген. Азаматтар көбінесе медициналық көмектің сапасыз 
көрсетілгенін айтып шағымданады (125 шағым). Екінші орында – медициналық көмек көрсетуден бас тарту тұр (37 
шағым). Сондай-ақ медициналық көмекті ұзақ күту, дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етуден бас тарту, этика мен де-

онтологияны бұзу бойынша шағымдар түскен.
 «Пациенттер өз емханаларында бейінді мамандар болмаған кезде, басқа медициналық ұйымдарға жолдама ала 

алмағандарын немесе  ақылы негіздегі тексерулер мен консультацияларға жіберілгендерін, сонымен қатар, уақтылы 
ем ала алмай немесе сапасыз емделгендерін, бейінді дәрігерлердің консультацияларын ұзақ күткендерін, медицина 
қызметкерлерінің  дөрекі әрекеті,  ТМККК кіретін медициналық көмекті алуға сақтандыру мәртебесін заңсыз талап 
еткендерін және өз құқықтары бұзылғанын айтып шағымданады», - деп атап өтті Қордың Жетісу облысы бойынша 
филиалының директоры Гульзия Таипова. 

 Естеріңізге сала кетейік, Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының сарапшылары әрбір шағым бойынша жо-

спардан тыс мониторинг жүргізеді және оның қорытындысы бойынша бұзушылықтар  расталған жағдайда айыппұл 
санкциялары қарастырылады.

Медициналық қызметтерді көрсетуден бас тартқан жағдайда, медқызметтердің сапасына көңілі толмаған паци-

енттер медициналық ұйымнан ресми жауап алу және тиісті шаралар қабылдау үшін  fms.kz ресми сайты, 1406 бай-

ланыс орталығы, Qoldau 24/7 мобильді қосымшасы және Telegram-дағы SaqtandyryBot байланыс арналары бойынша 
міндетті түрде ресми өтінім қалдыру қажет. Ал, әлеуметтік желілерде жазылған шағымдар процессуалдық шешім 
қабылдау үшін ресми өтінім  болып табылмайды.

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ
Жетісу облысы бойынша филиалы

Отан – отбасынан 
басталады

 

Баяғыда некесі қиылған әйелдер жанарының 
отын ошағына төгеді екен. Ол ошақтың оты 
маздап жанып, ешқашан сөнбейтін көрінеді. 
Барған жеріне балдай батып, судай сіңіп, 
қайын жұртына жүрегінің хошын сыйлайды 
деседі.

Қазір ше... Еркелігі арылмаған жас келін 
барған жеріне жанарының отын, жүрегінің хо-

шын сыйлап жүр ме?! Оның орнына төркініне 
аңсары ауып, өзіне көп көңіл бөлетін сияқты. 
Кердеңдік кесірлікке ұласпасын, аяғы ажыра-

сумен тынбасын деңіз...
Өкініш өзекті өртемесін десек бұл жұрт бо-

лып ойласатын мәселе. Қыз тәрбиесіне ел бо-

лып атсалысу басты парызымызға айналмаса 
болмайды. 

Аңсары гаджетке 
ауып тұр...

Демалыста екі немереміз үйімізді думанға ай-

налдырады. Олардың үйді басына көтерген дау-

ыстары жарқын – жарқын естіледі де бір мезетте 
тыншып қалады. Ондай сәт бір – ер минут емес 
сағаттарға созылады. Сөйтсек екеуінің қолына 
әке – шешесі смартфондарын беріп қояды екен.

- Бұлай болмайды, - деп балапандарды 
әңгімемен, суретті кітапшалармен, ойынмен 
алаңдатуға асығамыз. Алайда бұл әрекеттеріміз 
өзін - өзі ақтады деп мақтана алмаймыз. Екеуінің 
аңсары гаджеттерге қайта – қайта ауа береді.

Алдағы алты ай жазда уақыттарының көбін 
далада өткізіп, табиғатпен тамырластыру, 
кітаппен достастыру басты міндет.

                               

     Жомарт ИГІМАН.

Ойтамшы
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Тракторларды және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер 
мен механизмдерді, монтаждалған арнаулы жабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, 
олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылық, мелиорациялық және жол-
құрылыс машиналары мен механизмдерін, жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы маши-
наларды жыл сайынғы мемлекеттік техникалық қарап-тексеруден өткізу қағидалары 
«Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу 
туралы» 2005 жылғы 8 шілдедегі ҚР Заңына сәйкес әзірленді және тракторларды 
және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизмдерді, 
монтаждалған арнаулы жабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, олардың тіркемелерін, 
өздігінен жүретін ауыл шаруашылық, мелиорациялық және жол-құрылыс машиналары 
мен механизімдерін, жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы машиналарды жыл сайынғы 
мемлекеттік техникалық қарап-тексеруден өткізудің тәртібін айқындайды. 

Жылына бір рет техникалық қарап-тексеруге жеке және заңды тұлғалардың 
иелігіндегі және жергілікті атқарушы органда мемлекеттік (уақытша) тіркеуде тұрған 
машиналар жатады. 

Жергілікті атқарушы органның инженер-инспекторы машиналарды техникалық 
қарап-тексеруден өткізген кезде:

1) машиналардың кiмге тиесiлi екенiн нақтылайды, машина, шасси, қозғалтқыш, 
рамасының, типінің, моделiнiң, шығарылған жылының, зауыттық нөмiрiнiң және 
нөмiрлік белгiсiнiң тiркеу құжатында жазылған деректерге сәйкестiгiн тексередi;

2) машиналардың техникалық жай-күйін машиналарды мемлекеттік техникалық 
қарап-тексеруге қойылатын талаптарды регламенттейтін нормативтiк-техникалық 
құжаттарға сәйкестігін тексереді. 

Агрегаттар мен механизмдер ажыратылмай, диагностикалық аспаптарды және 
басқа бақылау құралдары мен тәсiлдерiн пайдаланып тексерiледi. Тiркемелердiң 
техникалық жай-күйi тракторлық поездың құрамында тексерiледi (тарту-ілу құрылғысы 
мен тежегішті бұғатағыштың ақаусыздығын бақылау үшін).

Техникалық қарап-тексеруге қойылатын талаптарды регламенттейтін нормативтiк-
техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес келмейтін машиналар техникалық 
қарап-тексеруден өтпеген болып саналады. 

 Машиналарды техникалық қарап-тексеруді жүргізу үшін жеке және заңды 
тұлғалар мынадай құжаттарды ұсынады:

1) жеке тұлға (не оның сенімхат бойынша өкілі):

МАШИНАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАРАП-ТЕКСЕРУДЕН ӨТКІЗУ
өтініш, машинаны тiркеу құжаты (техникалық паспорт), жеке куәлік;
2) заңды тұлға (не оның оның сенімхат бойынша өкілі):
өтініш, машинаны тiркеу құжаты (техникалық паспорт), машиналарды мемлекеттік 

техникалық қарап-тексеру актісіне енгізу үшін машиналар туралы мәліметтер.

Сарқан ауданының ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі.

Медиацияның тиімділігі
Медиация – дауларды шешудің баламалы түрі және ең та-

нымал формасы болып табылады. Дамыған мемлекеттердің 
статистикасы медиация үрдісінің 83-85% - ға тиімді екендігін 
көрсетті, сонымен қатар медиация – ол медиатордың 
қатысуымен тараптарды татуластыру рәсімі деген пікір 
қалыптасқан. 

Медиация институты қазаққа жат емес, себебі медиацияның про-
цедурасы біздің қазақ билерінің дауларды шешу тәртібіне ұқсас. 
Сол себепті, медиацияны көп жағдайда алаш жұртында орын алған 
ежелгі билер сотымен салыстырады. Оның бірден-бір себебі – 
медиацияның бітімгершілік пен ымыраластыққа бағытталуы. 

Медиацияның мақсаты – қос тарапты бірдей қанағаттандыратын 
және дауласушылық деңгейін төмендететін өзара тиімді, әрі өзара 
бейбіт келісімге келу. Сот өндірісінен айырмашылығы медиация ба-
рысында жеңген немесе жеңілген тарап болмайды, себебі екі тарап 
та өздеріне тиімді болатын компромисске келеді. 

Тағы бір атап өтетін оңтайлы жақ – ол қаржылық жағынан соттық 
шығынға қарағанда төмендігі және уақыт үнемділігі. Мысалы, сотта 
іс ұзаққа созылады, ол тіпті бірнеше айларға созылуы мүмкін, со-
нымен қатар сот отырыстары бірнеше мәрте белгіленуі мүмкін, оған 
тараптардың бірінің өкілдері келмеуі себепті кейінге қалдырылып 
қолайсыздықтар туындатады. Осы орайда медиацияның келесі 
ерекшеліктерін атап өтуге болады: тараптардың еріктілігі және 
жеңілдетілген шараның бейресмилігі. «Медиаторға жүгіну қажет пе, 
әлде жоқ па?» дегенді тараптар өзара келісіп шешеді. Медиация ба-
рысында тараптардың тең құқықтылықты көздейтіні сөзсіз, сондай-
ақ оларға тең міндеттер де жүктеледі.  Сонымен қатар, медиация-
ны өткізетін тұлға іс бойынша сот қандай шешім қабылдауы мүмкін 
екенін тараптарға ашық айтады. Нәтежиесінде тараптар істің немен 
аяқталуы мүмкін екенін ескеріп, екінші тараппен келісімге келуге 
әрекет етеді. 

Қорыта келе, медиация институты – азаматтық қоғамның 
дамуының белгісі. Себебі мәселені сотқа жеткізбей шеше алу – адам 
құндылықтары мен көзқарасын жаңа деңгейге көтерілгенінің айқын 
көрінісі.

А.ДОСАНОВ,
Сарқан аудандық сотының төрағасының м.а. 

Құрметті Сарқан ауданының 
тұрғындары!

Ауа-райының күрт жылуына бай-
ланысты Сарқан ауданының Төтенше 
жағдайлар бөлімінің қызметкерлері 
ескертеді, тұрғындардан арық және көпір 
өткелдерін тазалап, үйлерінің су басу 
қауіпінен сақтануға шақырамыз.Өткен 
аптадағы ауа-райының кенеттен жылуы-
на байланысты, қар еріп тұрғын үйлерді 
су  басу қауіпі бар екенін ескертеміз.
Сіздерден аулаңызда жиналып қалған 
қар болса, белгіленген орындарға 
шығаруларыңызды сұраймыз.Қандай да 
бір төтенше жағдайлар орын алған жағдай 
да дереу «101» немесе «112» телефон 
нөмерлеріне хабар беріңіздер!  
   

Е.ИСАГАЛИЕВ,
Сарқан ауданы ТЖБ бастықтың 

м.у.а. азаматтық қорғау капитаны.  

Су басу қаупінің 
алдын алайық 

Автокөліктегі өрт 
қауіпсіздік ережелері

Электр жабдықтарының бұзылуы, 
жанар-жағармай жүйесінің ақауы, 
салонда шылым шегу, сайып кел-
генде көлік иесінің машинадағы өрт 
қауіпсіздігіне салғырт қарауы көліктегі 
өрттің басты себебіне айналып отыр. 
Машинадағы электр жабдықтары, 
жанар-жағармай мен синтетикалық 
материалдар тез тұтанып, жыл-

дам 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 (факел, ашық 
спиральды калорифер, паяльная лампа және т.б.) жылытаты-
ны белгілі. Бұл мүлде дұрыс емес, аккумуляторды тікелей көлік 
құралдарына зарядтауға болмайды. Сондай-ақ, көлікке жарық 
түсіру мақсатында ашық отты пайдалануға тыйым салынады. 
Көліктің қозғалтқышына ғана емес, сонымен қатар электрлік 
жабдықтарына да назар 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 бол-
маса, 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 барынша күтіп ұстағаныңыз 
жөн. Егер өрт шыққан жағдайда, дереу 101 нөмірі арқылы өрт 
сөндіру қызметіне хабарлауды қаперіңізге береміз.

Сарқан аудандық Төтенше жағдайлар бөлімі.
 

Сарқан  ауданы бойынша 2023-жылы жеке және заңды тұлғалардың ауыл 
шаруашылығы және арнайы техникаларын (машиналарын) жыл сайынғы техникалық 

байқаудан өткізу туралы жұмыс кестесі

Сыбайлас жемқорлық – бұл 
ғаламдық мәселе, одан әлемнің 
бірде-бір мемлекеті, саяси тәртіп 
қорғалған емес. Сондықтан, бұл 
індетке бірлесе қарсы тұруымыз 
керек. Сыбайлас  жемқорлықтың 
мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігін 
едәуір төмендететіні, елдің 
халықаралық беделіне көлеңке 
түсіретіні белгілі. Ең басты-
сы – адамдардың қоғамның 
демократиялық негізіне деген 
сеніміне, заң мен әділдікке деген 
сеніміне, түптеп келгенде, билікке 
деген сеніміне кері әсeр ететіні хақ. 

Жемқорлықпен күрес бүгінде 
елімізде мемлекеттік маңызы 
бар түйткілді мәселеге айналып 
отырғаны шындық. Елдің ертеңі 
үшін, болашақ келер ұрпақ ал-
дында еңсемізді тік көтeріп жүру 
үшін, жемқорлық індетімен белсене 
күресіп, түп-тамырымен жою қажет. 

Жемқорлық – жегі құрт
Кеңeстік дәуірден 
бастау алған, жең 
ұшынан жалғасын 
табатын, көз қысты, 
бармақ басты әдет 
әлі болса қылаң 
беріп келеді. Бұл 
дерт еліміздің дамуы-
на, экономиканың 
өркендеп өсуіне 
өрескел кедергі 
келтірeтіні даусыз. 
Мемлекеттік сатып 
алу, мемлекет қаржысын талан-
тараж eтіп, ысырап қылу, жер телімін 
заңсыз беру, дүние-мүлкін, ақша капи-
талын салық декларациясынан, яғни 
мемлекеттен жасырып қалу сияқты 
мемлекет қалтасына қауіп төндіретін 

жат қылықтар әлі де баршылық. 
Қазақстан Рeспубликасының «Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы» Заңында азаматтардың 
құқықтары мен бостандықтарын 
қорғауға, сыбайлас жемқорлық 

көріністерінен туын-
дайтын қауіп-қатерден 
р е с п у бл и к а м ы зд ы ң 
ұлттық қауіпсіздігін 
қамтамасыз eтуге 
заңның негізінде 
мемлекеттік міндеттер 
атқаруға уәкілeтті 
адамдар мен оларға 
теңестірілген адамдар 
жауапты болғандығы 
көрсетілген. 

Тарихқа үңілсек, 
сыбайлас жемқорлық сынды 
қылмыстармен күрес көне заман-
да да болған. Бұл әлі күнге дейін 
күн тәртібінен түскен емес. Соны-
мен қатар сыбайлас жемқорлыққа 
байланысты құқық бұзушылықтың 

алдын алу, анықтау, олардың жо-
лын кесу және ашу, олардың зар-
даптарын жою және кінәлілерді 
жауапқа тарту арқылы мемлекеттік 
органдардың, сондай-ақ  оларға 
теңестірілген адамдардың тиімді 
қызметін қамтамасыз етуді 
көздейді. Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрeстің жауаптылықтың 
пайда болу жағдайларын, 
қолма-қол пара бeру мүмкіндігін 
қиындататын заманауи тұрпаттарын 
eндіру, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күресумен айналысатын 
мамандардың біліктілігін арттыру, 
сыбайлас жемқорлықты азайту үшін 
қызмeткерлердің жалақысын көтеру 
сыбайлас жемқорлықты түбегейлі 
жоймағанымeн біршама  азайуына 
септігін тигізер eді. 

                                       
Г. ОРЫНОВА,

 аудандық қазынашылық 
басқармасының басшысы.
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Сарқандық кәсіп иесі алғашқы тігін 

өнерін құрақ көрпеден бастап, қазір 
өз қолымен тігілген үй интерьерін 
безендіруге арналған стильді аксессуар-
ларын тұтынушыларға ұсына бастады. 
Көпбалалы ана тауар түрлерін бірте-бірте 
көбейтіп жатыр. Солардың бірі – «Үй 
тұмары». Ұлттық тұмарлар Назигүлдің 
тігін өнеріндегі өзіне тән ерекшелігі 
десе де болады. Олардың әрқайсысы 
тек түс үйлесіміне ғана емес, сонымен 
қатар семантикалық мазмұнымен де 
өзгешеленеді.

Алдымен ол тек отбасы мен туыста-
ры үшін тігетін, бірте-бірте сүйікті ісі та-
быс әкелетін шағын бизнеске ұласқан. 
Әзірге тапсырыстар өзі тұратын Сарқан 
қаласының тұрғындарынан түседі, бірақ 
ісін жаңа бастаған әйел мұнымен шек-
телмек емес. Бірінші кезекте Сарқан 
ауданының іскер әйелдер кеңесі 
құрамына кіріп, әріптестерін нәтижесімен 
қуантты. Міне, енді облыс көлеміне таны-
мал қолөнер шеберіне айналуды мақсат 
тұтып отыр.

«Тігін цехын ашуды армандаймын, 
онда көрпеден бөлек түрлі ұлттық киім мен 
үйге арналған әшекей жасайтын бола-
мын. Осылайша, дәстүрлі қазақ қолөнерін 
сақтауға және құрақ тігуді насихаттауға 
үлес қоссам деймін. Қазір балаларға 
арналған ұлттық киімдер мен үйге матадан 
жасалған тұмарлар тігемін. Олар ұлттық 
өрнектермен, ашық түсті моншақтармен, 
үкі қауырсындарымен безендірілген 
түрлі пішінде, әрқилы түсте дайындала-
ды. Мысалы, шаңырақ немесе домбыра 
түріндегісі де бар. Бұл жай ғана безендіру 
емес, табысқа жеткізетін, өркендеуге ба-
стайтын, сондай-ақ жағымсыз энергиядан 
қорғайтын тұмарлар деуге болады. Себебі 
адамның өз қолымен жасаған заттарында 
қол еңбегі ғана емес, өнерпаздың рухани 
энергиясы да мөрленіп тұрады», дейді 
Н.Батырхан.

Құрақ көрпе тігу байырғы қазақ 

Қыналы бармақ келіншек
КӘСІП

Қазақта «қыналы бармақ» деген теңеу бар. Яғни «аз нәрсені көптей 
қылады, көп нәрсені көлдей қылады». Ерінің барын да, жоғын да 
білдірмейтін осы қыналы бармақ қыз-келіншектер. Жетісуда тігін кәсібін 
тізгінге алған арулар жетерлік. Тіпті басым бөлігі мемлекеттен бөлінген 
грантты игілігіне жаратып, ісін шыр көбелек айналдырып отыр.

Іскер әйелдердің Талдықорған қаласында өткен өңіраралық форумында 
«Құрақ көрпе» аталымы бойынша марапат алған қолөнершілердің ішінде 
сарқандық Назигүл Батырхан да бар. Ол да сол додада 100 мың теңгенің 
сертификаты мен дипломын алып, лайықты марапатқа ие болған. Жал-
пы, бұл байқауға Жетісу облысы мен Алматы облысының 57 қолөнершісі 
қатысып, 150-ден астам жұмыс ұсынылған еді.

әйелімен еншілес ескі бұйым секілді 
көрінеді. Бірақ ұлттың мәдени мұрасы 
сол оюлы көрпеде жатқандай. Салт-
дәстүріміздің негізгі элементтерінің 
бірі һәм рухани мұра ретінде құнды 
жәдігер. Әрбір қазақ отбасының үйінің 
төрінде құрақ көрпе жайылып тұрса, 

қандай мәртебе. Бұл ретте мемлекеттен 
берілетін көмектің игілікті іске жұмсалып 
жатқаны қуантады. Қыналы бармақ қазақ 
әйелдері көбейе берсін!

                          
       

    Мұхтар КҮМІСБЕК.

ЖІТІ ІШЕК 
ИНФЕКЦИЯСЫ

Жіті ішек инфекциясы - бұл 
адам ауруларының кең тобы. Оған 
мыналар жатады: дизентерия, 
сальмонеллез, энтеровирустық 
инфекциялар және т. б.

Инфекция көзі-науқас адам не-
месе жіті ішек инфекциялары 
қоздырғыштарының тасымал-
даушысы. Жеңіл, тозған және 
асимптоматикалық нысанда-
ры бар науқастар басқаларға ең 
қауіпті.

Жіті ішек инфекцияларына 
сезімталдық жоғары. Ересектер мен ба-
лалар ауырады, көбінесе балалар – 1 
жастан 7 жасқа дейін. Жұқтыру қаупі 
организмге түскен қоздырғыштың доза-
сына, оның вируленттілігіне, сондай-ақ 
асқазан-ішек жолының тосқауыл және 
ферментативтік функциясының жай-
күйіне және организмнің сезімталдығына 
байланысты.

Берілудің негізгі механизмі – тамақ, 
су және байланыс және тұрмыстық жол-
дармен сатылатын фекальды-ауызша. 
Қоздырғыш ағзаға енген сәттен бастап 
ауру белгілері пайда болғанға дейін 
бірнеше сағаттан 7 күнге дейін созы-
луы мүмкін. Инфекциядан кейінгі имму-
нитет тұрақсыз, ұзақтығы 3-4 айдан 1 
жылға дейін, сондықтан қайталанатын 
аурулардың жоғары мүмкіндігі бар.

Берілу факторлары тамақ, су, 
тұрмыстық заттар, ойыншықтар болуы 
мүмкін. Сондай-ақ, антисанитарлық 
өмір сүру жағдайлары, жеке гигие-
на ережелерін сақтамау, санитарлық 
ережелерді бұза отырып сақталған не-
месе дайындалған тамақ өнімдерін пай-
далану өткір ішек инфекцияларымен 
жұқтыруға ықпал етеді.

Жіті ішек инфекцияларының ал-
дын алудың негізгі шаралары:

1. Жеке гигиенаны сақтау, 
тамақтану алдында және дәретхананы 
қолданғаннан кейін қолды сабынмен 
мұқият жуу.

2. Су мен сүтті қайнатқаннан кейін 
ғана ішіңіз.

3. Кездейсоқ адамдардан тамақ (оның 
ішінде сүт) сатып алмаңыз.

4. Қолданар алдында жаңа піскен 
көкөністерді мұқият жуып, қайнаған су-
мен жуып тастау керек.

5. Тамақтану үшін термиялық 
өңдеуден өткен тағамдарды таңдаңыз. 
Тағамдарды, әсіресе ет, құс еті, жұмыртқа 
және теңіз өнімдерін мұқият қуырыңыз 
(қайнатыңыз). Тамақты ұзақ уақыт, тіпті 
тоңазытқышта сақтамаңыз.

6. Тез бұзылатын тағамдарды тек 
салқын жағдайда сақтаңыз. Дайындалған 
тағамды бөлме температурасында 2 
сағаттан артық қалдырмаңыз. Өткізу 
мерзімі өткен және суықсыз сақталған 
өнімдерді (тез бұзылатын өнімдер) 
тұтынбаңыз.

7. Шикі өнімдерді өңдеу үшін пышақтар 
мен кесу тақталары сияқты жеке ас 
үй аспаптары мен керек-жарақтарын 
пайдаланыңыз. Шикі тағамды дайын 
тағамнан бөлек сақтаңыз.

8. Өз тұрғын үй, аулаңыздың  
тазалығын сақтаңыз.

Жіті ішек инфекциясының белгілері 
пайда болған кезде (қызба, құсу, 
нәжістің бұзылуы, іштің ауыруы) дереу 
медициналық көмекке жүгіну керек!

Г.ОСПАНОВА,
 Сарқан аудандық  СЭББ бас маманы.

По состоянию на 1 января 2023 года пенсионные накопле-
ния казахстанцев составили 14,7 трлн тенге. Надо отметить, что 
за 2022 год этот показатель увеличился почти на 1,6 трлн тенге 
(или 12,2%). Для сравнения – прирост пенсионных накоплений за 
2021 год составил только 1%. Это означает, что темпы развития 
накопительной пенсионной системы планомерно возвращаются 
на показатели периодов до значительных изъятий пенсионных 
накоплений на альтернативные цели, когда рост пенсионных на-
коплений ежегодно составлял от 15 до 20%.  

Пенсионные накопления, сформированные за счет обяза-
тельных пенсионных взносов (ОПВ), составили на 1 января 2023 
года 14,2 трлн тенге, увеличившись за год на 11,9%.  

Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессио-
нальным пенсионным взносам (ОППВ) составила порядка 445,4 
млрд тенге, увеличившись за 12 месяцев на 23,4%. 

Наибольший прирост – более 107% – продемонстрировали 
накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), кото-
рые по итогам 2022 года составили порядка 3,6 млрд тенге. 

Прирост накоплений в целом был обеспечен за счет входящих 
потоков в виде пенсионных взносов и инвестиционного дохода. 
При этом в виде взносов на счета вкладчиков за год поступило 
более 1,7 трлн тенге. Это на 29 % больше, чем за 2021 год. Рост 
произошел по всем видам взносов: на индивидуальные пенсион-
ные счета (ИПС) по учету ОПВ за год поступило 1,65 трлн тенге 
(по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем 
ОПВ увеличился на 28%), ОППВ – 77 млрд тенге (рост на 39%), 
взносы на ДПВ составили за год более 2,3 млрд тенге  (рост на 
190%). 

Ключевые показатели ЕНПФ на 1 января 2023 года: 
темпы прироста пенсионных накоплений возрастают

Инвестиционный доход за 2022 год превысил 914 млрд тен-
ге. То есть доходность активов по итогам ушедшего года сло-
жилась положительной.       

Исходящие потоки в виде выплат из ЕНПФ с начала года  
составили порядка 1,2 трлн тенге. Большая часть из этой сум-
мы по-прежнему единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) 
на улучшение жилищных условий и лечение – 918 млрд тенге. 
При этом объем выплат на альтернативные цели по сравнению 
с 2021 годом снизился на 65%. 

Выплаты по возрасту увеличились на 20 % и составили 
порядка 122 млрд тенге. Стоит отметить, что сумма средней 
ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ (в связи с достиже-
нием пенсионного возраста) составила 29 973 тенге, а макси-
мальная сумма ежемесячной выплаты 707 326  тенге. 

Также осуществлены  выплаты по наследству  - 60,2 млрд 
тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК – 
48,3 млрд тенге, выплаты по инвалидности – 2,5 млрд тенге, 
выплаты на погребение – 5,3 млрд тенге. В страховые органи-
зации переведено порядка 26 млрд тенге.

Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 ян-
варя 2023 составило 12,1 млн единиц, порядка 11 млн - по обя-
зательным пенсионным взносам. Количество счетов по ОППВ 
по состоянию на 1января  2023 года составило 595 710 ед., 358 
695  ИПС открыто по учету ДПВ. 

Вся актуальная информация о статистических данных по 
пенсионным активам, в том числе в разрезе регионов респу-
блики, размещена на сайте enpf.kz  в разделе «Показатели». 

Пресс-центр АО «ЕНПФ».

КАК ПОЧИСТИТЬ ДЫМОХОД В ПЕЧИ ЧАСТНОГО ДОМА 
В сельской местности и коттеджных поселках печи и камины 

снова набирают популярность. И рано или поздно наступает мо-
мент, когда печь и дымоход нуждаются в чистке. Очистка дымохо-
дов и печей от сажи производится не реже 1 раза в 2 месяца.

ЗАЧЕМ ЧИСТИТЬ ДЫМОХОД И ПЕЧЬ?
В печи и на стенках дымохода образуется налет из сажи. По-

степенно тяга становится слишком слабой и нормально эксплуа-
тировать печь уже невозможно. Угар попадает в помещение, что 
очень опасно.

Уважаемые жители Сарканского района, будьте осторож-
ны при розжиге печи.Просим соблюдать правил пожарной 
безопасности в быту! 

Отдел по ЧС Сарканского района. 
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Елімізде бүгінде 6293 ауылдық елді 
мекен бар. Ел халқының 7,7 миллионы, 
немесе 40 пайыздан астамы ауылды 
жерлерде тұрады. Бірақ, оқу бітірген жа-
старды ауылға тұрақтандыру, жұмыспен 
қамтамасыз ету мәселесі әлі де күрделі 
болып отырғаны шындық. 

Бұл тығырықтан шығудың басты жолы 
– агроөнеркәсіп саласын жүйелі дамы-
ту, елді мекендердегі инфрақұрылым 
жүйелерін заманауи талаптарға сай 
жанғырту болып табылады. Сондықтан, 
тұрғындарды таза ауыз су, жарық, газбен 
қамту, жол қатынасын реттеу, мектептер 
мен ауруханалар, спорт алаңдарын салу, 
қолжетімді байланыс пен интернет желісін 
дамыту сияқты мәселелердің әрқашан 
мемлекеттің басты назарында тұратыны 
заңдылық

Заманауи талаптарға сай жаңғыру 
бағдарлары

Ауыл шаруашылығын көтеру үшін осы 
салаға көптеп мамандар даярлау, соның 
ішінде бәсекеге қабілетті, 
инновациялық техноло-
гияларды толық меңгерген 
жаңа буын кадрларды 
о қ ы т ы п - т ә р б и е л е у і м і з 
қажет. Осы бағытта Қазақ 
ұлттық аграрлық зерт-
теу университетінің алар 
орны ерекше. Бұл қара 
шаңырақ елімізде ең 
алғашқы ашылған жоғары 
оқу орындарының бірі. 
Құрылғаннан бергі 93 жыл-
да 150 мыңнан астам білікті 
мамандар даярлап шығарды 
және осы саланың дамуына 
қомақты үлес қосып келеді. 
Мен де сол түлектердің 
бірімін. Осы уақытқа дейін 
ауыл шаруашылығында 
ҒЗИ директоры, министр, Сенат депу-
таты сияқты мемлекеттік қызмет пен 
ғылыми саладағы еңбектерім, жеткен 
жетістіктерім осы университетте алған 
білімім мен тәжірибемнің арқасы деп 
білемін.

Бүгінде заманауи дамыған ең жақсы 
жоғары оқу орнында білім алып, нарықтағы 
сұранысқа лайықты мамандықтың иегері 
болу әрбір жастың арманы. Айта кету 
керек, қазіргі қазақ жастарының, әсіресе, 
ауыл балаларының білім мен ғылымды 
игеруге құлшынысы өте зор. Оны біздің 
оқу ордасында  оқитын білімгерлерден 
байқауға болады. Мұндағы  студент 
жастардың басым бөлігі ауылдан келген 
түлектер. 

Елімізде бүгінде 6293 ауылдық елді 
мекен бар. Ел халқының 7,7 миллионы, 
немесе 40 пайыздан астамы ауылды жер-
лерде тұрады. Бірақ, ондағы жастардың 
қалаға кетіп жатқан үрдісі басым. Ал, 
жоғары білім алған жастарды қайтадан 
ауылға тұрақтандыру, жұмыспен 
қамтамасыз ету мәселесі әлі де күрделі 

Ақылбек КҮРІШБАЕВ,
Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу 

университетінің 
Басқарма төрағасы - ректоры, ҚР 

ҰҒА академигі

Әр мемлекеттің өркениеті – оның білімі мен ғылымының дамуына, 
кадрлардың нарықтағы бәсекелестікке лайықты болуына байланысты.  
Мемлекет басшысы  Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің кезекті Жолдауында 
«Қазақстанның ауылшаруашылығы әлеуетін көтеру үшін елімізге жас 
білімді әрі ынталы мамандар керек. Цифрландыру жөніндегі ұлттық 
жобаның аясында кемінде 100 мың жоғары білікті IT-маман даярлауды 
қолға алуды тапсырамын. Ал, жоғары оқу орындары осы мамандарды са-
палы даярлауына жауап беруге міндетті» дегені бәрімізге мәлім. 

Сапалы  білім – бәсекеге 
қабілеттілік кепілі

болып отырғаны шындық. 
Бұл тығырықтан шығудың басты жолы 

– агроөнеркәсіп саласын жүйелі дамы-
ту, елді мекендердегі инфрақұрылым 
жүйелерін заманауи талаптарға сай 
жанғырту болып табылады. Сондықтан, 
тұрғындарды таза ауыз су, жарық, газбен 
қамту, мектептер мен ауруханалар, спорт 
алаңдарын салу, интернет желісін дамыту 
әрқашан мемлекет пен қоғамның басты 

назарында тұруы тиіс.
Университетімізде 

қазіргі таңда 6 факуль-
тет жұмыс жасайды. 
Атап айтқанда, «Агро-
биология», «Техноло-
гия және биоресур-
стар»,  Инженерлік 
– техникалық, «Ве-
теринария», Су, жер 
және орман ресур-
стары факультеттері,  
«Бизнес және құқық» 
жоғары мектебі бар. 
Әр факультеттің өзіндік 
бағытарына сәйкес білім 
беру бағдарламалары 
қалыптасқан  және 
білім алушылар әлемдік 

стандарттарға сай (бакалавриат, маги-
стратура және докторантура) үш деңгейде 
дайындықтан өтеді.

Біздің университет білім беру 
саласындағы кадр дайындаушы 
жоғары оқу орны ғана емес, сонымен 
қатар, агроөнеркәсіп саласын дамыту 
мақсатында өзекті ғылыми жобалар-
ды орындап, оның нәтижесін өндіріске 
енгізу, ғылыми жетістіктерді, инновация-
ларды құру және дамытудағы көшбасшы 
орталық болып табылады. Бір ғана мысал, 
университет ғалымдарының қатысуымен 
«Агроуниверситет» оқу-тәжірибелік 
шаруашылығы базасында дақылдардың 
15 түрі бойынша 100-ден астам жоғары 
өнімді сорттары отырғызылып, жергілікті 
климаттық жағдайға бейімделді.

Сәтті ғылыми жобалар ауыл 
шаруашылығын көтереді 

Қазіргі күні көптеген ауылшаруашылық 
өнімдерінің тұқымын, көшетін шетел-
ден алып отырмыз. Шындығына кел-

сек, Қазақстан осы өнімдермен өзін-
өзі қамтамасыз ете алады. Еліміздің 
агроөнеркәсіп кешенінің инновациялық да-
муына ықпал ету үшін, үздік инновациялық 
технологиялар мен жаңа білімдерді 
іздестіру, тарту және енгізу мақсатында 
АҚШ, Нидерланды, Италия, Қытай, Ресей 
сияқты елдермен нақты ғылыми жобалар 
шеңберінде ашылған 4 ғылыми-зерттеу 
институтын, 8 инновациялық орталықты, 

49 заманауи зерттеу зертханасын, 
18 халықаралық зерттеу орталығын 
біріктірген Агротехникалық Хаб жұмыс 
істейді.

Университетімізде жүзеге асырылған 
сәтті ғылыми жобалар көп. Бір ғана мысал, 
университет ғалымдарының қатысуымен 
«Агроуниверситет» оқу-тәжірибелік 
шаруашылығы базасында дақылдардың 
15 түрі бойынша 100-ден астам жоғары 
өнімді сорттары отырғызылып, жергілікті 
климаттық жағдайға беймделді. Тағы бірі 
– «UAV GROUP» жобасы. Жас ғалымдар 
ұшқышсыз басқарылатын, бортында 
арнайы сенсорлары бар 
аппараттардың көмегімен 
жерді қашықтықтан зонд-
тау әдісін енгізді. Зерттеу 
нәтижесінде алқаптардың 
интерактивті карталары 
жасалынды. Бұл техно-
логиялар фермерлер-
ге тыңайтқыштарды, 
гербицидтерді қолдануды 
о ң т а й л а н д ы р у ғ а 
көмектеседі, дақылдардың 
өнімділігін арттыруға 
мүмкіндік береді. 

Сондай-ақ, қазіргі 
заманғы ең озық 75 трактор, комбайн 
және басқа да ауыл шаруашылығы тех-
никасымен толықтырылған Қазақстан-
Беларусь агроинженерлік инновациялық 
орталығы, 14 зерттеу лабораториясын 
қамтитын Халықаралық Су хабы универ-
ситет ғалымдарына халықаралық, ұлттық 
ғылыми жобаларды орындауға және 
олардың нәтижелерін өндіріске енгізуге 
мүмкіндік берді. 

Жыл сайын университеттің 700-ден 
астам студенті шаруашылықтарда 7 айға 
дейін тәжірибенің барлық түрінен өтеді, 
бұл оларға инновациялық технология-
ларды – «шикізаттан дайын өнімге дейін» 

толық меңгеруге мүмкіндік береді.
Бүгінде жүйелі жұмыстар нәтижесінде 

университет 9 ұлттық және халықаралық 
рейтингте жоғары көрсеткіштерге 
қол жеткізіп отыр. Қазіргі уақытта QS 
рейтингісінде әлемдегі ең үздік 5 мың 
университеттің арасында 481-ші орынды, 
QS Азия аймақтық рейтинг бойынша ТОП 
200 үздік университеттер қатарында 162-
ші, Орталық Азия университеттері ара-
сында 5-ші орынды иеленді.

Мақсат – 2024 жылға қарай QS-400 
рейтингі бар әлемдік деңгейдегі ғылыми-
зерттеу университеті атану. Ол үшін 
білім-ғылыми  инфрақұрылымдарды 
кеңейту, көшбасшылық қасиеттерді, 
стратегиялық бастамалар мен иннова-
цияларды ынталандыруға бағытталған 
тиімді менеджментті дамыту – басты на-
зарымызда болмақ.

 Түлектер ауылға қызмет етеді деп 
сенеміз

Алматы – жастар қаласы. Алып ме-
гаполисте  жоғары білім алғысы келетін 
ұлдар мен қыздарымыз аз емес. Бұл ретте, 
мектепті үздік бітірушілер, пәндік олимпи-
адалар мен жарыстардың жеңімпаздары, 
талантты балалар университетімізге 
жеңілдікпен қабылданатынын баса атай 
кеткім келеді. Оқу орнында білім алушы-
лар үшін барлық жағдайлар жасалған. 10 
Студенттік үйлер әлеуметтік-тұрмыстық 
қызмет көрсетеді. Оқу аудиториялары 
заманауи қажетті техникалық құрал-
жабдықтармен жаңғыртылуда. Спорт, му-
зыка үйірмелері, әскери кафедра жұмыс 
істейді. 

Әрине, білім алу дегеніміз диплом 
алумен аяқталмайды. Ол өмір бойы 
жалғасатын, толыға беретін асыл қазына. 
Тек өз ісінің нағыз маманы ғана алған 

білімін, тәлім-тәрбиесін өмірде, нақты 
істерде қолдана алады. Түлектеріміздің өз 
ауылдарына барып, алдыңғы қатарлы ма-
ман ретінде елге қызмет жасауын бәріміз 
қалаймыз. Ол үшін жастарды ауылдық 
жерлерде тұрақтандыру мәселелелерін 
мемлекеттік деңгейде қарастыруды, алыс 
аймақтарда әлеуметтік, мәдени шаралар-
ды ұйымдастыруды, спортпен айналысу 
мен жастардың рухани өсуін тұтас қоғам 
болып бірлесе ойластырғанымыз жөн.  

Бұл абыройлы міндетті жүзеге 
асырудың түпкі мәні – еліміздің ауыл 
шаруашылығын жаңа биіктерге көтеру.

QOĞAM
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ARQANS
2015 жылы, "Егемен Қазақстан" 

газетінің, 9-мамырдағы санына жарияланған 
Қорғанбек Аманжолдың "Штрафбат" атты 
көлемді мақаласын оқыған кезде, бір 
жағынан таң қалып, бір жағынан кеудемді 
мақтаныш сезім билеп, ерекше бір күйге 
түстім. Газетті алып, Абай ауылында 
тұратын, көзі тірі, анашымның үлкен әпкесі 
Зияда Мұқашқызына оқып бердім. Сол 
кезде ол кісінің көңіл - күйін, толқынысын 
жеткізу қиын.  "Рас, Мұқамәділ жайында жа-
зылып па? Рас, шындықтың беті ашылды 
ма? Жарықтықтың еңбегі, ерлігі бағаланған 
екен ғой!"-деп, газетті алып, өзі де бірнеше 
қайтара оқып шығып:- "Ағатайым - ай ! 
Көрмегенді көріпті ғой!" - деп көзіне үйірілген 
жасын тоқтата алмап еді. " Қайран асылдың 
сынығы - ай, тектінің тұяғы ғой. Бір жарқ ет-
кен екен! Ризамын! Аллаға мың шүкір!» - деп, 
орнынан бір отырып, бір тұрған еді. "Тіпті 
бізді қарындасым деуге сақтанып жүрді ғой. 
Ондағы ойы кесірім тимесін 
дегені ғой. Ағатайымның Кене-
сары деген ұлы  ат жалын тар-
тып мініп,  басшылық қызметте 
жүр деп естуші едім. Дәу де 
болса сол баласы әкесін ақтап 
алып шығып шындықтың бетін 
ашқан ғой. Өркені өссін!" - деп, 
үлкен шешемнің толқығаны 
әлі есімде. - Сенің нағашы 
атаң Мұқаш, Мұқаштың әкесі 
Нүсіп. Қаптағай Нүсіптің бауы-
ры. Мұқамәділ Қаптағайдың 
баласы. Сендердің түп 
нағашыларың"- дегенді де осы 
үлкен шешем Зияданың өз ау-
зынан естідім. Нағашыларым 
өз заманында ауқатты адам-
дар болыпты. 1916 жылдың 
сойқаны,1932-33 жылдардағы 
аштық пен қуғын - сүргін оларды да айналып 
өтпеген ғой. Қора толы малынан, үй толы 
жанынан айрылған қазақ үшін, ол кезде 
бауырдың амандығы, ағайынның амандығы 
басты арман болғаны анық. Сыртынан 
болса да аман екенін, тірі екенін, артында 
ұрпақ қалғанын көңілге демеу етіп жүргенде, 
қандас бауыры Мұқамәділ жайында жақсы 
хабар естігенде шешемнің: "Өшкенім жан-
ды, өлгенім тірілді" - деп толқуы түсінікті 
жәйт. Тағдыры қанша қыспаққа алса да 
мойымай, білімділігінің, күш - жігерінің,  
төзімділігінің арқасында, бастысы адам 
қалпын жоғалтпай, адами қасиеттерін 
сақтай отырып, үйленіп, үй болып, өмірге 
ұрпақ әкеліп, ұрпағына заманына сай білім, 
тәрбие беріп, ат жалын тартып мінер аза-
мат етіп тәрбиелеп шығарудың өзі әркімнің 
қолынан келе бермейтін әрекет. Ондай 
әкеден ұлтының, халқының мүддесін жеке 
басының мүддесінен жоғары қоя білетін 
ұлтжанды Кенесары ағадай ұл тууы 
заңдылық. Соғыс жағдайында тұтқынға 
түсіп, "Отанын сатқандар" деген айып 
тағылып, айып батальонында жеңіс күнін 
жақындату үшін аянбай ерлікке толы іс - 
әрекет көрсеткен Мұқамәділ Қаптағаевтың 
соғыстан кейінгі өмірі де де оңай болған 
жоқ. Жылда өтетін 9-мамыр күні бола-
тын мерекелік шеруге де қатыса алмай, 
өмір бойы "Отанын сатқандар" қатарында 
саналған әкесінің ішкі күйзелісін сезімтал, 
зерек Кенесары аға, бала жастан біліп, сезіп 
өсті. Әкесінің адал тұлғасын қайта жаңғырту 
үшін қаншама  бюрократтық есіктер 
қағылып, нақты бұлтартпайтын мәліметтер 
жинау үшін Ресейдің әскери архивіне рұқсат 
алудың ауыр азабын басынан өткізді. Түбі 
әкесінің адал атын шығарып, ұлықтап, өзінің 
әке алдындағы балалық борышын орын-
дап шыққан  Кенесарының Қазақ ұлтының 
ұлтжанды  перзенті ретінде атқарған 
еңбектері де ұланғайыр. Бала кезінде - ақ 
Кенесары аға Кеңес өкіметінің қазақ халқына 
жасаған қиянатын үлкендерден ести жүріп, 
әкесіне көрсетілген әділетсіздігін, теперішін 
көре жүріп, бұл қоғамның қазақ халқы үшін 
жат қоғам екенін, орыстардың қазақ халқына 
ұлт ретінде сақталып қалуына қауіп төнгізіп 
тұрғанын көңіліне тоқып, көкейіне сіңіріп өсті. 
Өсе келе ат жалын тартып мініп, мемлекеттік 
қызметтің қай саласында қызмет етіп жүрсе 
де халқының ұлтының мүддесіне қиянат 
жасатпау, ұлттық құндылықтарды дәріптеу, 
салт-дәстүрлерді  жаңғыртып сақтап қалу 
мәселесін өз жұмыс жоспарының бірінші  
сатысына қойды. Өз ойын жүзеге асыру ба-
рысында қажырлылықпен еңбек етіп, талай 
сынға ілініп, талай қарсылыққа  жолықса 
да қайсарлықпен  алған бетінен қайтпады. 
Ондай іс - әрекеттері үшін басшылық тара-
пынан да, құқық қорғау қызметкерлері тара-
пынан да теперіш аз болмады. 1986 жылғы 
Желтоқсан көтерілісінің алғашқы ақпараты 
қарапайым халыққа: "- Маскүнемдер мен 

Тектіден текті туады
Әлі есімде, менің бала кезім. Шамасы 8-10 жаста шығармын. 

Анашым Зұлқиямен Алмалы ауылындағы (Энергия) шағын дүкенге 
кірдік. Аласа бойлы, аққұбаша келген, жылы жүзді, ер адамды ана-
шым: "- Мына кісі менің жалғыз ағатайым, Мұқамәділ. Сендерге 
нағашы болады "-деп, таныстырып, өздері шүйіркелесіп біраз 
сөйлесті. Ауылдағы Қатиман апай да (ол кісі Мұқамәділдің туған 
қарындасы) бізді көрсе:-" Сіңлілерім , бір тамшы қандарым" -деп 
өзіне тартып, жылыұшырап жүретін. Жас болдық. Балалықпен 
осының бәріне көңіл бөліп, мән бермедік. Есейе келе осы 
айтылғандарға ой жүгіртіп, түрлі сұрақтарға жауап іздей баста-
дым. 

нашақорлар қалада 
тәртіпсіздік орнат-
ты" - деп жеткізілді ғой. 
Өзі Сарқан қаласында 
қызмет етіп жүрсе де, 17 
- желтоқсан күні Алматы 
қаласына барып, шеру-
ге қатысып, қайтқан Ке-
несары ағаның көтеріліс 
жайында берілген жалған 
ақпарат жанын жегідей 
жеп жүрді. Кейін желтоқсан 
оқиғасы жайында КПСС 
Орталық комитетінің  
"Қазақ ұлтшылдығы" ту-
ралы қаулысына пікірін 
айтып, Желтоқсан оқи- 
ғасының себебі мен 
мен салдары жөнінде 
алғашқы болып Сарқан 

қаласында, тамыз айындағы мұғалімдер  
конференциясындағы ашық мәлімдемесінен 
кейін талай қызметтестері мен достары 
ағадан теріс айналған. Өйткені бұл кез 1987 
жылдың тамыз айы, желтоқсан көтерілісіне 
қатысушыларды қудалаудың қызып тұрған 
шағы болатын. 

Желтоқсан көтерілісі қазақ халқының 
жылдар бойғы жиналған ашу-ызасы. Өз 
елінде жүріп өгейдің  күйін кешкен  халық 
біздей - ақ болар. Қоғамдағы әлеуметтік 
теңсіздік, кемсіту белең алып, тіпті орыс 
тілін білмегендер екінші сұрыптағы адам-
дар қатарына саналды емес пе?! Оқу 
бітірген қазақ жастарына қалада қалып 
жұмысқа орналасу мүмкін болмады. Ал-
маты қаласының тұрғыны ретінде тіркелу 
тіптен мүмкін болмады. Тіркеуде болмаса 
жұмысқа да орналаса алмады. Тіпті атақты 
ақын, жазушылардың өздері орыстың не-
месе басқа ұлттардың тауық қорадай үйшік 
үйлерін жалға алып тұрып жатқаны шындық. 
Осындай теңсіздіктерді көрген қазақ жаста-
ры темір жүйені өзгертуді талап етіп алаңға 
шықты. 

Қазақ халқына байланысты қоғамда 
орнығып қалған әділетсіздік пен теңсіздікке  
жол бермеу Кенесары ағаның партия, 
Кеңес қызметтерінде жауапты қызмет 
істеп жүргенде барлық іс - әрекетінің негізгі 
ұстанымы болды. Алматы ауылшаруашылық 
институтының дайындық бөлімін басқарып 
жүргенде іскерлігі мен белсенділігін, білімін 
пайдалана отырып, 1989-90 жылдары Ала-
тау ауданында (қазіргі Әуезов) "Қазақ тілі" 
қоғамын құрып, сол қоғамның төрағасы бол-
ды.  Қазақ халқы көзге ілінбей, тұнып тұрған 
білімді де, талантты адамдарға бай екенін 
көрсетіп, дәріптеу мақсатында "Ата сыны" 
,"Әже сыны", "Алатаудың ақ келіні" деген ат-
пен жарыс додалар ұйымдастырды. Ондағы 
ойы ұмытылып қалған салт - дәстүрімізді 
жаңғырту, тарихымызға, мәдениетімізге 
терең ой жүгірту, қазақ тілінің қоғамдағы 
орнын нығайту еді. "Ата сыны" байқауында  
өзіміздің Абай ауылынан барған ұстазымыз 
Жұмагелдин Құсайын  ағай бас жүлдені 
ұтып алғаны есімізде. Осындай түрлі іс - 
шаралардың қаржылай демеушісі Кенеса-
ры ағаның өзі болғанын біреу білсе біреу 
білмейді. Ағаның қазақ ұлтының мүддесін 
қорғау мақсатында атқарған басқа да 
қызметі мен еңбектеріне тоқталсам, ол 
кісінің нағыз ұлтжанды, елім деп еңіреген, 
ұлтын шексіз сүйетін тұлға екеніне көзіміз 
жетеді. 1990-91 жылдары Алматы қалалық 
атқару комитетінің ұлтаралық қатынастар 
бөлімінде бас маман болып атқарған 
кездегі қазақ ұлты үшін атқарған іс-әрекет 
мен еңбектеріне тоқталып өтетін. Дәл осы 
аралықта Кенесары Мұқамәділұлының 
атсалысуымен Алматының көшелерінің 
барлығы дерлік, бір - ақ күнде қазақшаға 
өзгертілгені жұртшылық жадында. Қазақша 

атау алды. Бір жылдың ішінде 34 бақша, 
17 мектеп қазақшаға ауыстырылды. Орыс 
мектептерінде қазақ тілі сабағын бөліп 
оқытуды, қазақ тілі және әдебиеті пәндеріне 
арналған сынып бөлмелерінің жарық, кең  
болуын талап етіп, ол бөлмелерді соңғы та-
лап бойынша жабдықтауды жүзеге асырды. 
Алматы қаласының аумағынан (Шаңырақ, 
Таугүл, Алтын бесік) мыңдаған қазақ жа-
старына, ешбір өзге ұлт өкілдерін кіргізбей, 
ешбір тіркеуді талап етпейтін жер телімдерін 
беруге тікелей ат салысып, тынымсыз 
еңбек етті. Бұл әрекеті нәтижесіз болған 
жоқ. Ұлт патриоттарының Республикалық 
құрылтайында, Республикалық "Халық да-
былы" қоғамының төраға орынбасары, кейін 
осы қоғамның төрағасы бола жүріп, "Менің 
тілім", "Қазақ тарихының тағдыры", "Ұлттық 
модернизацияның бағыттары", "Жүректе бір 
Алла аты" тақырыбында ұлт патриоттарының 
жиындарын ұйымдастырды. Қазақстанның 
"Наурыз" қорын ұйымдастырушылардың бірі 
болып, осы қордың бірнеше жыл директоры 
болды. Наурыз мейрамының 
іс – шараларынын ұйтқысы 
болған да Кенесары ағамыз 
болатын. "Қазақ тари-
хы қалай жазылу керек", 
"Желтоқсан көтерілісінің 
тағылымы" т.б. шешуін тап-
пай жатқан ұлтқа қатысты 
мәселелерді ашық айтып, 
республикалық кезекті 
басылымдарға жариялап, 
телебағларламалардан 
сұхбат беріп отырды. Екі 
жыл бойы НТК, КТК, ОРТ, 
31-канал сияқты жекеменшік 
т е л е а р н а л а р д ы ң 
әрқайсысымен жеке-
жеке соттаса жүріп, 
Қазақстанның 1997 жылғы 
"Тіл туралы заңының 18-ба-
бын бұзып отырғандықтарын дәлелдеп, 
аталған телеарналардағы қазақ тіліндегі 
бағдарламалары үлесінің 8%-дан 30%-
40%ға дейін өскені ағаның жанкешті еңбегінің 
көрсеткіші. Осы жеңістің нәтижесінде талай 
қазақ журналистері жұмыспен қамтылды. 
Жетімдер үйіндегі тастанды балалар-
ды шетелдіктерге сату да біздің ұлт үшін 
үлкен трагедия екенін ұлтжанды азамат-
тар сапында басшыларға қоғамға дабыл 
қаға айтты. Осындай және де басқа қазақ 
халқының болашағы үшін жүзеге асырылған 
көптеген іс-шараларды жүргізу барысында 
ағаның идеяларын қолдаушылармен қатар 
қарсыластары да, аяқтан  шалушылар 
да, сатқындар да аз болған жоқ. Деседағы 
ағаның ұлт мүддесі үшін күрескен еңбегі зая 
кеткен жоқ. Кенесары ағадан қай саладан 
болса да ақыл-кеңес, ақпарат алуға болады. 
Өйткені ол кісінің көргені көп, оқығаны көп, 
көңілге түйгені көп, өмірден алған сабағы 
көп. Бір сөзбен айтқанда Кенесары аға қазір 
көп кездесе бермейтін шежіре, шайыр, абыз 
ақсақалдардың бірі. 

2022-жыл ағаның жанұясы үшін өте 
бір жағымды жыл болды десе болады. Ел 
алдындағы Кенесары Мұқамәділұлының 
еңбегі жоғары бағаланып, аудан 
азаматтарының қолдауымен Сарқан 
ауданының құрметті азаматы атанды. Осы 
қуанышты хабармен қоса әкесі Мұқамәділ 
Қаптағаев, өзі Кенесары Мұқамәділұлы, 
баласы Олжас Кенесарыұлы - "Қазақстан 
Республикасының құрметті азаматы" 
атақтарынан алып осы атаумен аталған 
кітаптың бірінші бетіне үшеуі де қатар жари-
яланды. Бұл үлкен марапат, үлкен жетістік, 
үлкен құрмет, үлкен қуаныш! "Атадан ұл туса 
игі, ата жолын қуса игі"-деп халқымыз бекер 
айтпаған ғой.

 Енді 44-ақ жастағы Олжас баламыздың 

жетістіктеріне қысқаша тоқталып өтейін. 
Қазіргі таңда Олжас "Ашық әлем" талдау 
және болжау орталығы қоғамдық қорының 
президенті, саяси ғылымдар кандида-
ты, халықаралық қатынастар магистрі.  
Мемлекеттік "Дарын" сыйлығының лауреа-
ты. Өркениетаралық диалог жайындағы 
Қазақстанның "көпвекторлы сыртқы саясаты" 
атты  монографиялық еңбегінің құндылығын 
ескерген әлем саясаттанушылары мен 
халықаралық дипломатия саласының ма-
мандары Мәскеуде Ломоносов атындағы 
мемлекеттік университетінде тұсаукесерін 
жасады. Сыртқы саясат пен халықаралық 
дипломатия саласында жазылған үш моно-
графиясын, жиырмадан аса халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конференцияларда 
жасалған баяндамаларын Сыртқы Істер 
Министрлігінің қызметкерлері мен саясат-
танушылар, осы салада білім беретін уни-
верситет оқытушылары мен студенттер 

өз қызметтерінде кеңінен пай-
далануда. Баласының осын-
дай дипломатиялық бағыттағы 
ғылыми еңбектерін жазуына Ке-
несары ағаның өзі бағыт-бағдар 
беріп, жетекшілік етіп отырады. 
Олжас мектепті де, жоғарғы оқу 
орнын да ана тілінде - қазақ 
тілінде үздік бітірген. Оның 
ғылыми еңбектері халықаралық, 
әлемдік деңгейде оқылып, 
тыңдалатын болғандықтан 
Олжас өз ойын, ғылыми 
тұжырымдамаларын, жалпы 
барлық еңбектерін ағылшын, 
араб тілдерінде  жазып, қорғады. 

Батыр да, ақын да, ғалым да 
анадан туатыны, ер азаматтың 
айналасына беделі, сыйы 
жанындағы жарына байланы-
сты екені адамзат тарихын-

да дәлелденіп  келген жәйт. Бұл орайда 
Қаптағаевтар әулеті үлкен ұтыста. Ағаның 
жары Қаптағаева (Ожарова) Бағила 
Жұмабекқызы, екі баланың анасы, Қазақстан 
Республикасының еңбек сіңірген ұстазы. 
Сызу, бейнелеу өнері пәндерінен баспасөз 
беттеріне тәжірибе алмасу тақырыбында 
мақалалары жарық көрген. Сурет салудың 
жаңа технологиялары Акватипия мен Нитко-
графия салаларының заңды авторы. 

Мен бұл мақаламда Қаптағаевтар 
әулетінің, оның ішінде Кенесары ағаның 
ел алдындағы еңбектері мен жеткен 
жетістіктерінің бір пұшпағына ғана шолу 
жасап өттім. Егер бұл әулет жөнінде 
түбегейлі, кеңінен білгісі келетін жандар 
болса, әлеуметтік желілер арқылы жүздеген 
ақпараттар алуға болады. Бұл мақаланы 
жазу барысындағы менің ойым, осын-
дай өмірлері, еңбектері, ел алдындағы 
атқарған қызметтері өзгеге үлгі болатын-
дай текті адамдардың арамызда бар екенін 
елі, халқы біле жүрсін дегенім. Және бұл 
жанұя, бұл адамдар біздің жерлесіміз, 
Сарқан ауданының тумасы екендігін айт-
сам, қайсымыздың болмасын кеудемізде 
мақтаныш сезімі билейтініне сенімдімін.  
Қазіргі таңда Кенесары ағамыз бен 
Бағила жеңгей екі баласынан тараған бес 
немересіне дұрыс жол таңдап, ел игілігі 
үшін аянбай еңбек ету  керектігін үйретіп, 
тәрбиелеп отырған ата мен әже. Қанға 
біткен тектілік пен тағлымды тәрбие арқылы 
ұрпағын, ұлтын сүйетін қазақ халқының 
бетке ұстар азаматы етіп қалыптастырған. 
Қаптағаевтар әулетіне жаңа белестерді 
бағындыру үшін қажырлылық пен денсаулық 
тілеу керек.

Ұлжан НҰРҒАЛЫМҚЫЗЫ.
Сарқан қаласы.

TAĞYLYM
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Дүниедегі мамандық атаулының төресі-
ұстаздық. Барлық   мамандық  иесін  тәрбиелейтін, 
оқытып үйрететін мейірімді абзал жандар. 
«Мұғалім  мамандығы- барлық мамандықтың 
анасы» демекші, ұстаз алдынан  тәрбие ал-
майтын жан жоқ. Ұстаз берген тәрбие әрбір 
жанның  өміріне  жол сілтер шамшырақ  секілді.                                                                                                                                        
Ғылым  иесі  ғалым  да, ел  қорғаған  батыр  
да, тілінен  бал  тамған ақын  да,  тегеуріні   
темір   балқытқан   жұмысшы  да, егін  салған 
диқан да, мал  бағып   терін   төккен  шопан  да, 
көк  күмбезінен  әрі  өткен ғарышкер  де  бәрі-
бәрі  ұстаздан  білім,  тәлім  алған. Сондықтан 
ұлағатты  ұстаздарға  бүкіл  адам баласы  
құрметпен  бас  иеді.

«Ұстаз болу – өз уақытыңды аямау, өзгенің 
уақытын аялау» - деп француз ойшылы Жан 
Жак Руссо айтпақшы, ұстаздардың еңбегі 
ерен. Шәкірт санасына білім нәрін сеуіп, ел 
болашағының өрендерін тәрбиелеп шығару 
- екінің бірінің қолынан келе де бермейді. 
Ұстаз болу – жүрек жылуын, мейірім шуағын, 
адамгершілік ұлылығын баланың бойына да-
рыту. Ұстаз болу – шәкіртке ата-анасындай 
болып тәрбие сыйлау. Ұстаз болу – жас 
ұрпақтың жарқын болашаққа барар жолын 
айқындап беру.  Ойшыл  Анатолий Луна-
чарский айтпақшы, «Ұстаз –  жас ұрпақтың 
бойына ғасырлар бойы жинақталған барлық 
асылдарды сіңіруші, ал оларды соқыр 
сезімдерден, жамандықтардан  аулақтатушы 
адам». Ағартушы-ғалым Ахмет Байтұрсынов 
«мұғалім – мектептің жаны» деп бағалаған. 
Осыдан-ақ, ұстаз деген – ұлы есім екенін та-
лассыз аңғаруға болады. Себебі, ұстазға деген 
құрмет бәрінен биік тұрады.  Уақытпен сана-
спайтын, шәкірттерін білім нәрімен сусында-
тып жүрген, оқушыларды биік шыңға жетелеп 
жүрген ұстаздар Н.Островский атындағы мек-
теп- лицейінен табылатыны анық. 

Жақында мектебімізде «Жетістікке алғашқы 
қадам» педагогикалық фестивалі өтті. Мақсаты:   
Мұғалімдердің кәсіби өсуі, қызықты  идея-
лармен алмасу, өзін-өзі одан әрі жетілдіруге  
ынталандыру  арқылы  білім беру үдерісінің  
сапасын арттыру. Қатысатын ұстаздарға 
берілген тапсырмалар:  Мұғалімдердің  жаңа 
шығармашылық идеяларды іздеуге, өзін-өзі 
жүзеге асыруға, өзін-өзі жетілдіруге  деген 
ынтасын дамыту. Фестиваль іс-шараларына 
белсенді қатысу дәрежесін  және әдістер 
таңдаудың  дербестігін мұғалімдерге та-
ныстыру.  Педагогикалық  ізденістер мен 
тәжірибе алмасу. Өз іс-тәжірибесімен бөлісуге  
мектебімізден 11 ұстаз қатысты. Фестивальдің 
тақырыбы мен мақсатын және әділқазы 
алқалары мен қатысатын ұстаздардың тізімі 
мен  мектебіміздің әдіскері Т.В Кузнецова 
таныстырып өтті. Н.Островский  атындағы 
мектеп-лицейінің директоры  Г.К.Бекова 
қатысатын  ұстаздарға жүрек жарды жылы 
лебізін, сәттілік тілеп фестивальді бастауға 
рұқсат етті.  Әділқазы алқалары: Мектеп- 
лицейінің директоры: Г.К.Бекова, оқу ісінің 
меңгерушісі Ш.Т.Калиева, биология пәнінің 
мұғалімі А.У.Оразбаева, қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің  мұғалімі Е.М.Алиева, математика 
пәнінің мұғалімі Ж.А.Сыдыкова.  Бірінші бо-
лып өз тәжірибесімен бөліскен  биология 
пәнінің мұғалімі Ж.Қ. Қожахмет CASTLOTS 
программасын қалай қолдану керек екендігі 
жайында түсіндіріп, өз тәжірибесімен бөлісті.  
Мұғалім сабақта әр түрлі әдіс-тәсілдерді  

Жаңа заман-жаңашыл ұстаз
тиімді қолданатынын 
айтып, CASTLOTS 
п р о г р а м м а с ы н ы ң 
ұстаздар үшін  тиімді, 
әрі уақытты үнемдей 
алатындары жайын-
да көрсетіп, осы про-
грамманы ұстаздар 
оқушыларды  топқа 
бөлу  кезінде қолдану-
ға болатынын ұсынды. 
Мұғалім сабақты 
жандандырып өткізу 
мақсатында жан-
жақты дайындалаты-
нын айтып,   LETS TEST  
программасының да 
ұстаздар үшін сабақта  
тақырып бойынша тест құрастыру мақсатында 
қолдануға болатынын көрсетті. Жансая 
Қожахметқызы өзінің іс-тәжірибесімен бөлісу 
барысында жан-жақты дайындалғаны, дарын-
ды ұстаз екенін дәлелдеп көрсете білді.  

Екінші болып өз іс-тәжірибесімен бөліскен  
Н.С. Калибеков физика пәнінің оқытушысы. 
Мұғалім сабақта қолданатын «Алтын қоян» 
бағалау әдісімен таныстырды. Сабақта осын-
дай әр түрлі бағалаулардың түрлерімен 
оқушыларды бағалап отырсақ, оқушылардың 
сабаққа деген көзқарастары, қызығушылықтары 
арта түсетінін айтып, практика жүзінде көрсете 
отырып, іске асырды. Сонымен қатар «Бэкро-
ним» әдісімен де таныстырып өтті. Бұл әдістің 
тиімділігі  өтілген  материал  бойынша қысқаша  
мазмұнын  айту  аясында қолданатынын  ай-
тып өтті. Нұрлан Калибеков күнделікті өзінің 
сабағына жан-жақты дайындалатынын ай-
тып, әр түрлі әдіс- тәсілдерді тиімді пайда-
лану аясында оқушыларының жетістіктерге 
жеткенін айтты. «Мұғалім өзінің білімін үздіксіз 
көтеріп отырғанда ғана мұғалім» деген екен 
К.Д.Ушинский.  Физика пәнінің оқытушысы 
Нұрлан Калибеков  әрдайым ізденіс үстінде 
жүретін ұстаздардың бірі. 

Білім нәрі-бастауыштан басталатыны 
анық. Өз іс-тәжірибесімен бөліскен бастауыш 
сынып мұғалімі О.В. Давыденко балалардың 
жас ерекшеліктерін ескере отырып, сабақта 
қолданатын әдіс- тәсілдерімен бөлісіп, практика 
жүзінде көрсете  білді. Мұғалім өте тәжірибелі, 
өз жұмысына тиянақты қарайтын, жан-жақты 
дамыған шығармашыл ұстаздың бірі. Мек-
теп табалдырығын енді аттаған оқушыларға 
сөйлеу, ойлау, жазу қабілеттерін арттыру үшін 
әр түрлі әдіс- тәсілдерді қолданатынын айтып, 
нәтежесімен бөлісті. «Мектеп- кеме, білім- 
теңіз»  осы қанатты сөз бекер айтылмаған 
болу керек. Теңіздей білім нәрімен  сусында-
тып жүрген, бастауыш сынып мұғалімі О.В. 
Давыденконың бойынан көре алатынымыз 
анық.  

Келесі болып өз тәжірибесімен бөліскен 
ұстаз-ұшқыр ойлы, жан-жақты дамыған, бес 
саусағынан өнер тамған  ұстаздың бірі бейне-
леу және  еңбекке баулу пәнінің оқытушысы 
Е.Н.Кузнецова, педагог-зерттеуші, ол өзінің  
педагогикалық іс- тәжірибесінде қолданатын, 
тиімді әрі бағалы әдіс-тәсілдерімен бөлісіп, 
практика жүзінде іске асырып көрсетті. За-

ман талабына сай цифрлық платформа-
ны жүзеге асыру мақсатында күнделікті 
сабағын жандандырып өткізетін ол «Муд-
борд» көңіл-күй  тақтасының тиімділігін айтты.
Калиграмма-әдісінің оқушылар үшін  тиімділігі  
портретті мәтін арқылы суреттеу. Нәтежесінде 
оқушылардың білім сапасы артып, биік 
шыңдарды бағындыратыны анық.  

Бастауыш сынып мұғалімі  Н.А.Кордонская  
күнделікті сабағын жоғары деңгейде өткізу 
үшін әр түрлі әдіс- тәсілдерді қолданатынын 
айтып, тиімділігімен таныстырды. «Смарфон» 
«Спиральный текст» тәсілдерін сабағына 
қолдана отырып, оқушылардың жұптық,топтық, 
мәтінмен жұмыс істеу  зейіндерінің артқанын 
байқаған. 

Мұғалім – әрдайым ізденіс үстінде жүретіні 
анық. Бастауыш сынып мұғалімі-Белгибаева 
Маржан Тілеубековна ұстаздар үшін де 
оқушылар үшін де  өте тиімді «PLIKERS» плат-
формасын  сабақта оқушылармен  қолдану  
жолдарын  таныстырды. Күнделікті сабағын 
қызықты өткізу үшін,  уақытты тиімді пайдалану 
үшін  платформаларды қолданатынын айтты. 
Маржан Тілеубековна «Жетістік баспалдағын» 
бағындыру үшін, ерінбей еңбек етіп, ізденіс 
үстінде  жүрген  ұстаздың бірі.  

Ағылшын тілінің мұғалімі А.К. Орын-
бек жас маман болса да, көштен қалмай өз 
тәжірибесімен бөлісті. Өз жұмысын  көрсету 
барысында тәжірибелі ұстаздардан білім 
алмасқанын айтып, өзінің ағылшын сабағында 
қолданатын әдіс-тәсілдермен таныстырды. Үш 
тілді жетік меңгерген ұстаз сабағына жан-жақты 
дайындықпен келіп, ағылшын сабағында АКТ-
ны  пайдалана отырып, оқушылардың білім са-
пасын арттыру мақсатында    «DEAL» «ТARSIA» 
әдіс- тәсілдерімен бөлісті. Бұл әдіс- тәсілдердің 
пайдасы оқушылар сын тұрғысынан ойлана от-
ырып, өз ойларын еркін жеткізуге,топта бірігіп 
жұмыс істеуге  машықтанады.  

Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі  
Г.Г. Исхакова өзінің сабағына  қойған мақсатқа 
жету үшін,  оқушыларға сапалы білім беру  
мақсатында «Кроссенс» «Timeline»  «Hexagon/
Гуксы» әдіс- тәсілдерімен бөлісті. Тәжірибелі 
ұстаздан көп нәрсені үйреніп, қоржынымызға 
жаңа мәліметтерді толтырдық. Мұғалімнің 
көрсеткен әдіс-тәсілдері оқушыларды сын 
тұрғысынан ойлауға, мәтінмен жұмыс жасау 
қабілеттерін арттырады, оқушы өз ойларын 
еркін жеткізуге, диалогқа түсуге машықтанады.  

«Шынықсаң-шымыр боласың» де-
ген қағиданы ұстанған ұстаздың бірі дене 
шынықтыру пәнінің оқытушысы  Б.Е.Хасенов 
дене шынықтырудан үй тапсырмасының 

100 идеясымен таныстыр-
ды.Дене шынықтыру пәнінің  
басқа пәндерге қарағанда 
көптеген ерекшеліктері 
бар екенін көрсетті.  Өсіп 
келе жатқан жас ұрпаққа әр 
сабағын бағалы өткізетінін ай-
тып, салауатты өмір салтын 
ұстанатынын білдірді. Мұғалім 
өзінің сабағында әр түрлі 
әдіс- тәсілдерді қолдана оты-
рып, жас ұрпақтың болашағы  
жарқын болатынына кәміл 
сенеді. 

География пәнінің мұғалімі 
Н.Б. Даулетбай өзінің іс- 
тәжірибесінде  қолданып 
жүрген «Нұсқа бойынша 

жұмыс» «Географиялық жарыс» «Топтық 
бағалау» әдіс-тәсілдерімен таныстырды. 
Осы әдіс-тәсілдерді сабағында қолдана от-
ырып, оқушылардың ойлау қабілеттерінің 
артқанын,топтық,жұптық тапсырмалар орын-
дау барысында оқушылар бір-бірін әділ 
бағалауды үйренгенін айтты. Оқушыларды 
жер әлемінің түп-тамырымен таныстырып, 
болашаққа деген сезімдерін оятуда.  Нұрсерік 
Болатұлы – оқушылардың жүрегіне жол таба 
білетін ұстаздың бірі. 

«Мұғалім көп әдісті білуге тырысуы,оны 
өзіне сүйеніп,қолғабыс нәрсе есебінде  
қолдануы керек» деп Ахмет Байтұрсынұлының 
сөзімен бастаған  қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі М. Темірбекқызы сабағында 
қолданатын  «Фотоаппарат» «Фри 
таяқшалары» «Тарсия» «Бау тағу» «Смарт 
сағат»  әдіс-тәсілдермен бөлісті. Сабағын 
үнемі қызықты, белсенді өткізу үшін, сабағында 
әр түрлі әдіс- тәсілдерді қолдану арқылы 
оқушылардың білімдерін бағалау жолдарымен 
таныстырды. Әр сабағына жауапкершілікпен 
қарап, оқушылардың бойына сапалы да, сіңімді 
білім беруде. Меруерт Темірбекқызының  
шәкірттері талай белестерді бағындырып, 
ақын-жазушылар шығатыны айдан анық.

«Жетістікке алғашқы қадам» педагогикалық 
фестивалінде жаңашыл ұстаздар заман тала-
бына сай, жоғары деңгейде өз жұмыстарын 
қорғап шықты. Ұстаздарға пайдасы мол ти-
ген осы фестивальді ұйымдастырып отырған, 
мектеп-лицейінің директоры Г.Бековаға және 
мектебіміздің  әдіскері Т.В.Кузнецоваға үлкен 
рахмет айтамыз.  Әріптестерге ой тастап, 
қоржынымызға жаңа мәліметтерді жинадық. 
Әділқазы алқалары әділ бағаларын беріп, 
қатысқан ұстаздар құр алақан қайтпады. Мек-
теп- лицейінің директоры Г.Бекова әріптестерді 
құттықтап,  әр түрлі мәтінде жазылған номина-
циялармен марапаттады.  Өз іс- тәжірибесімен 
ерекше көзге түскен республика, облыс 
көлемінде өз іс- тәжірибесін жан-жақты бөлісіп 
жүрген, орыс тілі мен орыс  әдебиеті пәнінің 
ұстазы Г. Исхакова «Жаңашыл ұстаз»  атағына 
ие болды. 

Гульмира МАГРУФОВА,                                                                                                      
   Н. Островский атындағы мектеп- 

лицейінің  бастауыш сынып мұғалімі. 

Ұлттың ұлы 
ұстазы!

Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебінде  көркем сөз  әдеби кеші 
ұйымдастырылды. Биылғы жылы халқымыздың көрнекті қоғам қайраткері, 
кешегі Абай, Ыбырай, Шоқан салған ағартушылық, демократтық бағытты 

ілгері жалғастырушы ірі 
ғалым, көсемсөз шебері, 
әдебиет зерттеуші,  дарын-
ды ақын- аудармашы Ахмет 
Байтұрсынұлының туғанына 
150 жыл толған мерейлі жыл, 
мектепішілік оқу-тәрбие жо-
спарына сәйкес өтілді.

Ахмет өмірі мен 
шығармашылығы келер 
ұрпаққа мәңгілік өнеге бо-
лып қала бермек осыған 
дәлел мектебімізде 1-4 сы-
нып оқушыларының арасын-
да өткен көркем сөз әдеби 
кеші Ахмет рухына тағзым 
ете отырып, қызықты және 
тартымды ұйымдастырылды. 

Әдеби кеш оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып 1 сынып 
оқушылары Еділқызы Жанерке – бас жүлде, Ақатай Нұртөре 1 орын, 3 сы-
нып оқушысы Серікболқызы Ақбаян –бас жүлде иеленді. Осындай игі істердің 
берері көп екені бәрімізге мәлім.  Өскелең ұрпақтың болашағы жарқын болуы 
ұстаздардың қолында екені бәрімізге аян.

Ж. БАЙСЕИТОВА,
Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебінің көркем еңбек пәнінің 

мұғалімі.             

Білімінде олқылықтары бар оқушылармен 
жүргізілген жұмыс түрлері

Мақсаты: білімінде олқылықтар бар оқушылармен түрлі жұмыстар жүргізу арқылы оқу 
үлгерімін арттыру. Балалардың артта қалуы мен нашар оқуын болдырмау және алдын алу. 
Білімінде олқылықтар бар  оқушылардың оқуға, формула жазу, формула бойынша орнына 
қою, көбейту өлшем бірліктерді түрлендіру оны ретімен жазуға қабілеттерін арттыру, 
оқу сапасын көтеру, пәнге деген қызығушылығын арттыру, зертханалық жұмысты орын-
дау, формуланың  дұрыс жазып, оқуын қалыптастыру. 

О-дік қима жұмысының қорытындысы бойынша өткен оқу жылындағы білімінде олқылықтар  бар оқушылар 
әрбір сыныпта анықталды.Білімінде олқылықтар бар оқушылармен жұмыс жоспары және тақырыптық жоспарлау 
құрылып, бекітілді. Химия  пәні бойынша білімінде олқылықтар бар оқушылармен жоспарға сай  келесі жұмыстар 
жүргізілді:

Сабақ барысында есептің берілгенін жазу, жауапты қайталау, қосымша жұмыс жоспары құрылып, жұмыс 
мазмұнына сай  күнделікті сабақта оқушыларға жеке тапсырмалар беріліп отырады. Жұмыс басында  оқушылар 
қосымша тапсырмаларға арналған дәптер бастады. Берілген тапсырмаларды оқушылар арнайы бастаған қосымша 
дәптеріне орындайды. Білімінде олқылықтар бар  оқушылармен сабақ үстінде және сабақтан тыс уақыттарында 
келесі тапсырмалар қолданылады: тест жұмысы, химиядан  ереже, формулаларды жаттау, стандарттан тыс тап-
сырма, деңгейлік есептерді шығару және тағы да басқа. 

Өздігінен жұмыс істеу барысында қателерін түзетуге оқушылармен жыл бойы жұмыс жасалды. Өздігінен 
жұмыс істеуде қателерін түзетуге жеңіл тест, кесте түрінде тапсырмалар беру керек. Күш салып орындаған 
жұмыстарының дұрыс жерін айтып, мақтау сөздер айтылып отырады. Пән бойынша білімінде олқылықтар бар 
оқушылардың білімін дамыту, сабақ үлгерімін жақсартуда өз бетінше жұмыс істеуге әдеттендірем.  Оқушыларда 
дұрыс көзқарас қалыптастыру үшін ең алдымен ең оңай қызықты материал дайындаймын. 

Деңгейлік дифференциацияны қолдану жағымды нәтиже береді. Бақылау жұмысын өткізуде түрлі формалар-
ды қолданамын.

Әрбір оқушының оқып үйрену мүмкіншіліктерін анықтау негізінде олардың жеке бас ерекшеліктерін терең білу, 
сонымен қатар оны іс - тәжірибеде ескеру қажет.

Білім алушылардың біліміндегі олқылықтардың орнын толықтыру бойынша жүргізілген жұмысты міндетті 
түрде талдау жүргізіледі. Талдауды әр тоқсанның соңында жүргіземін.  Оқу процесінің басты міндеттерінің бірі 
болып табылатын оқушылардың біліміндегі олқылықтарды толықтыру жұмысы жүйелі түрде және оқу жылы бойы 
жүргізіледі. 

Ардақ КЕЛЬГЕНБАЕВА, 
Н. Островский атындағы мектеп-лицейінің химия пәні мұғалімі.

BILIMBILIM

TÄRBİE



10 ақпан 2023 жылe-mail: Igiman01@mail.ruARQANS 7
Балаларымыз болашағымыз

Балаларымыз болашағымыз, бала тәрбиесі еліміздің әлеуметтік 
дамуының, құрылымының келешегін айқындаушы деп есептейміз. Егемен 
еліміздің көк туын желбіретер ертеңгі болашақ , яғни бүгінгі бүлдіршіндер 
тәрбиесі аса ауқымды, назар салатын басты мәселенің бірі.

Мемлекетіміз келешекте жас ұрпақтың еліміздің азаматы болуы үшін денсаулығына, 
отбасына, ойынға, білімге деген құқықтарын толығымен қуаттап, қабілеттерін барынша 
жүзеге асыру және үлкен жетістіктерге жетуде табанды болуын қалайды.

Бала тәрбиесі ана сүтінен басталып, біреудің біреуге ықпалы арқылы өмір бойы 
қалыптасатын күрделі құбылыс. Тәрбиенің ең алғашқы бастамасын отбасында алса, 
жалғасы балабақшамен байланысады, яғни бала тәрбиелене отырып білім алады.

Отбасы адамзат қоғамының ең шағын бейнесі. Қоғамда отбасы екі қызмет 
атқарады, оның бірі-дүниеге ұрпақ әкелу, екіншісі-дүниеге келген сәбиді тәндік жағынан 
дамытуды қамтамасыз етіп, өмір бойы рухани жағынан жетілдіріп, оны тұлға ретінде 
қалыптастыру.

Отбасы тәрбиесі қоғамдағы өзгерістермен тығыз байланысты, сондықтан ол қоғам 
мүддесіне қызмет етуі тиіс. Отбасы ең алғашқы тұлғаны дамытатын әлеуметтік орта. 
Отбасында баланың тұлғалық қасиетіне ықпал ететін көптеген жағдайлар болады. 
Мәселен, отбасы мүшелерінің мәдени деңгейі баланың түрлі әлеуметтік құндылықтарды 
игеруіне игі әсерін тигізеді.

Отбасындағы жас ұрпақтың тұлғалық қасиеттерін қалыптасуына ата-ананың, отба-
сы мүшелерінің қарым-қатынасындағы мейірімділік пен махаббат қажет. Толық мәнді 
отбасы болу үшін ата-ананың және басқа отбасы мүшелерінің береке –бірлікті , түсінікті 
сақтауы, сонымен қатар әр отбасы мүшесінің құқығы қорғалуы тиіс.

Тек осындай ізгілікті мұраттар отбасында орын алғанда ғана, Отанын, елін-
жерін сүйетін, өз ұлтының салт-дәстүрін, сонымен бірге жалпы адамзаттық мәдени 
құндылықтарды бойына сіңіріп, өзінің кісілік келбетін сақтай алатын тұлға тәрбиелеуге 
болады. Бала отбасынан жақсыны да, жаманды да бойына сіңіреді. Сондықтан 
халқымыз «Бала ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі» дегендей бала тәрбиесі оның 
дүниеге келгенінің алғашқы күнінен басталады. Адамзат ұрпағына отбасының аса 
құнды ықпалы мен әсерін өмірдегі басқа еш нәрсенің күшімен салыстыруға болмайды. 
Балаға ата-ана тәрбиесінің орнын ешнәрсе толтыра алмайды. Яғни, елдің ер-азаматын 
тәрбиелеу ең алдымен  отбасына жүктеліп отыр.

   М. ИСПАНОВА,
«Дана» бөбекжай балабақшасының меңгерушісі. 

Сәбиді балабақшаға дайындау
Ата-ана баласын балабақшаға бермес бұрын біраз ойланады. Егер үйде сәбиге 

қарайтындай мүмкіндік болса, бермей-ақ қоямын ба деп те ойлайды. Дегенмен 
балабақшадағы тәрбиенің рөлі басқадай боларын да түсінеді. Олар сәбилерін арнау-
лы педагогикалық білімі бар мамандар тәрбиелейтінін бір ойласа, бірде «балабақшада 
бала көп жылайды, жиі ауырады» деген сөздер көңілін алаңдатады. Сондықтан осы 
мәселе төңірегінде де ойланып қойғанымыз жөн.

Расында балабақшаға апарған алғашқы күндерде-ақ бала жылайды, өйткені өзіне 
жақын адамдардың жанында болмауы жанына батып, 2-3 күн өткен соң ауырып 
қалу жағдайлары кездеседі. Бұл жерде тәрбиешілерді кіналау дұрыс емес. Ғылыми 
зерттеулердің нәтижесіне сенсек, ғалымдар сәбидің бөгде орынға үйренуі ата-ананың 
баласын жаңа жағдайға қалай дайындауына байланысты екенін айтуда. Мәселен, 
бағбан ағаш егерден бұрын, бұған орын дайындайды, содан соң барып отырғызып, 
отырғызған кезде тамырына зиян келмеуіне көңіл бөліп, топырақпен түбін тиянақтап 
көмеді. Сонда да жаңа отырғызған жеріне үйренгенше ағаш «ауырады». Сол сияқты 
сәбидің басқа ортаға үйрену кезеңі – оның өмірінде кездесетін алғашқы күрделі 
кезеңнің бірі. Таныс емес адамдардың ортасында қалу өте ауыр болуы себепті, бала 
жылап, мазасызданып, тіпті қашып кеткісі келеді. Кейбір ата-ана баланы бұл қылығына 
таң қалып, сүйкімді жуас баламыз неліктен өзгереді деп ойлайды.

Баланың бұл кезін бірнеше кезеңге бөлуге болады. Балабақшаға апарардан 1-2 
ай бұрын дайындық жұмысын бастауға болады. Бұл кезде сәбидің күн режиміне 
балабақшадағы тәртіпті енгізуге болады. Осы уақытта күн режимінің орындалуын 
қадағаланса, бақшаға келген күннен бастап сәби өз тобымен бірге белгілі уақытта стол 
басына отырып, ұйықтайтын кезде топтағы басқа балалар сияқты ұйықтайды.

Сәбидің жақсы тамақтануы мен дұрыс ұйықтауына көңіл бөлу қажетті тәрбиенің 
негізі болмақ. Топпен бірге отырғанда балалар өздері тамақтанады. Үйде сәбидің 
қалай тамақтанғанын қадағалап отырса, педагогтер әрбір жаңа қабылданған балаға 
көңіл бөле алмайды. Өйткені, олар үйлерінде біреу емізік арқылы тамақтанса, біреуі 
ата-анасының алдына отырып, қолынан тамақтанатын болған. Сол сияқты ұйықтау 
кезінде де көп көңіл бөлінеді. Біреуіне жымия қарап, біреуін қолымен сипап, біреуінің 
көрпесін түзеп көмектеседі. Ал жаңа қабылданған сәби дұрыс ұйықтай алмаса, барлық 
топ алаңдайды. Сондықтан үйде балаға бар мүмкіндіктерді пайдалана отырып, бақша 
режиміне асықпай үйрету керек.

Ж.КАЛКЕЕВА,
«Дана» бөбекжай балабақшасының тәрбиешісі. 

Музыка пәніндегі оқытудың 
тиімді жолдарының бір – АКТ-ны 
қолдану. Бүгінгі таңда қоғамымыздың 
жаңа қарқынмен дамуы, ғылыми-
техникалық прогрестердің жетістіктері, 
еліміздің өркениетті елдер қатарынан 
көрінуі білім беру жүйесіне де ықпал 
етпей қойған жоқ. «Жаңа ақпараттық 
– коммуникациялық технологиялар» 
ұғымының пайда болуы білім беру 
саласында компьютердің қолданыла 
бастауымен тығыз байланысты. 
Көптеген электронды оқулықтар мен 
оқу бағдарламалары, мультимедиялық 
оқу бағдарламалары жасалады және 
жасалып та жатыр. Сондықтан, бүгінгі таңда музыка пәні 
мұғалімдерінің кәсіби құзырлылығы құрылымынан оқытудың 
ақпараттық – коммуникациялық технологиялары ерекше 
орын алады. Жаңа ақпараттық технологиялар дегеніміз – 
білім беру ісінде ақпараттарды даярлап, оны білім алушыға 
беру үрдісі. Бұл үрдісті іске асырудың негізі компьютер бо-
лып табылады. Компьютер – мұғалімнің басты көмекшісі. Ең 
біріншіден, ол мұғалімнің еңбегін жетілдіреді. Көптеген ма-
териалдарды, дайын сабақтарды реттеп сақтауға мүмкіндік 
береді. Екіншіден, компьютердің арқасында мұғалім әр 
сабаққа оқушылардың ерекшелігіне қарай және сабақтың 
мақсаты мен міндетін ескере отырып, әртүрлі кестелер, мате-
риалдар дайындай алады. Үшіншіден, сабақтың формаларын 
түрлендіре алады, яғни көрнекілік, әдістемелік, аудио және 
бейнематериалдар қолдана алады. Мұндай жұмыс сабақтың 
әр кезеңінде іске асырылады. Сонымен бірге, ақпараттық 
коммуникативтік технология сабаққа дайындалуда қосымша 
ақпаратты іздеуді кеңейтеді. Интернеттің іздеу жүйесі арқылы 
қызықты мәліметтер, көрнекіліктер таба аламыз. Сол жағынан 
да сабаққа дайындалу барысында әдістемелік көмек береді. 
Осыған орай, менің тәжірибемде сабақтың қалыптасқан 

Көркем еңбек 
пәнінде оқытудың 

жаңа әдіс – тәсілдерін 
пайдалану

Технология» сөзі - гректің «techne» 
(өнер, шеберлік, ептілік ) және «logos» (сөз 
оқу ғылым) сөздерінен шыққан.Демек, 
технология ғылымы – шеберлік ғылым.
Қазіргі таңда технология дегенде адамға 
қоғамға қажетті бұйымдарды жасаудың 
әдістері деген мағынаны түсіндіреді. 
Ұялы байланыс, ғаламтор,компютерлер 
бастысы осы. Ал қазіргі «Көркем еңбек» 
пәнінде бейнелеу өнері мен сызбалар-
ды жоспарды біріктіре отырып, заттың 
немесе бұйымның жасалуын үйрету бо-
лып табылады. Технология сабағы фи-
зика, химия, экономика сынды негізгі 
пәндермен байланысты. Айталық, «ме-
талл» сөзі латынша «шахта» деген 
сөзінен алынғандығын, ол табиғатта дай-
ын өнім болып кездеспейтінін, тас күйінде 
кездесетіндігін,тек өңдеу арқылы дай-
ын өнімге қол жеткізуге болатындығын, 
олардың ауыр, жеңіл, түсті, түссіз болып 
физикалық, химиялық қасиеттерге ие 
екендігін үйретеді.Қандай металлдың 
бүгінгі таңдағы құндылығын, болат, 
шойынның арғы атасы темір екендігін, 
оларды жоғары температуда өңдеумен 
көміртегімен балқыту арқылы төзімді 
өнім пайда болатындығын үйретеді.Білім 
берудегі жаңа  әдіс-тәсілдерді пайдалана 
отырып, балаларға көп критерийлер беру 
арқылы сауал тасталады. «Технология.
Көркем еңбек» пәндерінің балаға берер 
білімі көп және оны күрделі пән ретінде 
қарауымыз керек. Еңбекке немқұрайлы 
қарау нағыз білімсіздік. Қазіргі таңда 
мұғалім ретінде байқайтынымыз, 
балалардың сабаққа ықыласы төмен.
Сонда балада білім болмаса, бір кәсіптік 
бағытқа бағдар берілмесе, ондай бала 
ертең қоғамда орнын қалай табады. Бұл 
үлкен ойландыратын жағдай. Ақылын 
алтын беріп сатып алған – деген, сөздері 
сол кездегі өмір талабы болса, бүгінгі 
таңда да қадір-қасиетін жоғалтқан жоқ.
Балаға кәсіби бағдар беру мектептен ба-
сталуы тиіс.

Еңбексіз өскен бала, ескексіз жүзген 
қайық деп, дана бабаларымыз бекер айт-
паса керек.

Е.СЕРГАЗИН,
 М.Мәметова атындағы орта  

мектебінің көркем еңбек пәнінің 
мұғалімі. 

МУЗЫКА ПӘНІН ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫНЫҢ БІРІ
дәстүрлі түрінен басқа, дәстүрлі емес 
сабақтар түрлері де пайда болуда. 
Олар көбінесе оқытудың жаңаша 
әдістеріне негізделіп құрылуда. 
Ондағы мақсатым - әрбір сабақтың 
оқу - тәрбиелік мүмкіншіліктерін 
ескере отырып, оны жаңа сапалық 
сатыға көтеру. Балаларды қабілетіне 
қарай, - жыраулық өнерге, терме 
айтуға, шешендікке тапқырлыққа, ай-
тыс өнеріне үйретуде - ән-саз пәнінің 
алатын орны орасан зор. Олай болса, 
оқыту мен тәрбиелеудің ой елегінен 
өтетін әдіс-тәсілдерін жаңашыл 
педагогтардың тапқан әдістемелерін 

біліп қана қою жеткіліксіз, оны әркім өз мүмкіндігінше күнделікті 
сабақта пайдалану қажет. Сонда ғана сабақ нәтижелі болып білім 
сапасы арттады. Әр мұғалімнің оқытуға, үйретудегі өз тұғырнамасы 
болу қажет. Олар мыналар:- Әр оқушының білім деңгейін, қабілетін 
мүмкіншілігін түсіну: - Оқушының бойындағы жетістіктері мен 
кемшіліктерін қабылдау: - Оқушыларға қиындықтарды жеңуге, 
кемшеліктерден арылуға көмектесу: Музыка пәнінің басқа пәндерге 
қарағанда көптеген ерекшеліктері бар. Мұнда негізінен оқушының 
қабілеті, бейімділігі баса назарда болуы керек. Сондықтан 
оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру мақсатында сабақта 
тақырыпқа байланысты, музыка түрлерінің шығу тарихы, музыка 
түрлері дамыған елдерде, музыка әр саласындағы белгілі компа-
зиторлар өмірімен Қазақстандағы әлем елдеріндегі композитор-
лар мен музыка жұлдыздары тағы басқа, музыка туралы толық 
мәліметтер беріп отыру. Сондықтан, жаңа инновациялық әдістерді 
пайдалана отырып, білім сапасын арттыру өмір талабы.

С.СЕРГАЗИНА,
М.Мәметова атындағы орта  мектебінің музыка пәнінің 

мұғалімі.

Поэзияның мұзбалағы, ғажайып 
ақындардың бірі Мұқағали Мақатаев 
қазіргі Алматы облысы, Райымбек 
ауданындағы Қарасаз ауылында 1931 
жылы 9 ақпанда дүниеге келді.

Балалық шағы соғыспен тұспа-тұс 
келген Мұқағали өлеңді он-он бір жасы-
нан жаза бастайды. Алғашқы өлеңдері 
аудандық газетте жарық көрген Мұқағали 
шығармалары 1960-1970 жылда-
ры үздіксіз басылады, бұл жылдарды 
ақынның қазақ поэзиясының биік шыңына 
көтерілген уақыты деп санауға әбден бо-
лады.

Ауылдағы орта мектепті 1948 жылы 
бітіріп, комсомол, кеңес қызметтерінде 
болған. Кейін аудандық газетте әдеби 
қызметкер, Қазақ радиосында диктор 
болған, «Қазақ әдебиеті» газетінде, 
«Жұлдыз» журналында поэзия бөлімін 
басқарған. Қазақстан Жазушылар 
одағында поэзия секциясында әдеби 

Поэзияның мұзбалағы
кеңесші қызметін атқарған.

Тырнақалды туындылары Нарынқол 
аудандық «Советтік шекара» (қазіргі 
«Хан тәңірі») газетінде 1948 жылдары 
жариялана бастаған. 1954 жылы бір топ 
өлеңі «Әдебиет және искусство» (қазіргі 
«Жұлдыз») журналында, одан кейін бір 
шоғыр жыры Ә.Тәжібаевтың сәт сапар 
тілеген сөзімен «Қазақ әдебиетінде» 
жарияланған.

Аз ғұмыры ішінде бірнеше лирикалық 
жыр жинағы мен дастандарын ұсынған. 
Жыр аудармасы саласында Шекспирдің 
сонеттерін, Дантенің «Құдіретті комедия-
сын» қазақшалады. Ақынның «Саржай-
лау», «Сөнбейді, әже, шырағын», «Кел, 
еркем, Алатауыңа» өлеңдеріне сазгер 
Н.Тілендиев ән шығарған.

Ақын тұрмыс тауқыметін тарта 

жүріп, әпербақан сынға ұшырағанда 
да "Ақынның ақындығы атақта емес, 
арда ғана" деген байламды берік ұстап, 
шен-шекпенге де, лауазым-атаққа 
да қызықпаған. Ақынның қаламынан 
"Қарлығашым, келдің бе?", "Дариға 
жүрек", "Аққулар ұйықтағанда", "Шуағым 
менің", "Өмір-дастан" т.б. жыр жинақтары 
туған.  М.Мақатаев поэзиясы жұмыр 
жердің барлық мәселесіне араласқан, 
кең, ауқымды тақырыпты қамтиды. Оның 
туған жер, адамдар тағдыры, өмір мен 
өлім, ана мен бала, ақын мен ақындық, 
соғыс тауқыметі т.б. тақырыптағы лири-
касы қайталанбас ұлттық сипатта, ұлттық 
зермен кестеленген.

Ж. ТЕРЛИКБАЕВА,
К. Қазыбаев атындағы орта мектебінің 

қазақ тілі мен әдебиет пәнінің 
мұғалімі.

BILIM
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ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сарқан гуманитарлық колледжі осы оқу орнының ұлт - аспаптар оркестрінің 
жетекшісі 

Ықылас Болатбекұлы Құттыбековтың
ауыр науқастан қайтыс болуына орай отбасының қайғысына ортақтасып, көңіл ай-
тады.

Аудандық білім бөлімі, Ғылым және білім қызметкерлері кәсіподағының аудандық 
комитеті Н.Островский атындағы мектеп-лицейінің директорының орынбасары 
Аппасова Ақмарал Жанболатқызына ері 

Ықылас Болатбекұлы Құттыбековтың
ауыр науқастан қайтыс болуына байланысты отбасының қайғысын бөлісіп, көңіл 
айтады.

Н.Островский атындағы мектеп-лицейінің ұжымы осы білім ордасы директорының 
орынбасары Аппасова Ақмарал Жанболатқызына ері 

Ықылас Болатбекұлы Құттыбековтың
ұзақ науқастан қайтыс болуына байланысты ауыр қайғысын бөлісіп, көңіл айтады.

Қош бол, досым!

Аңқылдап кеше ғана жүрген аман,
О, қайран, қимас -- досым, 

іргелі -- ағам.
Атбасын бұрмай саған кетпеуші едім,
Сарқанға жол түссе енді кімге барам.

Сан жылдар достық бағы гүлдеп еді,
Ол енді жеміс бермей, мұң береді...
Арқалап қала жаққа сағынышын,
Өзіңдей "Ақыным" -деп  кім келеді.

Қарамас тағдыр деген жоспарға шын,
Өтеді өмір - керуен, көш болғасын.
Сыйлы едің бұл фәниде ел- жұртыңа,
Бақұл бол, бақида да...
Қош бол, досым!

 Жангелді НЕМЕРЕБАЙ,
Қазақстан Жазушылар одағының 

мүшесі.

Қайда қашып
 жазмыштан 
құтыласың?!

(Ықылас Құттыбековтың рухына)

Көзім жетті ғұмырдың жалғанына,
Өлім күлді мәз болып алғанына.
Көрген түстей өмірден көштің, 

бауырым,
Іліндің де аурудың қармағына.

Үрей қамап жан-жақтан күбірледі,
Ата-анаңның қайғыдан бүгілгені.
Үш-төрт апта төсекке таңып қойған,
Әлсіз жібі үміттің үзілгені.

Айықпас дерт сынады шыдамыңды,
Жанарыңнан жас емес мұң ағылды.
Жоқтап сені жар даусы құмығады,
Сақтай алмай қалдым деп сыңарымды.

Қысқа ғұмыр... тағдырың тұсап қалды,
Үгітіліп ірі арман ұсақталды.
Енді, міне, туған жер топырағы,
Өнер тұнған кеудеңді құшаққа алды.

Алды ажал қайырымсыз, сұсы басым,
Қайда қашып жазмыштан құтыласың.
Ұл-қызың бар, көктейді бұтақтарың,
Қош бол, інім, бақұл бол, Ықыласым!

Жомарт ИГІМАН.

Жыл жаңарып, ай алмасып, уақыт озған сайын өмір өзіндік 
өзгерістерін ұсынады. Наурыздың 19-ында Парламент Мәжілісі мен 
барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының сайлауы болатыны 
жұртшылыққа аян. Жуырда өткен  «AMANAT» партиясының кезектен 
тыс XXV съезінде жұртшылыққа жағымды жаңалықтар жарияланды. 

-«AMANAT» партиясының командасы 75%-ға жаңартылды. Бұл еліміздің барлық 
мәслихатына ұсынған 4 мыңға жуық адам. Олардың үштен бірі – әйелдер. Біздің әрбір 
бесінші үміткеріміз – жас ұрпақтың өкілі. Бұл Мемлекет басшысының реформалары 

мен партия бағытын жүзеге 
асыруға қабілетті жарқын 
көшбасшылардың жаңа лебі. 
Біз әлемге басқалардың 
көзімен қарауды білеміз. 
Бір көшбасшы партиясы-
нан біз көшбасшылар пар-
тиясына айналдық, - деді пар-

тия төрағасы  Ерлан Қошанов. - Бүгінде «AMANAT-тың 800 мыңнан аса мүшесі бар. 
Партияның артында қалың қол тұр.  «AMANAT» бір сайлаудың немесе бір науқанның 
партиясы емес. Біз 365 күн бойы, 24 сағат үзіліссіз, тынымсыз жұмыс істеп келеміз. Біз 
халыққа жақындай бастадық. Біз кабинеттерден шығып, адамдармен – зауыттарда, ба-
зарларда, аулаларда және ауылдарда ашық сөйлесеміз. Біз күн сайын адамдардың про-
блемалары мен қажеттіліктерімен өмір сүреміз және оларды шешу үшін жауапкершілікті 
өз мойнымызға алуға дайынбыз, - деп нақтылады ол.

Партия мүшелері соңғы бір жылдың өзінде өңірлерде, ауыл-аймақта мыңдаған 
кездесу өткізді. Соның нәтижесінде тұрғындардан 200 мыңнан астам талап-тілек пен 
ұсыныс жиналған.

Ж.МАҚАТҰЛЫ.

Сайлау қарсаңында 

Өркенді өзгерістер бастауы 

Об изменениях в системе обязательного 
социального страхования с 1 января 2023 года

Государственный фонд социального страхования (Фонд) реализует дополнительный уровень 
социальной защиты работающих граждан. Финансовые ресурсы системы обязательного соци-
ального страхования формируются за счет социальных отчислений в размере 3,5% от дохода не 
менее одной и не более семикратного размера минимальной заработной платы, уплачиваемых 
работодателями за работников, а также индивидуальными предпринимателями и лицами, зани-
мающимися частной практикой за себя. Учитывая рост минимальной заработной платы с 2023 
года до 70 тыс. тенге, с 1 января 2023 года минимальный размер социальных отчислений в месяц 
составит 2 450 тенге (3,5%*70 000 тенге), а максимальный – 17 150 тенге (3,5%*7*70 000 тенге) 
Своевременное поступление социальных отчислений обеспечивает получение социальных вы-
плат гражданам при наступлении 5 видов социальных рисков – утраты трудоспособности, потери 
кормильца, потери работы, потери дохода в связи с беременностью и родами, а также с уходом 
за ребенком. С 1 января 2023 года будут изменены параметры 2 видов социальных выплат. 

Первое, социальная выплата по потере работы, которая назначается участнику системы со 
дня регистрации в качестве безработного от 1 до 6 месяцев в зависимости от трудового стажа. 
Размер социальной выплаты зависит от среднемесячного дохода участника системы, с которого 
производись социальные отчисления за последние 2 года, стажа участия в системе и коэффи-
циента замещения дохода. С 1 января 2023 года коэффициент замещения дохода увеличится с 
40% до 45%, что приведет к росту размера социальной выплаты в среднем на 13%.  Следует от-
метить, что действующим получателям по состоянию на 1 января 2023 года будет автоматически 
произведен единовременный перерасчет с применением коэффициента 45%. По области Жетісу 
799 получателям произведен перерасчет размера указанной  выплаты.

Второе, социальная выплата по уходу за ребенком на сегодня назначается до достижения 
ребенком возраста 1 года, с 1 января 2023 года продолжительность выплаты продлевается до 
1,5 лет. При этом, прежний порядок определения размера социальной выплаты остается и со-
ставляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производись социальные отчисления за 
последние 2 года. Следует отметить, что действующим получателям по состоянию на 1 января 
2023 года, чьи дети рождены в 2022 году, выплата будет продлена автоматически. По области 
Жетісу 9 191 получателям продлен срок выплаты до 1,5 лет.

Также следует отметить, что в случае поступления социальных отчислений за работника, 
дополнительно к базовым государственным пособиям осуществляются 2 вида долгосрочных со-
циальных выплат из Фонда. Социальная выплата на случай утраты трудоспособности из Фонда 
осуществляется на период установления степени утраты общей трудоспособности и производит-
ся независимо от продолжения трудовой деятельности. Социальная выплата на случай потери 
кормильца из Фонда осуществляется до достижения иждивенцем 18-лет, а в случае обучения по 
очной форме - до 23-лет. 

В целях обеспечения покупательской способности размеры этих выплат повышаются на еже-
годной основе. С 1 января 2023 года размеры долгосрочных социальных выплат будут автома-
тически увеличены на 8,5%.  По области Жетісу 1 769 получателям по утрате трудоспособности 
и 1 845 семьям, потерявшим кормильца повышены размеры выплат. Таким образом, совокупный 
размер выплат у работающих граждан составляет больше, чем у неработающих граждан. Осо-
бо хотелось бы подчеркнуть, что перерасчет, повышение и продление выплат производится в 
автоматизированном режиме, то есть нет необходимости получателям предоставлять дополни-
тельные документы. Более подробную информацию о системе обязательного социального стра-
хования можно получить через интернет-ресурс Фонда: gfss.kz, и в аккаунтах социальных сетей 
Фонда и филиалов.

   Э.БОРАНБЕК,
директор филиала.                                      
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