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Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

Президентіміз Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың 2022 жылғы 16 нау-
рызда халыққа жолдаған «Жаңа 
Қазақстан: Жаңару мен жаңғыру 
жолы» атты жолдауын, ерекше 
жолдау деп атауға болады.

Республикасының Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
Қазақстан халқына арнаған Жол-
дауы көптің көңіліне үміт пен сенім 
ұялатты деп ойлаймын. Себебі, 
өзі атағандай, қаңтар төңкерісінен 
кейін көпшіліктің санасын үрей 
билеп, алдағы күндерге деген 
алаңдаушылық пайда болғаны 
рас. Мемлекет басшысы жақын 
уақытта елде жүзеге асырылатын 
қоғамдық - саяси және әкімшілік-
құрылымдық реформаларды атай 
отырып, көкейіміздегі біраз күдікті 
сейілткендей болды.

Барлық жағдайда бюрократияға, 
формализмге жол берілмейтіні 
қатаң ескертілді. Алайда, бар-
ша міндеттер мен мәселелерді 
шешуде біздің халқымыз 
Президентімізбен бірге «толық 
жұмылуы қажет». 

Мемлекет басшысы 
Қ.Тоқаевтың Қазақстан халқына 
жолдауы жаңа Қазақстанның 
іргетасын бекітіп, өзгерістер 
мен жаңғыруларға жол ашады, 
халқымыздың отаншылдық рухын 
биіктетіп, игіліктерге бастайды, 
азаматтарымыздың мақсаттарына 
қол жеткізетініне сенемін. Мен 
ең алдымен халқымыздың 
көшбасшысына сенемін, оны 
қолдайтын ынтымақшыл 
халқымызға және озық ойлы, 
білімді жастарымызға сенімін деп 
сенім білдірді.

Қазақстан халқына жолдауы оң 
өзгерістер мен өзекті ұсыныстарға 
толы болды деуге болады. Пре-
зидент жолдауында ең алды-
мен отыз жылдық тарихы бар 
тәуелсіздігіміздің жемістерін 
ұмытпауды, тәуелсіздігімізді 
қастерлеудің маңыздылығын атап 
өтеді.

Жолдау барша халқымызды 
ойландырған көптеген түйткілді 
жағдаяттарға лайықты жауап бе-
румен қатар, жаңа Қазақстанның 

ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУ

КЕЛЕШЕК ҮШІН ҚҰНДЫ ШЕШІМ
келешегіне деген сенімімізді 
нығайта түсті. Расында, оның 
адамзатты алаңдатқан аласапы-
ран уақытта республика халқына 
арнаған жолдауы маған да ұнады. 
Меніңше, Жолдау қалың елдің 
ойын дөп басып, көптің көңілінен 
шыққаны анық. 

Президентіміздің тарихымыз-
ды қастерлеуі әрі жеке басына 
тән кісілік қасиеті деп түсінгеніміз 
абзал. Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев елдің  
әкімшілік-аумақтық құрылымына 
өзгертулер енгізуді ұсынды. Жаңа 
облыстардың Абай, Ұлытау, Жетісу 
деп аталуының маңызы зор. Ұлан-
ғайыр жеріміздің көне атауларын, 
ұлы тұлғаларымыздың есімдерін 
ұрпақ санасында жаңғырту өте 
орынды. 

Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың: «Мақсатқа жету 
үшін тек мемлекеттік аппаратты 
жаңарту жеткіліксіз, әрқайсымыз 
өзгеруіміз керек. Мен барша 
қазақстандықтарды біртұтас ор-
ганизм ретінде жаңа Қазақстанды 
құруға кірісуге шақырамын. Біздің 
басты байлығымыз – тәуелсіздікті 
көздің қарашығындай сақтап, 
ұлттық бірегейліктің іргетасын 
нығайтып, елді өзгертуге 
жұмылуымыз керек. Бұл біздің 
болашақ ұрпақ алдындағы қасиетті 
парызымыз», – деген сөзін толық 
қолдаймын.

Мемлекет басшысының 
«Жаңа Қазақстан: жаңару мен 
жаңғыру» деп аталған жолдауында 
еліміздің саяси және әлеуметтік-
экономикалық маңызды бастама-
лары нақтыланып, келешек үшін 
құнды шешімдер қабылданды. 
Саяси салада қабылданған 
президенттік шектен тыс 
өкілеттіктерден бас тарту елдегі са-
яси жаңғыртудың демократиялық 
құндылықтардың жаңа үрдісінің  
қалыптасуына ықпал етеді.  
Билік құрылымдарының шешім 
қабылдауда бұқара қауымның 
пікірін ескере отырып, ашықтық, 
жариялылық қағидаларын  
қамтамасыз ететін маңызды фак-
тор екенін айтты.

Сөзінің соңында  Мелекет бас-
шысы Қасым-Жомарт Тоқаев: 
Біздің мұратымыз – Жаңа 
Қазақстанды құру.  Жаңа Қазақстан 
дегеніміз - егемен еліміздін 
болашақтағы бейнесі. Өз елінің 
ертеңіне сенбеген халақ мықты 
мемлекет құра алмайды. Бұған 
тарихтан талай мысал келтіруге 
болады. Біздің келешегіміз ке-
мел боларына және жарқын 
болашақты өз қолымызбен жасай 
алатынымызға сенеміз. Әрбір 
азаматтың конститутциялық 
құқығы мүлтіксіз сақталуын 
қамтамасыз етеміз. Мемлекет пен 
қоғамның өзара сеніміне және 
құрметіне негізделген жаңа саяси 
мәдениетті қалыптастырамыз.

Біз ең басты құндылығымыз-
Тәуелсіздігімізді сақтап, ұлттық 
бірегейлігіміздің негізін нығайтып, 
елімізді жаңғырту жолында 
ұйысуға тиіспіз. Бұл - болашақ 
ұрпақ алдында қасиетті борышы-
мыз.

Ең басты - еліміздің егемендігі! 
Шын мәнінде, біз үшін 
Қазақстанның Тәуелсіздігі бәрінен 
қымбат. Бабалар аманатына адал 
болып, оны ұрпаққа табыстыру-
мен үшін киелі парыз. Сондықтан 
маған елімнің амандығы мен 
жерімнің тұтастығынан асқан 
ешбір құндылық жоқ.

Жаңа Қазақстан-жаңару мен 
жаңғыру жолы, бүгінгі буынның 
болашақ ұрпаққа аманаты. Ен-
деше, Жаңа Қазақстанды бірге 
өркендетейік, ағайын! деп сөзін 
аяқтады Елбасы.

Жолдау – стратегиялық құжат. 
Ондағы міндеттерді жүзеге асы-
ру мемлекетіміздің көкжиегін 
кеңейтеді, болашағын нұрлы 
етеді. Ел дамуы үшін жасалынып 
жатқан нақты жұмыстар бүгінде 
жұртшылықтың көңілінен шығуда. 
Мемлекет басшысының бастама-
ларын толық қолдай отырып, бұл 
жолдау бүкіл халық үшін қуатты 
жұмылдырушы бастама болаты-
нына сенімдімін.

Айтжамал ЧЕМОМБАЕВА,
Суықсай ауылдық мәдениет 

үйінің директоры. 

Ауданымызда жыл сайын екі 
айлық сенбілікті өткізу бойын-
ша көшелерді, саябақтарды, гүл 
бақтарын мекемелерге, ұйымдар 
және кәсіпорындарға бекітіп 
беру мақсатында кешенді жо-
спар құрылады. Биыл да тазалық 
айлығы жоғары қарқынмен жүріп 
жатыр. 

Алайда сенбілікке қатысушы-
лардың тындырған жұмыстары 
көзге көрінбейді. Әр сәрсенбі мен 
жұма күндері түстен кейін бас-
талатын тазалық жұмыстарына 
асықпай сағат 3-тен кете жина-
лып, 5-те оразаны сылтауратып 
қайтып кетіп жатқандар аз емес. 
Екі сағатта ешқандай істің беті 
бері қарамайтыны белгілі. 

Бұл мәселе апта басындағы 
аудан әкімінің аппарат жиынында 
қатаң ескертумен айтылды. Аудан 
әкімі Есім Сейілханұлы тазалық 
жұмыстарына дұрыс қатыспаса, 
ол екі күнді тоқтатып, сенбі 
күнге толықтай сенбілік өтетінін 
ескертті.  Сондай - ақ, кәсіпкерлер 
мен кәсіпорындар жетекшілерін, 
ұйымдар мен мекемелер  бас-
шыларын  өз ғимараттарының 
маңайында санитарлық шаралар 
жүргізуге қатаң тапсырма берді.. 

Қоқыстан тазартып, мәдени 
өсімдіктер отырғызыңдар, 
ғимараттарыңыздың маңайын 
қалыпқа келтіріңіздер. Өздері та-
залайды деген кереғар пікірден 
аулақ болыңыздар - бұл жаман 
қасиет. Тазалық өзіміз үшін - деді.. 

Алдағы уақытта рейдтер, 
учаскелік инспекторлармен, СЭҚ 
өкілдерімен бірлесе тексерістер 

ұйымдастырылып, нәтижесінде 
лас орындар анықталған жағдайда 

әкімшілік айыппұлдар салынатын 
болады. 

Ауданның көрікті болуын 
қалайтын әркім бұл іске үлес 
қосуы тиіс. Ауданымыздың 
тазалық күтімі бәрімізге байла-
нысты. Тек жұмыла көтерсек қана 
жүк жеңіл болмақ. Осы жайттарға 
орай, бүкіл аудан тұрғындары 
апта сайын  өтетін сенбіліктерге 
шақырамыз. Өз аулаларыңызда, 
көшелеріңізде, үйлеріңізде 
тазалық пен тәртіптің орын алуын 
қадағалаңыздар. 

Алдымызда мамыр айының 
мерекелі күндері -  Қазақстан 
халқының бірлігі  және Ұлы Жеңіс 
күні келе жатыр. Бұл мерекелерді 
көрікті, көшелер мен тазаланған 
аулаларда қарсы алайық. Бар-
шамыз өскелең ұрпаққа үлгі 
болатындай іс жасап, үйімізге, 
ауылымызға, Отанымызға деген 
сүйіспеншілігімізді  көрсетейік. 

Тазалық мәселесі ауыл 
тұрғындарының барлығына 
қатысты. Әр азаматты тазалыққа 
тәрбиелеу отбасынан басталуы 
тиіс. 

Әрқайсысымыз өзіміз тұратын 
үй - жайдың айналасын таза 
ұстап, артық - ауыс қалдықтарды 
шашпай, ұқыпты болсақ, туған 
ауылымыздың таза әрі көрікті ме-
кенге айналуына титтей де болса 
үлес қосар едік.

Қоршаған ортаның, өзіміз 
өмір сүретін ауданның тазалығы 
әрқашан бірінші орында болуы 
керек.

Ербол СЫМХАНОВ.

ТАЗАЛЫҚ  АЙЛЫҒЫНА  АТСАЛЫСАЙЫҚ!

АУЫЛ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ 
БАРЛЫҒЫНА ҚАТЫСТЫ МӘСЕЛЕ

"ЕЛБАСЫ МЕДАЛІ" - ЕРЕКШЕ ЖОБА
«Елбасы медалі» жобасы – 14-

29 жас аралығындағы жастарды 
жан-жақты дамытуға бағытталған 
ұлттық бағдарлама. Бағдарлама 
7 бағыттан тұрады: спорт, дарын 
мен дағды, кітап оқу, ұлттық мұра, 
волонтерлік, экспедициялар мен 
жорықтар және еңбек практика-
сы. Жобаға қатысқан  оқушылар 
бос уақытын жоспарлауға, ал-
дына мақсат қоюға, оған қол 
жеткізуге, салауатты өмір сал-
тын ұстануға, үнемі өзін – өзі 
дамытуға үйренеді. Жаңа кітаптар 
оқиды және тағы басқа пайдалы 
істермен айналысады. Көптеген 
тапсырмалар орындау арқылы өз 
дағдыларын жетілдіреді. Сондай-
ақ, өз еңбектерінің жемісін де көре 
алады. Барлық тапсырмалар мен 
сынақтарды шыдамдылықпен 
сапалы орындаса, «Елбасы 
медаліне» ие болады. Елба-
сы медалінің иегерлері білім 
гранттарын тағайындау кезінде 
заңнамада белгіленген тәртіппен 
артықшылыққа ие бола алады.                                                            
Н.Есеболатов атындағы орта 
мектебінен де осы жобаға  2021 
- 2022 оқу жылында 8оқушы 
тіркелген еді.Тек барлық  сынақтан 
сүрінбей өтіп, қола деңгейге жет-
кен екі шәкіртіміз -  10 "Б" сынып 
оқушысы Жұмақын Лина мен 

қазіргі таңда Т.Жүргенов атындағы  
Өнер академиясының білімгері 
Шындаулет Қарақат Қола медаль 
иегері атанды. 15 сәуір күні Ақсу 
ауданы орталығы Жансүгіров 
өңірінде қола деңгейіне 
қатысушыларды Елбасы 
медалімен марапаттауға арналған 
салтанатты іс – шара болды. Ау-
дан бойынша 13 жеңімпаз атанған 
жасөспірім  қатысты. 6 ай бойы 
өзін – өзі дамытумен айналысқан 
оқушылар мен жастарды марапат-
тау рәсімі аудандық әкімшілікте 
өтті. Қатысушыларды аудан 
әкімінің орынбасары Есжанов 
Ғазиз Отарбайұлы құттықтап,  
медальдерін табыстады.  Медаль 
иегерлері Қ.Сәтбаев атындағы 
орта мектеп - гимназиясынан, 
Ж.Сыдықов атындағы орта мек-
тептен, Қаракемер, Сырттанов 
атындағы орта мектебінен және 
біздің мектептің оқушылары. 
Мені де ұстаз әрі ата - ана 
ретінде балаларымыздың өздерін 
жетілдіруіне арналған осындай 
мүмкіндіктердің көп болғаны 
қуантады. 

Ж.ЖАМАНТАЕВА,
«Н.Есеболатов атындағы орта 

мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» КММ-нің қазақ тілі 

мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. 
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Ақсу аудандық мәслихаттағы  
«AMANAT» партиясы  депутаттық 
фракциясы отырысында аудан 
әкімі Е.С.Базарханов партияның  
Сайлауалды бағдарламасын  
жүзеге асырудың Жол 
картасындағы көрсеткіштердің 
2021 жылы орындалуы және  
және 2022 жылғы алдағы тұрған 
міндеттер туралы есеп берді.          

2021 жылғы  жоспарланған   
Жол картасындағы    Жансүгіров 
ауылында  50 пәтерлі тұрғын 
үйдің құрылысы 2021 жылы 
басталды, биыл пайдалануға 
беріледі.  2020 жылы басталған 
637 км. суару каналдарын 
қалпына келтіру жұмысы жыл 
соңына дейін аяқталады. 
Ж.Сыдықов атындағы орта 
мектептің күрделі жөндеуіне, 
Сағабүйен дәрігерлік 
амбулаториясының құрылысына 
қаржы бөлінді. 

Өзекті болып тұрған мәселе ол 

Бағдарламаның 
орындалуы бақылануда

медицина саласы, ол медпункт 
салу, медициналық жабдықтар 
алу (КТ, велоэргометр), жедел 
жәрдем көлігін алу. Осы мәселе 
бойынша тиісті мекемеге 
ұсыныс, сұраныстар берілген, 
орындалуы бақылауда. Аудан 
әкімі Есім Базарханов 2022 
жылғы көрсеткіштерді жүзеге 
асыруда тиісті мекеме басшыла-
рына жұмысты ұйымдастыруды 
тапсырды. Депутаттық фрак-
ция отырысында Сайлау-
алды бағдарламаны жүзеге 
асырудың Жол картасындағы 
көрсеткіштердің орындалу-
ын тұрақты түрде  бақылауда 
болатындығы, көшпелі 
қабылдау өткізу, орындалуы ту-
ралы мекеме басшыларының 
есептерін тыңдау туралы шешім 
қабылданды.
	 К.ДӘУЛЕТБЕКОВА,

депутаттық	фракция		
жетекшісі.	

Көшкентал ауылдық округінің Көлтабан ауылында “AMANAT” пар-
тиясы Алматы облыстық партия филиалының мобильді қоғамдық 
қабылдауы өткізілді. "AMANAT” партиясы Алматы облыстық пар-
тия филиалының орынбасары А.Көбентаев. Алматы облыстық 
мәслихат депутаты Б.Тынышбаев, аудандық атқарушы хатшы-
сы, аудандық мәслихат депутаты К.Дәулетбекова аудан әкімінің 
орынбасары А.Сабырбаев, аудандық аурухана директорының 
орынбасары, аудандық мәслихат депутуты Б.Құрымбай, аудандық 
құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің бас маманы Д.Қо-
жабергенов,                                              

«Ақсу – ирригация» мекемесі - КазСушар РМК Алматы 
филиалының Ақсу өндірістік бөлімшесінің бастығы Ә.Нұргелдин 
ауыл тұрғындарын толғандырып жүрген мектептің, медициналық 
пункттің құрылысы, егістікке судың жетіспеушілігі, балалар ой-
найтын алаңның жоқтығы тағы да басқа сұрақтарына аудандық 
мәслихат депутаттары, жергілікті атқарушы жауап берді. Көтерілген 
өзекті мәселелер бойынша шаралар қабылданып, орындалуы 
қадағаланады.

Жангүл	ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
"AMANAT"	партиясы	аудандық	филиалының	эксперті.

«Медиация» сөзі латын 
тілінен аударғанды «делдал», 
«екі тарапты мәмілеге келтіруші 
үшінші тұлға» деген мағынаны 
білдіреді. Медиация – біздің 
ата-бабаларымыз Қазақ елінің 
дәстүрлі құқығының негізінде 
мыңдаған жылдар бойы ұстанып 
келе жатқан бітімгершілік жолы 
деп түсіне білуіміз керек. Ме-
диация деген  заманның талап-
тарына сай жаңартылған жаңа 
атауы болмаса, қазақтың өзінің 
тарихында бар дауды шешу 
жолы. 

Жалпы медиация – даула-
сушы екі тарап арасындағы 
келіспеушілікті қарап, заңды 
түрде бір келісімге келуге кәсіби 
тұрғыда жол-жоба көрсетіп, 
мүмкіндігінше екі жаққа тиімді 
мәмілеге келуге қол жеткізуді 
көздейді. Медиаторлар жеке 
және заңды тұлғалардың 
азаматтық, еңбек, отбасылық 
және басқа да қатынастарына, 
сондай-ақ қылмыстық істер бой-
ынша медиация рәсімін жүргізе 
алады.

Батыс елдерінде дау-
дамайдың 97 пайызы сотқа 
дейін, яғни, медиациялық 

МЕДИАЦИЯ – ҚАЗАҚТЫҢ БІТІМГЕРШІЛІК 
ЖОЛЫНЫҢ ЖАЛҒАСЫ!

жолмен шешілетін көрінеді. 
Медиацияның бір артықшылығы, 
ол тараптардың көп уақытын 
алмауға бағытталған. Тіпті екі 
жақ 2-3 сағат ішінде бір келісімге 
келетін жағдайлар да болады. Ал 
соттасқан жағдайда бірнеше ай 
уақытын сарп еткен болар еді.

Қазақтың ұлы ақыны Абай 
өзінің үшінші қара сөзінде: «Би 
екеу болса, дау төртеу бола-
ды. Оның мәнісі – тақ болма-
са, жұп билер таласып, дау 
көбейте береді деген сөз. Өйтіп 
би көбейткенше, әрбір болыс ел-
ден толымды - білімді үш-ақ кісі 
билікке сайланса. Ол билерге 
даугер адамдар қалмай, екеуі екі 
кісіні билікке таңдап алып, үстіне 
біреуді посредникке сайлап 
алып, біте берсе; егер оған да 
ынтымақтаса алмаса, бағанағы 
үш бидің біреуін алып, екі жере-
бемен сайлап алып жүгінсе, сон-
да дау ұзамай бітім болар еді», 
– депті.

Медиация - қазақ халқының 
ұлттық болмысыне ең жақын 
ұғым десек қате айтпаймыз. 
Түрмесі болмағын, түрме де-
ген түсінігі болмаған, елдің ала 
жібін аттамаған, іргесі берік 

қазақ қоғамында небір даулы 
мәселелерді екі ауыз сөзбен 
шешкен дуалы ауыз билер 
болғанын тарихтан жақсы 
білеміз. Қазақ халқы үшін 
бітімгершілік – билік айтудың 
ең озық өнегесі. Ұлы қазақ 
даласының билігінің белгілі дара 
тұлғалары – Төле би, Қазыбек 
би, Әйтеке билер бастаған дана 
билердің ел арасындағы кез кел-
ген дауды бітімгершілік жолымен 
шешіп, халқымыздың бірлігін, 
ауызбіршілігін, тұтастығын 
сақтауға улкен назар аударғаны 
баршамызға белгілі. Медиация 
туралы заңымыздың  аты бөлек 
болғанымен қазақ халқы үшін 
жат дүние емес. 

Халқымыздың дарабоз 
билерінің дәстүрлі билік жүргізу 
тәсілінің заңды жалғасы деп 
түсінгеніміз абзал. Ендеше, сот 
жүйесінде бітімгерлік тәсілін 
қолдану –  қазақ халқының бүкіл 
әлемге үлгі етерлік шешендігі 
мен көсемдігін жаңғыртуға 
жасалған игі қадам деп танимыз.

Н.ШАЙМЕРДЕНОВ,
аудандық	сотының	

төрағасы.	

Барлық құжаттарды өзіңізбен бірге 
алып жүру өте ыңғайсыз. Кейде маңызды 
құжаттарымызды үйде ұмытып кетіп те жатамыз. 
Цифрлық құжаттар әрбір қазақстандықтың 
өмірін мүмкіндігінше жеңілдетті. Egov mobile 
қосымшасында жеке куәлік, неке және баланың 
туу туралы куәліктері, жүргізуші куәлігі, вакцина-
ция паспорты және басқа да жиі қолданыстағы 
құжаттардың цифрлық аналогы бар.

Цифрлық құжаттар ХҚО-да, банктер мен нота-
риустарда, тіпті ұялы байланыс операторларының 
сервистік орталықтарында да жарамды. Сондай-
ақ, оны әуежайда тіркеліп, поезға отырғанда 
ұсына аласыз. "Egov mobile" қосымшасын Google 
Play, AppGallery, AppStore арқылы жүктеп алуға 
болады. Қосымшаны пайдалану үшін мобильді 
азаматтардың базасында тіркелу қажет.

АУДАНДЫҚ	ХАЛЫҚҚА	ҚЫЗМЕТ	КӨРСЕТУ	
ОРТАЛЫҒЫ.

"Egov mobile" мүмкіндіктері

Алматы облыстық партия 
филиалының мобильді қоғамдық   

қабылдауы

«Қазақстан Республикасының 
мемлкеттік қызметі туралы» 
Қазақстан Республикасының  
Заңына сәйкес мемлекеттік 
қызметші сыбайлас жемқор-
лықтың алдын алу және оған 
қарсы күрес шеңберінде:

1.Бағынысты мемлекеттік 
қызметшілер тарапынан сы-
байлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтардың алдын алуға;

2.Мүдделер қақтығысын бол-
ғызбау және реттеу жөніндегі ша-
раларды қабылдауға тиiс.

3.Туындаған мүдделер қақ-
тығысы немесе оның туындау 
мүмкiндiгi туралы өзiне белгiлi 
болған сәтте өзiнiң тiкелей басшы-
сын немесе мемлекеттiк органның 
басшылығын ол жөнінде жазбаша 
түрде хабардар етуге мiндеттi. 
(егер мүдделер қақтығысы болса, 
билікті жүзеге асыруға тыйым са-
лынады);

4.Тiкелей басшы немесе 
мемлекеттiк органның басшылығы 
мемлекеттiк қызметшiнiң өтiнiшi 
бойынша немесе басқа көздерден 
ақпарат алған кезде мүдделер 
қақтығысын болғызбау және 
реттеу жөніндегі шараларды 
қабылдауға.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер

5.Кадрларды іріктеуге және 
қабылдауға тартылған мемлекеттік 
қызметшілер (еңбек шарты 
бойынша жұмыс атқаратын 
мемлекеттік қызметкерлер) кан-
дидаттарда жақын туыстарының 
болуы сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңнамасында 
көзделген жағдайларды 
қоспағанда, мемлекеттiк қызметшi 
өзiнiң жақын туыстары (ата - ана-
лары (ата - анасы), балалары, 
асырап алушылары, асырап 
алынғандары, ата-анасы бір және 
ата - анасы бөлек аға - інілері мен 
апа-сіңлілері (қарындастары), ата-
лары, әжелері, немерелері) немесе 
жұбайы (зайыбы), сондай-ақ, жек-
жаттары (жұбайының (зайыбының) 
аға - інілері, апа - сіңлілері 
(қарындастары), ата-аналары және 
балалары) атқаратын лауазымға 

тiкелей бағыныстағы мемлекеттiк 
лауазымды атқара алмайды

6.Өзінің лауазымдық өкілет-
тіліктерін жеке өзiнің не жақын 
туыстары мен жекжаттарының 
материалдық мүдделерін 
қанағаттандырумен байланы-
сты мәселелерді шешу кезінде 
пайдаланбауға.

7.«Қазақстан Республикасы-
ның мемлкеттік қызметі тура-
лы» ҚР Заңының 50 бабына 
сәйкес Мемлекеттік қызметке кір 
келтiретін әрекеттерге жол бер-
меу.

Мемлекеттiк қызметшi, 
оның тiкелей басшысы 
және мемлекеттiк органның 
басшылығы өздерiне белгiлi 
болған мүдделер қақтығысы 
жағдайларын болғызбау және 
реттеу жөніндегі шараларды 
қабылдамағаны үшiн тәртiптiк  
жауаптылықта «Қазақстан 
Республикасының мемлкеттік 
қызметі туралы» Заңының 51 
бабына сай  жауаптылықта бо-
латыны қызметкерлер назарына 
жеткізілді.

		АУДАНДЫҚ	
СТАТИСТИКА	

БАСҚАРМАСЫ.

ҚОҒАМДЫҚ	-	САЯСИ	ГАЗЕТІНЕ	2022	ЖЫЛҒА	
ЖАЗЫЛУ	ЖҮРІП	ЖАТЫР!

Ауданның	тыныс	-	тіршілігінен	құлағдар	болғыңыз	келсе,	аудандық	және	
ауылдық	"Қазпошта"	байланыс	бөлімшелеріне	барып	жазылыңыздар.

"Ақсу	өңірі"	газетіне	1	жылдық	жазылу	бағасы	-	4414	теңге,	80	тиын	
және	жарты	жылға	-	2207	теңге	40	тиын.БА
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Оқыту процесінде арнайы мектеп оқушылары 
арнайы білім беру мазмұны меңгереді.Түзетушілік 
жұмыс ұйымдастыру арқылы оқушы бойында 
еңбекке баулу, ең бастысы қоғамдық өндіріске 
қатысуға мүмкіндік беретін икеммен дағдылар, 
көзқарас пен сенімдер қалыптасады, қоғамға 
бейімделуге жағдайлар қамтамасыз етіледі.

Қазіргі таңда дамуында кемістігі бар оқушылар 
жаңа компьютерлік технологиялармен мектепте 
танысуы қажет, арнайы оқытуда бағдарлап оқыту 
технологияларды т.б. кең пайдалануы тиіс.

Арнайы мектептегі оқыту үш міндет атқарады, 
олар: білім беру, тәрбиелеу, түзету-дамыту.

Білім беру қызметі арнайы икемділік пен 
дағдылар нақты оқу пәніне лайықты тәжірибеде 
қажетті икемділік пен дағдыларға үйрету.Мыса-
лы, физикадан есеп шығару мен зертханалық 
тәжірибе өткізу болса, географиядан-карта, 
атлас, глобуспен жұмыс жасау т.б. Жалпы оқу 
дағдылары барлық пәндерге қатысты, олар 
кітап, анықтама, сөздіктермен жұмыс жасау, оқу 
және жазу дағдылары, оқу әрекетін ұйымдастыру 
дағдылары сияқты. 

Тәрбиелеу қызметі оқушылардың 
дүниетанымын, адамгершілік, еңбек, эстетикалық, 
этикалық көзқарастарын қалыптастыруға 
бағытталған.

Оқытудың түзету-дамыту қызметі көбінесе ар-
найы түзету сабақтар арқылы атқарылады. Оқыту 
процесінде оқушылар алдына таным процесін 
дамыту үшін арнайы міндеттер қойылады.
Оқытудың дамытушылық міндеті білім беру 
мазмұны арқылы жүзеге асады.

Арнайы мектеп оқушысы әрбір сабақта, 
адамзаттың қоғамдық-тарихи тәжірибесімен 
танысады, зерттейді, қоршаған әлем 
құбылыстарымен танысады. Оқу іс-әрекетіне 
байланысты оның бойында білік пен дағдылар 
қалыптасады. Оның миі шындықтың зерттейтін 
объектілерін бейнелейді. Сондықтан оқыту 
процесі оқушының қоршаған әлемді тану процесі 
болып табылады.

Арнайы оқытудың екі ерекшелігі бар. Бірінші, 
құрылымы адамның психикалық және қоғамдық 
даму заңдылықтарының нәтижесінде пайда 
болған танымдық іс-әрекеттердің түрлері мен 
формаларында. Екіншісі, адамның қалыптасқан 
іс-әрекеттердің түрін, құрылымын, механизмін 
өзгертуінде. Арнайы ұйымдастырылған оқу іс-
әрекеттің өзіндік мақсаты, міндеті, мазмұны, 
принципі, әдістері мен ұйымдастыру формалары 
болады.

Оқытуда оқу материалдарын қабылдау, саналы 
меңгеру, бекіту, тәжірибеде қолдану, меңгерілген 
білімді тексеру бағалау, әрқайсысы бір - бірімен 
тығыз байланыста келеді.

Арнайы мектеп оқушыларына жаңа мате-
риалын баяндау процесінде оқу материал 
қабылдау мен саналы меңгеру ерекшеліктерін 
ескеру қажет. Қабылдау біріншіден, танымдық 
әрекеттің бастапқы сәті болып табылады, 
екіншіден қабылдау алдынғы меңгерілген білімге 
негізделеді.

Мүмкіндіктері шектеулі балаларға тән 
қабылдаудың ерекшеліктері:

- күрделі оқу материалы бөлімдерге жіктеледі;
- оқыту үрдісі баяу өтеді;
- оқушының әрбір әрекетіне басшылық жасады;
- оқушыны өзінің қабылдау нәтижесін талдауға, 

үлгімен салыстыру арқылы үйретеді;
- сақталған, сау анализаторға сүйену 

қажеттілігі.
Оқу материалын саналы меңгеру - бұл күрделі 

процесс, заттар, құбылыстармен олардың 
бейнесінің маңызына немесе сөзбен бейнелеуіне 
ойы мен санасын енгізуді білдіреді. Мысалы, зия-
тында ауытқушылығы бар балалардың танымдық 
әрекеті анық айқындалған репродуктивті, яғни, 
қайта жаңғырту сипатына ие.

Түзету жұмысының маңызды кезеңі-
нақтылыдан абстрактіліге, жекеден жалпыға, 
көрнекілікті әрекеттен ойлау әрекетіне көшуді, 
балаға жеңілдететін арнайы құралдар пайдалану 
болып табылады.

Арнайы оқытуда көрнекі құралдар мен 
практикалық икемділіктерді кешенді пайдалану 
тиімді жолдың бірі.

Бекіту-меңгерілген білім мен икемді мақсатты 
түрде пайдалану. Білім мен иекемді біртіндеп 
және тиянақты бекіту мүмкіндіктері шектеулі 
балаларды оқытуда ерекше орынға ие, аса 
маңызды әрекет. Икем дегеніміз - адамның 
қандай нәрсені болмасын орындай білу қабілеті. 
Икемділік білім мен тәжірибеге негізделеді. Кімнің 
білімі мен тәжірибесі көбірек болса, сол адамның 
икемділігі де артық болады. Икемділік белгілі бір 
дағдылар мен білім жүйесін практикада пайдала-
на алудың көрінісі болып табылады.

Бекіту есте сақтау негізіне жүреді. Бала 
бойындағы психофизиологиялық ерекшеліктерін 
ескере отырып бекітуге берілген материал дұрыс 
толық талқыланып, құрам бөліктерге жіктелген 
болуы тиіс.

Арнайы мектептегі мұғалім жүйедегі бірде 
бір білім бөлігінің түсініксіз қалуын және барлық 
жүйеде бөлінбеуін мұқият қадағалауы тиіс.

Қайталау процесінде түзету, бекіту және 
толықтыру қате меңгерілген білімді және әрекет 
тәсілдерін қайта құру жүзеге асырылады.

Сонымен арнайы мектептегі оқыту процесі 
жалпы мектептегі сияқты заңдылықтар негізінде 
өтеді. Бірақ та, оқушылардың дамуындағы 
кемістіктер оқытудың ерекше сипатын білдіреді.

Біріншіден, оқытудың барлық кезеңдерінде 
затты - көрнекі бағытында әрекет жасау.

Екіншіден, танымдық әрекетке арнайы педа-
гог тарапынан басшылық ету талабы маңызды, 
өйткені балалар мұғалімнің көмегін үнемі қажет 
етеді. Бірақ балалар өз танымдық әрекетін 
ұйымдастырып үйренген соң, мұғалімнің тікелей 
көмегін біртіндеп көлемін азайтып қажетсінеді.
Мұғалім көмегі жалпылама түрде ғана көрсетіліп 
тұрады.Оқушылар берілген нұсқаулар бойынша 
тапсырмаларды өз бетінше орындауға үйренеді.

Үшіншіден, оқытудың репродуктивті, қайта 
жаңғырту түрі басым болған жағдайда арнайы 
мектеп оқушылары оқу материалын жақсы 
меңгере алады. Арнайы мектепте оқу мате-
риалын дұрыс, саналы қабылдап, меңгеру үшін 
оқытылған материалды бірнеше рет қайталау 
тәсілі жиі пайдаланылады.

Төртіншіден, оқу үрдісіне оқушыларды 
белсенді қатысуға ынталандыру қажет. Бұл үшін 
оқу процесін белсендіретін түрлі әдіс-тәсілдерді 
пайдалану қажет, көрнекі құралдар, арнайы 

ЗЕРДЕ БҰЗЫЛЫСТАРЫ БАР БАЛАЛАРДЫ БІЛІМ 
БЕРУДІҢ ҰСТАНЫМДАРЫ, ӘДІСТЕРІ

техникалық оқыту құралдар т.б.
Бесіншіден, оқытудың терең жеке дараланған 

сипаты. Бұл ерекшелік оқушылардың таным 
ерекшеліктерінен туындаған.Ал ол болса, ар-
найы мектептің негізгі бағытын жүзеге асыруды 
талап етеді-ол оқушыларды түзете-дамыту. Адам 
қоршаған заттар, құбылыстар мен оқиғалармен тек 
өз қатынасы арқылы алатын заңдылықтарды ғана 
емес, ол адамзаттың тәжірибесінде жинақталған 
заңдылықтарды игеру қажет. Баланы оқытпаса, ол 
өз бетімен ғылыми білім жүйесін игере алмайды.

Арнайы мектепте оқытуда оқушылардың іс-
әрекетіне мұғалім белсенді қатыспаса, балалар 
өз бетімен білім алу мақсатын орындай алмай-
ды. Тек мұғалімнің іс-әркеті арқасында ғана 
оқушы адамзаттың қоғамдық-тарихи тәжірибесін 
танысуға мүмкіндік алады.

Мүмкіндігі шектеулі балаларға арнайы білім 
беру:

- Арнайы білім берудің дидактикалық та-
лаптарына сай оқушының білім алуын, жан-
жақты дамуын қамтамасыз етуде оқытушы мен 
оқушы арасындағы байланыс әрекеттер жүйесін 
жетілдіру;

- Білім беру мазмұнын, оқыту әдістері мен 
ұйымдастыру формаларын, оқушылар білімін 
тексеру мен бағалау мәселелерін жетілдіру 
арқылы, түзету жұмыстарын ұйымдастыра отырып 
оқушыларды еңбекке баулу, қоғамдық өндіріске 
қатысуға мүмкіндік беретін икем-дағдыларды, 
көзқарас пен сенімдерді қалыптастыру, қоғамдық 
өмірге бейімделуге жағдай жасау.

- Жаңа компьютерлік технологиямен танысу, 
бағдарлы оқыту технологияларын кеңінен пай-
далануды ұтымды жүргізе білім беру, тәрбиелеу, 
түзету-дамыту міндеттерін шешу;

- Оқушылардың дүниетанымын, адам-гершілік, 
еңбек, эстетикалық, этикалық көзқарастарын 
қалыптастыру.

Арнайы білім беруді ұйымдастыру формалары.
Оқу процесін ұйымдастырудың ең негізгі тиімді 

формасы – сабақ.
Сабақта мұғалім белгіленген уақыт аралығында 

қажетті жұмыс түрлерін, құрал-жабдықтары мен 
тәсілдерін қолданып, танымдық және басқа 
әрекеттерді ұйымдастыру арқылы оқушылардың 
пән негіздерін меңгеруге, қабылдауға жағдай жа-
сайды.

- Мұғалім сабақ міндеттеріне сай жеке, топ, сы-
ныппен жұмыс жүргізеді.

- Сабақ ерекшелігі:
1. Сынып тобы құрамы тұрақтылығы;
2.Оқушы мүмкіндіктері мен кемістігі 

ерекшеліктеріне орай мұғалім басшылық жасайды;
3. Оқушылар білімді сабақ үстінде меңгереді.
- Арнайы оқытудың қосалқы формалары:
- Факультатив сабақтары – оқу пәндерін оқушы 

таңдауына орай білімдерін тереңдету міндетін 
көздейді.

- Оқу саяхаттар – кемтар оқушылар үшін өте 
қажет. Өндіріс, мұражай, көрме, табиғат аясына 
бару арқылы қоршаған орта туралы білімдерін 
кеңейтуге, әлеуметтік бейімделуге мүмкіндік жасау 
арқылы оқуды ұйымдастыру;

- Семинар оқу сабақтар – оқу танымдық 
әрекетіне өзіндік жұмыстар негізінде жоғары сы-
ныптарда ұйымдастырылады.

- Үйдегі өзіндік жұмыс – сабақтан тыс уақытта 
білімді игерудің құрамдас бөлігі. Бұл арнайы мек-
теп оқушылары үшін өте қажет, өз бетімен білім 
алуға дағдыландыру қиын мәселе. Үй тапсыр-
масын үздіксіз толық түсіндіру, талықылау кейін 
міндетті түрде қадағалау мен бақылау қажет.

Арнайы мектептердегі сабақ.
Сабақ- оқу үдерісін ұйымдастыру формаларының 

бірі. Сабақтың жоспарын құру кезінде педагог 
сабақтағы іс-әрекеттің, көрнекіліктің, сөздердің 
ұтымды қиюласуын алдын-ала болжай білгені жөн. 
Оқытудың әдістерін бірлестіру оқушылардың оқу 
материалын игеру мүмкіндіктеріне байланысты 
болады. Көбінесе сабақта сөздік, көрнекілік және 
практикалық әдістер қолданылады. Проблемалық 
ситуацияларды да қолдануға ерекше назар ауда-
руы тиіс. Проблемалық оқыту барысында мұғалім 
оқытудың сөздік, көрнекілік және практикалық 
әдістері кеңінен қолданады. 

Сонымен бірге мүмкіндігі шектеулі баламен 
жұмыс жүргізгенде мұғалімнің  мынадай кеңесті 
есте сақтағаны жөн:

- Баланың әлсіз жақтарына назар аударыңыз.
- Материалдың маңызды жақтарын кішкене 

бөліктермен ұсыныңыз. 
- Мүмкіндігінше көбірек қайта айтыңыз және 

бекітіңіз.
- Баланы жетістігі үшін мақтап қоюды ұмытпаңыз.
- Тапсырманың орындалуын талдаңыз.
- Егер балаға тапсырманың орындалу барысын 

қайта көрсету керек болса, шыдамды болыңыз.
- Мүмкіндігінше тапсырманы бөліктерге бөліп, 

жеңілінен ауырына көбейтіп беріңіз.
- Ата - аналарына балаларындағы қозғалысты 

көруге көмектесіңіз.
- Балаларға жаңа білім мен дағдыларды бекіту 

үшін уақыт пен мүмкіндік беріңіз. 
Мұндай балалармен атқарылатын жұмыстың 

негізгі мақсаты - оларды асықпауға, өз әрекеті 
туралы алдын-ала ойлануға, уақытын үйлестіре 
білуге үйрету. Сондықтан олармен жұмыс 
істеуде мұғалімнен ерекше байсалдылық пен 
шыдамдылық, эмоциясының тұрақтылығы, зор 
жауапкершілік талап етіледі.

Арнайы мектептердегі сабақтың дидактикалық 
талаптарынан басқа да тәрбиелік және түзетушілік 
мақсаты алдын - ала  жорамалданады. Түзете-
дамытушылық мақсатқа мүмкіндігінше сенсорлық 
механизмдердің көптеген түрлері енеді. Дамытуға:

артикуляциялық моториканы дамыту;
көру арқылы қабылдау және танып білу;
көру арқылы есте сақтау мен зейінді дамыту;
есту арқылы есте сақтау мен зейінді дамыту;
негізгі ойлау операцияларын дамыту;
көрнекі - бейнелік, сөздік - логикалық ойлауды 

дамыту және т.б. жатады.
Түзетушілік мақсатты қойған кезде екі кезең 

айқын бейнелуі тиіс: нені дамыту және ненің 
көмегімен.

Сабақтың тәрбиелік мақсаты оқушыларды 
табандылыққа, шыдамдылыққа, ұжымдық 
сезімге және т.б. тәрбиелеуде көрінеді. Осыдан 

шығатын қазіргі сабақтарға қойылатын талаптар 
(В.В.Воронкова) келесіден тұрады:

оқытудың білімділік, түзете - дамытушылық, 
тәрбиелік қызметтерін (функцияларын) іске асыру;

сабақтың оқытудың ұстанымдарына сәйкестілігі;
сабақтың нақты, айқын  ұйымдастырылуы;
оқу-тәрбие үдерісінің оптимизациялануы;
сабақ мазмұнының оқу бағдарламасына 

сәйкестілігі;
пәнаралық және пәнішілік байланыстың жүзеге 

асырылуы;
оқушылар дербестігін арттыру
- Арнайы мектептегі сабақта оқу процесінің 

мақсат-міндеттері, білімнің мазмұны, принциптері, 
оқыту әдістері толығымен жүзеге асырылады.

- Сабақ нақты талапқа және білім беру мақсат 
міндеттерге сәйкес ұйымдастырылатын жұмыс.

- Сабақты дұрыс өткізу үшін:
1. Жалпы дидактикалық;
2. Әлеуметтік-педагогикалық;
3. Психологиялық-педагогикалық;
4. Ұйымдастырушы;
5. Санитарлық - гигиеналық жағдай-ларды 

қамтамасыз ету керек.
- Жалпы дидактикалық жағдайлар нақты оқыту 

процесін қалай өткізу шарттарын белгілейді, 
сабақта өтетін білім мазмұнын, соған сәйкес 
сабаққа қойылатын міндеттерді анықтайды.

- Білім беру міндеттері ғылыми негізделген 
оқу бағдарлама көлеміндегі білімді меңгерту, 
өмір сүру үшін қажетті икемділік пен дағдыларды 
қалыптастыруды қолдайды.

- Сабақтағы білім беру міндеттері үнемі 
оқушыларға арналған, мұғалім оқушы нені 
меңгеріп, нені игеруі тиіс екенін анық білуі тиіс.

- Сабақтың тәрбиелік міндеттері өмірге деген 
дұрыс көз-қарасын қалыптастыру, жеке тұлғаның 
адамгершілік, эстетикалық қасиеттерін тәрбиелеу, 
танымдық қызығушылығын, шығармашылық 
қабылеттерін дамытуға жол ашады.

- Түзету - дамыту міндеттері бала бойындағы 
алғашқы кемістік салдарын жоюға, түзетуге және 
екінші кемістіктердің алдын алуға бағытталған, та-
ным процесін, сөйлеу тіліндегі кемістіктерді түзету; 
(«кім байқағыш», «не артық» т.с.с.).

- Сабаққа қойылған міндеттердің нақтылығы: 
- Оқушы ерекшелігіне орай оқыту әдістері мен 

тәсілдерінің үйлесімділігі, оқу материалының 
көлемі мен күрделілігін анықтай білуі тиіс:

- Әлеуметтік - педагогикалық жағдайлар ар-
найы мепктепте оқыту процесін арнайы құрал-
жабдықпен қамтамасыз етуді талап етеді.

- Психологиялық - педаогикалық жағдайлар 
оқушы қызығушылығын оятуды, балалардың 
психикалық даму, жас, тұлғалық ерекшеліктерін 
жақсы білуді қажет етеді.

Сабақ түрлері, құрамы. (Әр сабақ бірліктерден 
құралады).

- Үй тапсырмасын тескеру;
- Жаңа материалды түсіндіру;
- Бекіту, қайталау, білімді тексеру, бағалау, 

сабақты қорытындылау.
Сабақ түрі – белгілі бір сабақтар тобына тән 

бірліктердің тұрақты үйлесімділігін білдіреді.
Дидактикалық мақсаттарға сәйкес сабақ түрлері:
- пропедевтикалық сабақтар;
- жаңа білім, икем, дағдыларды қалыптастыру;
- білім, икем, дағдыларды қайталау;
- білімді қорытындылау;
- білім, икем, дағдыларды тексеру, бақылау.
Арнайы білім беруде пропедевтикалық сабақтың 

екі түрін ажыратуға болады:
1. Бастауыш сыныпта өткізілетін сабақтар, 

олардың мақсаты – оқу материалын толық жүйеде 
меңгеруге даярлау.

2. Оқыту процесінде күрделі оқу материалын 
меңгеру үшін арнайы дайындық ретінде өткізілетін 
сабақтар (мақсаты – оқушыларды оқу материалын 
жақсы меңгеруге даярлау).

- Жаңа білім, икем, дағдыларды қалыптастыру 
сабақтары тек жаңа мәліметтерді, икемдік пен 
дағдыларды үйретуді мақсат етеді. 

Мұндай сабақтың құрылымы:
1. Психологиялық - педагогикалық даярлық.
2. Жаңа оқу материалын баяндау.
3. Меңгерілген оқу материалын бекіту.
4. Үй тапсырмасын беру.
5. Білімді бағалау.
6. Сабақты қорытындылау.
- Бұл сабақтарды оқушылар өздерінің білім, 

икемдіктерін жаңа жағдаятта, тәжірибе жүзінде 
пайдалана білуге үйренеді. Жаңа оқу материалын 
мұғалім бағдарлама негізінде жан-жақты талдап, 
іріктеуі тиіс.

Арнайы мектептердегі білім, икем, дағдыларды 
бекіту сабағы.

Оның құрылымы:
1. Психологиялық-педагогикалық даярлық.
2. Оқу материалын қайталау.
3. Меңгерілген білімдерін жетілдіру.
4. Үй тапсырмасын беру.
5. Білімді бағалау.
6. Сабақты қорытындылау.
Мұндай сабақтарда көп жаттығу пайдаланыла-

ды, арнайы әрекеттер ұйымдастырылады.
Арнайы мектепте білімді жалпылау, бір 

жүйеге келтіру, меңгерген білімді берікті жүйеге 
келтіру арқылы түзетушілік маңыздағы сабақтар. 
Құрылымы:

1. Психологиялық-педагогикалық даярлық.
2. Оқу материалын қайталау.
3. Үй тапсырмасын беру.
4. Білімді бағалау.
5. Сабақты қорытындылау.
Бақылау сабақтары тақырып бойынша 

әңгімелесу, жазбаша практикалық тапсырма беру, 
бақылау жұмыстарын өткізу.

Арнайы мектептегі – неғұрлым көп тараған 
сабақ түрі – аралас сабақ.

Бұл сабақ басқа міндеттерді шешуге уақыт 
қалатындай оқу материалын шағын бөліктермен 
беріледі. Материалды есте сақтаудың ерекшелігі 
тиянақты бекітуді талап етеді.

Аралас сабақтың құрылымы:
1. Психологиялық-педагогикалық даярлық.
2. Үй тапсырмасын тексеру.
3. Оқу материалын қайталау.
4. Жаңа оқу материалын баяндау.
5. Меңгерген білімді бекіту.

6. Үй тапсырмасын беру.
7. Білімді бағалау.
8. Сабақты қорытындылау.
Аралас сабақтар құрылымы – бірдей бола 

бермейді. Дидактикалық міндетке байланысты 
жаңа материалды баяндау не қайталау мен 
жүйелеу маңызды орын алады.

Арнайы мектептердің өзгешелігі – түзету 
сабақтары. Түзету міндеті арнайы сабақтар 
енгізілгеніне қарамастан әрбір сабақта, сабақтан 
тыс уақытта жүзеге асады.

Ақпарат құралдар арқылы өткізілетін сабақтар 
(теле-бейне, компьютер құралдары т.с.с.).

Оқу үрдісінде:
- Арнайы мектеп оқушысы әрбір сабақта, 

адамзаттың қоғамдық-тарихи тәжірибесімен таны-
сады, зерттейді, қоршаған әлем құбылыстарымен 
танысуда оқу іс-әрекетіне байланысты оқушы 
бойында білік пен дағды қалыптасады. (Еңбек, 
ойын, көркем бейнелеу, ән-күй-эстетикалық т.б. 
іс-әрекет арқылы әлемді таниды).

- Оқытуда: оқу материалын қабылдау саналы 
меңгеру, бекіту тәжірибеде қолдану, меңгерілген 
білімді тексеру бағалау өзара тығыз байланыста 
болады.

- Жаңа материалды баяндауда оқушы 
қабылдауы мен саналы меңгеруін ескеру қажет.

1. Қабылдау танымдық әрекеттің бастапқы сәті 
болады.

2. Қабылдау алдыңғы меңгерілген білімге 
негізделеді.

3. Оқу материалын саналы меңгеруде – 
көрнекі құралдар мен практикалық икемділіктерді 
кешенді пайдалану.

4. Білім мен икемді тиянақты бекіту:
- Икемділік білімнің амалға айналуы.
- Еліктеу арқылы тұрмыстық дағдыларға 

машықтанады.
- Есте сақтау негізінде бекітіледі. Мұғалім 

жүйедегі бірде-бір білім бөлігінің түсініксіз 
қалмауын қадағалауы тиіс.

Арнайы мектепте оқыту процесі жал-
пы мектептегі сияқты заңдылықтар негізінде 
өткенімен оқыту сипаты ерекше.

1. Оқытудың барлық кезеңдерінде затты – 
көрнекі бағытында әрекет жасау;

2. Оқушының танымдық әрекетіне мұғалім 
басшылығы, көмегі үнемі қажет. Оқушы берілген 
нұсқау бойынша тапсырмаларды өз бетінше 
орындауға үйренеді.

3. Оқытудың репродуктивті, қайта жаңғырту 
түрі басым болған жағдайда оқу материалын 
жақсы игереді.

- Оқытылған материалды бірнеше рет жиі 
қайталау тәсілін қолданған жағдайда оқушы оқу 
материалын дұрыс, сапалы қабылдап, меңгереді.

4. Оқу процесін белсендіретін түрлі әдіс - 
тәсілдерді, көрнекі құралдар, арнайы техникалық 
оқыту құралдары т.б. пайдалану арқылы 
оқушыларды оқу үрдісіне белсенді қатысуға ын-
таландыру қажет.

5. Оқушы таным ерекшелігіне орай оқытудың 
терең жеке дараланған сипатын жетілдіру арқылы 
– оқушыны түзете дамыту.

Оқыту үрдісінде оқушының іс-әрекетіне мұғалім 
белсенді қатыспаса, бала өз бетімен білім алу 
мақсатын орындай алмайды.

Оқушылардың білімін тексеру мен бағалау
Білімді меңгеру дегеніміз - оқушылардың 

білімді қабылдай ғана қоймай, оны түсініп, бекітіп, 
тәжірибеде пайдаланатын деңгейге жеткізген та-
ным әрекетінің нәтижесі.

Оқушылардың білімін тексеру мен бағалау 
мемлекеттік маңызы бар және білім беру ор-
гандары мен мектеп әкімшілігінің мұғалім 
жұмысын бақылауының құралы болып табыла-
ды.\Оқытудың барлық кезеңдерінде бақылау 
жұмыстары, байқау, оқушылар жұмысын тал-
дау, бақылаудың басқа да формалары тексеру 
мақсатында пайдаланылады.

Арнайы мектепте оқушылардың білімін тексе-
ру мен бағалау таным процестерін дамытады, 
түзету-дамыту амал-тәсілдерімен таныстырады.

1. Мұғалім оқу материалын игерілуінің са-
пасын тексеріп, оқушылардың білім деңгейін 
бағалайды. Бұл жұмыс арнайы білім беру 
бағдарламаларында бекітілген талаптарға сәйкес 
жүреді.

2. Білімді тексеру мен бағалау жүйелі және 
үздіксіз болуы керек. Кейбір пәндерден оқушының 
білімін бағалау оның өмірінің бір көрінісі ғана бо-
лып қалмағаны жөн. Оқушы кез-келген сабақта 
жауап беруге дайын болуы керек. Бұл оқушының 
танымдық іс-әрекетінің үздіксіздігін қамтамасыз 
етеді.

3. Білімді тексеру мен бағалау оқушылардың 
таным процестерін дамытуға, оқудың 
қиындықтарын жеңе білуге байланысты мінез-
құлық пен еріктік сапаларын тәрбиелейді.

Арнайы мектептерде дәстүрлі білімді 
тексерудің төмендегідей түрлері қалыптасқан.

Күнделікті тексеру. Әр сабақта мұғалім 
оқушылардың жаңа білімдерді игеруге 
даярлығын тексереді, бүкіл сабақ барысында оқу 
материалының мазмұнын балалардың игеруін 
бақылайды.

Қорытынды тексеру. Оқушылардың білімдерді 
игеруін мұғалім бірнеше апта, тоқсан, жарты не-
месе толық оқу жылы бойынша сегіз жылдық не-
месе орта мектеп көлемінде тексереді.

Тақырыптық тексеру. Мұның мақсаты жеке 
сабақтар мен тапсырмалар емес, оқушының 
бүкіл тақырыпты түсінуін тексеру. Бұл тексеріс 
тақырып бойынша білімдерді жүйеге келтіру және 
жинақтауға көмектеседі.

Тексерудің бұл көрсетілген түрлері ауыз-
ша немесе жазбаша болуы мүмкін. Барлық 
тексерулерді өткізуде арнайы мектеп мұғалімдері 
оқушылардың бойындағы кемістіктің түрі және 
даму ерекшеліктерін ескеруі тиіс. 

Оқушы мұғалім рұқсатымен орнынан тұрып 
не отырып жауап береді. Сұрақтар оқушыларға 
түсінікті болуына мұғалім жауапты. 

Арнайы мектеп оқушыларына ойлану 
мүмкіндігін беру керек. Бір оқушыдан сұрай 
отырып бүкіл сыныппен жұмыс істеу мұғалім 
шеберлігі болып табылады. Баға қою кезінде ар-
найы мектеп мұғалімдері міндетті түрде, не үшін, 
қандай баға қойылғанын оқушыларға түсіндіруі 
тиіс. 

І.МАМҰТОВА,
Ғ.Орманов атындағы орта мектебі,                                                                

мектепке дейінгі шағын орталығымен 
КММ-нің педагог – дефектологы.
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Ант қабылдау рәсімінің соңы жиынға ұласып, алғашқы сөз кезегі 
ҰҚК Шекара қызметінің ардагері, бір кездері аталған басқарманы 
басқарған запастағы полковник Әлихан Артықбаевқа берілді. Са-
налы ғұмырын ел шебінің сызатсыздығына арнаған сардар ше-
караны қорғағалы тұрған жас буынның қадамына сәттілік тіледі. 
Мұнан кейін ата-аналар атынан сөз алған Орынтай Оспанова 
бүгін өзінің немересі Әлиханның да сарбаз атанғанын, шекарашы 
болуға өзі тілек білдіргенін мақтанышпен айтып, Отан қорғауға ант 
берушілерге аналық батасын берді.

Жиын соңында ата-аналар басқарма басшылығымен кездесіп, 
өздерін толғантқан сауалдардың жауабын алды.

Осылайша, араға екі жыл салып, өзінің дәстүрлі форматына 
қайта оралған рәсім – «Көктем-2022» шақырылымы үшін есте ерек-
ше қаларлықтай өтті. Өйткені, Ант қабылдау – жас сарбаздардың 
ер-азамат атанып, Отан оғландарының қатарын толықтырғанын 
білдіреді.

Т. ДӘУЛЕТБАЕВА,
ҰҚК Шекара қызметінің подполковнигі.

"Көктем-2022" 
«…ПАРЫЗЫН 

ӨТЕ, ОТАННЫҢ!»
ҰҚК Шекара қызметінің Техниканы және қару-жарақтарды 

жөндеу басқармасында әскер қатарына шақырылушылардың 
Ант қабылдау рәсімі өтті. Бүгінгі рәсімнің ерекшелігі 
сол, «Көктем-2022» шақырылымының шарасына жас 
сарбаздардың ата-ана, туғандары мен достары қатысып, 
қуаныштарымен бөлісті. 

Бұл – пандемияның беті қайтып, карантиндік шектеулер 
алынғаннан кейінгі бірінші өткізіліп отырған дәстүрлі шара. 
Сондықтан, Ант беру секілді ұлдарының өмірінде бір-ақ рет бола-
тын атаулы мерекеге қатысу үшін алыстан ат арылтып жеткен ата-
аналардың жүздерінен өлшеусіз қуаныш пен ерекше толқынысты 
байқамай мүмкін емес еді…

Подполковник Е.Қырғызбаевтың бұйрығымен ашылған салтанат-
ты шараға 80-нен астам сарбаз сап түзеді. Аталған басқарманың 
кәсіби-техникалық және дайындық бөлімінде әскери өмірдің 
алғашқы әліппесімен танысып, санаулы уақыттың ішінде өздерінің 
саптық дайындықтарын шыңдаған Отан оғландарын алда жас 
жауынгерлер курсы күтіп тұр. Әрі қарай, ел шебіне аттанып, ҰҚК 
Шекара қызметінің шекара бөлімшелерінде алған мамандықтары 
бойынша қызмет атқаратын болады. Мұнда дизельші-электрик, 
автодәнекерлеушілер даярланады.

Еліміздің Әнұранымен ашылған салтанатты шараға әскери 
ұжымның Туы әкелінген соң Техниканы және қару-жарақтарды 
жөндеу басқармасының бастығы подполковник Ернат Қырғызбаев 
сап түзеген сарбаздарды бүгінгі төл мерекелерімен құттықтап, ше-
кара мен ел шебінің еліміз үшін алар маңызына кең тоқталды.

Бұдан кейін болашақ шекарашылардың Отанына ант беру рәсімі 
де басталды.  

Биыл академик, профессор, 
ғалым Жүрімбек Сыдықовтың 
100 жас мерейтойы. Жүрімбек 
атамыз 1922 жылы қыркүйекте 
қазіргі Алматы облысында, Ақсу 
ауданында Жайпақ деген мекен-
де дүниеге келген. 

Жастайынан жетімдікті бастан 
кешкен болашақ ғалым кезінде 
Қарасуда Мәкей Еркінбеков 
ашқан балалар үйінде 
тәрбиеленіп, алғаш білімді сол 
жерден алған. Жастайынан 
жетім қалған Жүрімбек 1931 
жылы Қарағаш комунасында 
(Мамания мектебі) негізінде 
құрылған оқуға түседі. Мектепті 
бітірген соң 1940 жылы әскер 
қатарына шақырылып Ұлы Отан 
соғысына аттанды. Екі, үш рет 
жарақаттанды да елге орал-
ды. Мектепте мұғалім қызметін 
атқарып, артынша Қазақстан 
тау-кен институтына оқуға 
түседі. Кейін Ұлттық Академияда 
қызметте қалдырылып ғылыми 
жұмысына араласады. Қазақ 
елінің жер-суларын зерттеудегі 
тұңғыш ғалымдарының бірі.

Академик, геология ми-
нералогия ғылымының док-

торы 490 ғылыми мақала, 45 
монографияның авторы, оның 
жетекшілігімен 26 кандидаттық, 
8 докторлық диссертатция 
қорғалды.

Ұзақ жылдар бойы төккен 
тері, еккен дәні өз жемісін беріп, 
бүгінде мәуелі баққа айналғаны 

көңілге медеу. Жүрімбек атамыз 
Академик атағына ие болды.

Өз замандастарына және 
қоғамға қадірлі, құрметті ата-
мыз өзінің қажырлы еңбегімен 
биік шыңнан көрінді. Осындай 
жетістікке адал еңбегімен, ру-
хани тазалығымен ғибратты 
өмірімен жетті. Өзінің талмай, 
қажымай ізденіс үстінде жүріп 
талай еңбек істеді. Ол жер асты 
суларын кең көлемде зерттеп, 
картаға түсірді.

Ғалымның соғыстағы және 
ғылымдағы істері бағаланып, 
халықтың көңілінен шықты. 

Білімі жоғары. 1944-1949 
жылдары Қазақ Тау - кен 
институтындағы геологиялық  
барлау факультетінің студенті. 

1949-1959 жылдар аралығында 
Ұлттық Ғылым академиясының 
геология ғылымдары 
институтының аспиранты 
және кіші, кейін аға Ғылыми 
қызметкері.

1952 жылы Геология - минеро-
логия ғылымдарының кандида-

ты, 1968 жылы «Гидерология» 
мамандығы бойынша «Профес-
сор» атағы, 1989 жылы Қазақстан 
Республикасының ұлттық Ғылым 
Академиясының Академигі бо-
лып сайланды.

1991 жылы Қазақстан 
Республикасының Еңбек сіңірген 
Ғылыми қайраткері құрметті атақ 
берілді.

Жүрімбек Сыдықұлы Сыдықов, 
жауынгерлік істері, ғылым сала-
сын өркендетуге және ғылыми 

кадрлар даярлауға сіңірген 
еңбектері үшін КСРО-ның «Ұлы 
Отан соғысының І дәрежелі» 
және «Халықтар достығы» 
ордендерімен, оншақты ме-
дальдарымен, алғыс хаттар-
мен марапатталған. Ұлы Отан 

соғысының ардагері.
1993 жылы біздің Жансүгіров 

поселкесіндегі орта мектеп-
ке Жүрімбек Сыдықовтың аты 
берілді. Академик Жүрімбек 
Сыдықовтың 100 жылдығына 
орай 15 ақпан күні осы мек-
тепте қазақ күресінен облы-
стык «Жетісу бөрісіне» іріктеу 
ретінде, аудан әкімі жүлдесі, 
«Ақсу Арланы 2022» аудандық 
турнирі ұйымдастырылды. Об-
лыстык «Жетісу бөрісі» жары-
сына ауданымыздан 16 балуан 
қатысты. Турнирге аудан әкімі 
Базарханов Есім Сейілханұлы 
қатысып, сөз сөйледі. Спорт 
ардагерлері, спорт мектебінің 
директоры Бекқали Шала-
пов, спорт жанашырлары да 
қатысты. Турнир Ақсу ауданы 
әкімдігінің ұйымдастыруымен 
өткізілді. Жарысқа қатысушылар 
дипломдар мен бағалы 
сыйлықтармен марапатталды. 
Бас жүлдеге 150 мың теңге ар-
найы жүлдесі қойылды. Соны-
мен қатар бағалы сыйлықтар 
тағайындалды.

Жарыс нәтижесінде І орын 
алған Сәкенұлы Жігер «Ақсу 
арланы белбеуі» мен қоса 150 
мың теңге ақшалай сыйлық та-
бысталды. 

ІІ орын Даулетхан Нарқұлан 30 
мың,  ІІІ орын Мақатай Айдын 20 
мың теңгеге ие болды. Сондай 
– ақ, жеңіске деген ынтасы үшін 
Егеубек Бақытжанға Ж.Сыдықов 
атындагы орта мектеп директо-
ры Ә.Сыздықбаевтан арнайы 
жүлде табысталды.

Асхат САУҒАНБАЕВ,
Ақсу ауданының бұқаралық 
– спорттық іс – шараларды 

өткізу орталығының 
директоры.

АКАДЕМИК, ПРОФЕССОР, ҒАЛЫМ ЖҮРІМБЕК СЫДЫҚОВТЫҢ ТУҒАНЫНА - 100 ЖЫЛ!

"АҚСУ АРЛАНЫ - 2022"
АУДАН ӘКІМІНІҢ ЖҮЛДЕСІ
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Жазиралы Жетісу 
өңіріндегі қарт 
Қысқаш тауының  

солтүстік батысындағы 
бұйраттанған қырлар,  жалға 
айналған жондар мен ұшы - 
қиырына көз жетпес ақселеулі 
аңызақ жоталар  ықылым 
заманнан бері талай та-
рихи оқиғаларды басынан 
өткерді. Осы маңайдағы 
«Мәмбетбайдың құс жо-
тасы» аталатын қыраттар 
қаншама тарихи жәдігерлер, 
күн өткен күмбездер мен 
ескірген ескерткіштерді 
бауырына басып, өр рух-
ты бабаларымыздың ерлік 
істері, келмеске кеткен 
қыршындардың алып күші 
мен абыз ақсақалдардың 
ақылды шешімдеріне мың 
мәрте  куәгер  де болды. 

Асылында, Қырыққұдық 
- Мамбетбай атауын ие-
ленген бұл иен даланың 
құба жонында жортқан 
жолаушының көзіне алыстан 
«мен мұндалап» шалына-
тын бірнеше күмбез бен ма-
зар басқаларынан өзгеше 
оқшауланып тұрады. Сол 
күмбездің біреуі - аз ғана 
ғұмыр кешкенімен,  маңайына 
жұмбаққа айналып аты қалған,  
қалың Найманның  ішіндегі 
Садырдан шыққан Жанақ, 
Майлы батырлардың тікелей 
ұрпағы Қапсалаңға тиесілі. 
Ел аузындағы әңгімеге се-
нер болсақ, Қапсалаң балуан 
мөлшермен 1857 жылдары 
мына пәни дүниенің есігін 
ашып, 1886 жылдары мәңгі 
бақилық болған сыңайлы. 

Маңғаз жатқан мына жу-
санды  даланың солтүстігіне 
қарай, Балқаш көліне Аягөз 
өзенінің  ұмсына келіп құятын 
тұсы ежелден Дүзағаш деп 
аталынады. Дәл осы маңайды 
XIX ғасырдың  екінші  жарты-
сында Аягөз сыртқы округінің 
аға сұлтаны Бексұлтан 
Ағадайұлы жайлап, жалпақ 
елге билік жүргізген екен. 
Бұл  өз заманында көп білетін 
көреген, байлығы аста төк, 
сұңғыла саясаткер адам 
болған сыңайлы. Ол адуынды 
Алакөл өңірін билеген белгілі 
Ағадай төре ұрпақтарының 
бірі, осы Ағадай қайтыс 
болғаннан кейін, ел басқару 
ісі  Бексұлтан төреге тиеді. Ал, 
атақты  Бексұлтан Ағадайұлы 
болса, 1846 жылы Ұлы жүздің 
бес руы билеушілерінің Ре-
сейге өз еркімен қосылуға 
ант беретін әйгілі Шұбарағаш 
- Ойжайлау кеңесіне қатысып, 
Жетісу қазақтарының аты-
нан Санкт-Петербургте пат-
ша ағзамның  қабылдауында 
болған саяси тұлғалардың  
бірі.  

 Ол кісі  қартайған шағында, 
мұсылмандықтың бес 
парызының бірі болып са-
налатын қажылық сапармен 
Меккеге жолаушылап,  осынау 
қатерлі жолда үлкен қауіпке 
ұшырап, атқосшы баласының 
тапқырлығымен қажыр - 
қайратының арқасында аман-
есен туған еліне оралады. 
Шыбын жанының құрбандық-
қа шалынбай қалғанына 
шүкіршілік еткен әрі қажылық 
мәртебесін құттықтай келген 
ел-жұртының көңілін аулау 
мақсатында Бексұлтан төре 
маңайындағы Керей, Арғын, 
Найманның ішіндегі Садыр, 
Матай, Қаракерей руларының 
игі-жақсыларына хабаршы-
лар аттандырып, ат шапты-
рып, ұлан-асыр той жасайты-
ны жайлы жалпақ елге жар 
салдырады.

Бұл хабар Садырдың бес  
болыстығында батырлығымен 
де,  байлығы арқылы да әйгілі 
болған Жанақтан тарайтын  
Құдайменде бай мен оның 
ұлы жиырма тоғыз жасар 
Қапсалаңға да жетеді. 

Халық арасындағы 
беделі зор, атына заты сай 
Құдайменденің сан жетпес 
қалың жылқысы түске қарай 
Қырыққұдық - Мамбетбайдың 
қырынан Лепсі өзеніне  
шұбап түсіп, басын суға 
салғанда, өзеннің аяқ жағы 

ешқашан осы көзін жапқан  
қабағын ашып, ешкімге 
де,  ештеңеге де сұқтанып 
қарамаған. Алда-жалда 
қарады екен, көзінің сұғы жан-
ды да,  малды да сұлатып са-
лады екен. 

Той тарқап, күрестің де, ат 
жарыстың  да бас бәйгесін 
олжалаған  Қапсалаң 
масаттанған  қалпы 
серіктерімен бірге Қысқаш 
тауының батысын ала 
орналасқан  мекеніне  қарай  
бет түзепті. Ауылына жеткен 
бетте «апырмай, маған не 
болды, ту сыртымнан шан-
шиды,  жауырыным садақ 
оғы тигендей сыздап барады» 
деп айтып үлгерген Қапсалаң, 
астына мінген атынан  жерге 
аунап түскен екен. 

Сол құлағаннан, төсек тар-
тып, қимылсыз жатып қалған  
Қапсалаңның арқа тұсы қап-
қара даққа айналып, өзі көп 
ұзамай қатты қиналып барып, 
дүние салыпты. Бұл аяқ асты-
нан айтпай келетін ажал оғы 
ма, жоқ әлде, айтқаны  қате 
кетпей келетін дуалы жанның 
қарғысы мен көз сұғы ма, ол 
жағы бір Аллаhқа ғана аян...

Жалпы, тіл-көздің  тиюі - 
дәстүрлі қазақ қоғамында 
ертеден келе жатқан  наным-
сенімнің бір  түрі. Бабам қазақ  
бағзы заманнан бері жұртқа 
жаққан жақсы жігітке, айдай 
сұлу қызға, жүйрік атқа, жас 
нәрестеге, тіпті, адамның 
дәулеті мен атақ-абыройына 
да көз тиеді деп ойлаған және 
соған иланып сенген.  

"Тіл бас жарады, бас жар-
маса тас жарады" деген 
халық мәтелі де  осыдан 
келіп шықса керек. Мұхаммед 
пайғамбарымыз (с.а.с.) «Көз 
тию - бұл аль-хакк» (ойдан 
шығарылған емес, өмірде бар 
шынайы құбылыс) деген екен, 
яғни бұл шариғат арқылы 
да расталған дүние.  Ислам 
дінінің  ғұламаларының бірі 
Ибн аль Джавзи: «Көз тию 
біреудің ісіне іштарлықпен 
қатты қайран қала қараудың 
негізінде пайда болады және 
ол қараған адам тарапынан 
залал тигізуді ойлау арқылы 
улы жәндік шаққанындай  
әсер етеді,» - деп ақиқатын 
айтқан.

...Айтып-айтпай не ке-
рек, қан жылаған ағайын-
туысы  күңірене жүріп, 
қалың жылқының қылы мен 
сансыз ешкінің тоң май-
ын араластыра отырып, 
Қапсалаңның күмбезіне ар-
нап сан мыңдаған  кірпіш 
құяды, ғасырлар бойы тұрса 
да,  шыдас беретін ұзындығы  
5-7 метрге жететін сырғауыл,  
бөрене ағаштармен күмбездің 
төбесін жауып, терезелеріне 
жақтау  мен кіре берісіне 
оюлап әдемі есігін жасатады. 
Табалдырығына жалпақ тас 
төсейді. 

Көзі тірісінде байлығы асып, 
жігері тасып, меселі қайтпаған  
жас жігітке мазар салу  үшін 
алыстан арнайы  шебер ал-
дырылып, эскизі сызылады.  

Оңтайлы орнын 
белгілеп, қабырғаларын 
қалыңдығы екі метрге жуық 
етіп, сапалы  кірпіштен 
өріп шығады. Көктерек 
өлкесіндегі  архитектуралық 
ансамбльдердің  ішінде  
Қапсалаң күмбезі өзінің 
келіскен  келбеті  мен  
айшықтылығы, биіктігі 
мен ауқымы жөнінен 
басқаларынан керемет 
ерекшеленіп, сәулетіне сәні 
жарасып, құдіреттілігімен 
көрген жанның көз жауын 
алады. 

Аңдамай сөйлететін албырт  
жастық пен қапысыз кетпейтін  
көз тиюге қойылған ескерткіш 
іспеттес, сол күмбез күні 
бүгінге дейін айдаладағы 
жел өтінде қасқайып, өткен-
кеткен жолаушыларды 
«ақырын жүріп, анық баса-
тын» сабырлылыққа шақырып 
тұрғандай.

Есенай ІҢКӘРБАЕВ.

қаны қарайып, зығырданы 
қайнап  жүрген  Қапсалаң игі-
жақсылармен бірге  «Бәйге 
төбе» басында жайғасқан 
Бексұлтан төреге қарай  
тұра жүгіреді. Келген бойда 
тепсініп тұрып: «Ей, соқыр 
төре, аш көзіңді, көтер бері 
басыңды!  Мұнда әкел, 
Бәйгешұбарымның бәйгесін» 
деп айғай салған екен. 

Жас жігіттен мұндай оғаш 
қылық пен ызғарлы сөз 
күтпеген халайық бір сәт 
сілтідей тынады. Бір округ 
елді ашса алақанында, жұмса 
жұдырығында ұстап, қашанда 
үстіңгі қабағы салбырап, бір 
көзін толықтай жауып жүретін, 
азуы алты қарыс   Бексұлтан 
төреге «соқыр» деп айтпақ 
түгіл, бұл жақтағылар оның 
маңайына жақын жүруге 
сескенетін.

Намысы тапталып, кәртейген 
шағында тұщы етіне ащы таяқ 
болып тиген мына сөзді сұлық 
отырып, сабырмен  тыңдаған 
Бексұлтан төре  тұнжыраған 
қабағын бір қолымен көтеріп, 
танымаған адамның кейпімен 
Қапсалаңға сұқ көзін қадап: 
«Мына жетесіз бәтшағар, 
кімнің баласы еді?» деген екен.  
Маңайға  лық  жиналған халық 
«Садыр Құдайменде байдың  
ұлы Қапсалаң» деп шу ете 
қалған көрінеді. 

«Е, болайын-ақ  деп тұрған 
бала едің, қайтейін, бірақ енді 
көп жүре қоймассың, көпке 
жүрмегір!» деп сұрланған 
Бексұлтан төре  қабағын қайта 
жауып, бетін қос қолымен си-
пай салыпты. 

Айналадағы ағайынның 
айтуынша, Бексұлтан төре 

жанкешті түріне қарап, оның 
түк  аянып қалмайтынына да  
шәк келтірмегендей. Енді бір 
қас қағымда, қос балуан бір-
біріне қол салып, қоян-қолтық 
ұстаса кетті. 

Сәтін салғанда, Қапсалаңның 
оң қолы Арықсарының мойны-
на бірінші болып ілініп, одан 
ары сырғып барып бұғанасына 
тоқтады. Бұдан ары еш іркілудің 
қажеті жоқ екенін іштей сезген 
жас жігіт  бар күшін салып, бір 
қолымен қапсыра құшақтап, 
екінші қолымен бұғанадан 
ұстаған бойда Арықсарыны 
алып ұруға ыңғайланды.

Бірақ, барлық салмақты 
сонда салғаннан болар, әлде  
әлеуетті қолдың қысымына 
шыдамағаннан ба екен, 
әйтеуір, бұғана «бырт» ете 
түсті, сол  мезетте сынықтан 
қатты ауырсынған Арықсары 
да  шөге түсіп, көзді ашып 
жұмғанша Қапсалаңның астын-
да қалай  қалғанын өзі де 
аңдамай қалды. Қаумалаған 
жұрт «аруағын» шақырып, 
айғай-шуға басып, мерейі 
өскен қабыландай Қапсалаңын 
төбесіне көтеріп, бар қошеметін 
көрсетіп жатты.

Әне-міне дегенше, Арғанаты 
жақтан әр жерден бір будақтала 
көтерілген шаңдар көкке шан-
шылып, аттардың алдыңғы 
легінің таяна бастағанынан 
хабар берді. Бәйге төбеге 
жиналған қалың жұрттың 
дегбірін қашырған бәйгі аттары 
да көз жетер жерге жақындай 
түсті. Ел енді байқады, тақап 
қалған арғымақтардың ең ал-
дында  бір-бірімен ерегісе 
шапқан  қос тұлпар құйындатып 
қатар келе жатыр екен. 

нан бері қарай шабатын ара 
қашықтығы қырық шақырым 
болса керек.

Бұлардан бөлек сақтық 
шараларын жүзеге асыру 
мақсатында, әрі тыңнан ат 
қосылып кетпеуі үшін әрбір биік 
төбенің басына шолғыншы-
күзетшілер қойылады. Қалың 
жұртшылық айдалған бәйге 
аттарының қайтып келер 
уақытына дейін қарап отыр-
май, той көрігін қыздыратын 
әртүрлі ұлттық ойындарды да 
бастап кетеді.  Көңілі көтеріңкі 
тойшыл қауымның назарын 
өзіне аударатын дәстүрлі күрес 
ойындарына, әр елдің жауыры-
ны жер иіскемеген балуандары 
жиналып, күрес алаңының  ай-
наласына алқа-қотан жайғасып 
үлгереді. 

Дода басталған соң, әлден 
уақытта ортаға алшаңдай ба-
сып шыққан Арғын руының 
бас балуаны Арықсарының 
сұсы  мұндағы бар балуанның 
меселін қайтарып тастағандай 
болды. Бұл жауырыны жерге 
тиіп көрмеген мықтының нағыз 
дандайсып жүрген кезі болса 
керек, алаңға шыға сала қалың 
жұрттың жігерін жаншып, бей-
не бір мұқатқандай: «Бұл Най-
ман менімен белдесер ұл туды 
ма, екен?!» деп даурығады.

«Әй, қарағым, бір рулы елді 
кемсітпе, мынауың барып 
тұрған күпірлік» дегендердің 
сөзін кеудесіне нан піскен 
Арықсары елең де қылмайды. 
Оның мысы басқан  балуандар 
да, басқа  жігіттер де бір сәтке 
төмен қарап, жер шұқып, үнсіз 
қалды. Осы кезде, топ арасы-
нан шыдамаған бір қарияның  
«Бұл елде анадан асып туған 

қайраңданып, шоршыған 
балығын маңайындағы жұрт 
қолымен ұстап, қарқ болады 
екен деген аңыз бар. 

Жас көңілі алып-ұшқан 
Қапсалаң да арғы баба-
сы Жанақ батырдан бері 
үзілмей жалғасып келе жатқан 
шұбар жылқылар үйірінен 
«Бәйгешұбар» атты сәйгүлігін 
таңдап, мына ұлы дүбірге  
атсалысуға бел буады. 

Әр рудың бетке ұстар, жел-
мен жарысқан бәйге атта-
ры қосылатын бұл дүрмекте 
той иесі Бексұлтан төре де  
өзінің атағы алысқа кетіп, осы 
өңірде бәйгенің алдын бер-
мей  жүрген «Ақ желке» атты 
жүйрігінің бағын тағы бір мәрте 
сынағанды жөн санайды.

Ұзын саны жүз жетіге толған 
бәйге аттарына бақылау жасау 
үшін Садыр, Матай, Қаракерей 
елдерінің әрқайсынан екі 
ат айдаушыдан белгіленіп, 
олар бәйгілермен бірге 
Арғанатыны бетке алып жүріп 
кетеді. Ақтоғайдан ары кет-
се алты-жеті шақырым жер-
де орналасқан Дүзағаштан 
шыққан сәйгүліктердің 
Арғанаты тауының бауыры-

ҚАРҒЫСҚА ҰШЫРАҒАН 
ҚАПСАЛАҢ

алып  пен ер жоқ деймісің, 
түге! Кәні, шығыңдар ортаға, 
жығылсаңдар жер көтереді!  На-
мыс қайда, жігіттер!» деп  саңқ 
еткен үні, айналадағыларға  
дем бергендей болды.

Ақсақалдың айқайына дейін-
ақ делебесі қозып, денесі 
бір ысып, бір суып дірілдеп-
қалшылдап  әзер тұрған жас 
Қапсалаң «Аруақ! Аруақ! Мен 
бармын» деп, айқай сала, алға 
ұмтылды. 

Алаң ортасына жеткен түста, 
тізерлеп отыра қалып, қара 
жерді бір қарпып, алақанына 
түскен жусан аралас топырақты 
қос қолымен  уқалап жіберіп,  
маңайына лақтырған бойда, 
қайтадан денесін тіктеп алды. 
Жастайынан жылқымен алы-
сып, шу асауға бұғалық тастап,  
құр қолымен қылғындырып 
жүрген Қапсалаңның бұлшық 
еттері әп сәтте  бұлтылдап ой-
нап қоя берді.

Арықсары палуан  бол-
са, аруақ шақырғаны болма-
са, анық жеңіліске өзі тіленіп 
тұрған мына бір оғланға қарай, 
менсінбей менмен басып 
жақындай берді.  

Дегенмен де, жас жігіттің 

Оның бірі шәу тартқан, 
қартамыс  Бексұлтанның 
«Ақжелкесі» болса, екіншісі 
жасындай жарқылдаған 
Қапсалаңның «Бәйгешұбары» 
екенін  қалың нөпір  қапысыз 
таныды. Жиналған жұрттың 
даңғаза айғай-шуына еліріп, 
бойындағы барын салып, 
құйғытып келе жатқан қос 
сәйгүлік көмбеге иық тіресе, 
қатар келгенімен, мәреден 
«Бәйгешұбардың» басы 
озыңқырап өткенін көзі қарақты 
ағайын бірден байқады.

Билігін білдіретін төре мен 
анығын айтар төрешілерден 
шындық қашып, екі жақ ұзақ ай-
тысып, даурығып дауласа келе, 
келесі күнге дейін тынықтырып 
алып, тек қос сәйгүлікті ғана 
қайта бәйгеге қосатын бо-
лып келіседі. Ертеңгі күнгі 
бәсеке бәйгеде ауыздығын 
қаршылдата шайнап, тізгінін 
жұлқа тартқан «Бәйгешұбар» 
көмбеге  оқ бойы ойқастап, 
бірінші болып жетеді.

Бір жағынан, атақты 
Арықсарыны жеңіп, мерейі та-
сып, кеудесіне желік біткен, 
екінші жағынан Бексұлтан 
төренің кешегі әділетсіздігіне 
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Әкем айтушы еді:  «Арсыз адам 
жаман ба, әлде адамгершілігі жоқ 
адам жаман ба?,-  дегенде екеуі 
де жаман, бірақ арсыз адамда 
адамгершілік болуы мүмкін, ал, 
адамгершілігі жоқ адамда ұят 
болуы екі талай, себебі, дүниедегі 
ең жоғары  қадірлейтін қасиет – 
адамгершілік, сирек кездеседі». 

Алламен  ісі  
болғанның...

Суалған көлге мал бармас, жалсыз 
                                  тұлпар бәйге алмас,

Сыңарсыз қалған адамға қайғы серік, 
                                           уайым  жолдас.
Мейірімді, дана басшыға риза 
                                  болмайтын ел болмас,
Жігері жоқ жалқауға, бақыт кұсы 
                                                 қона алмас.
Инабатты қыздарға қызықпайтын 
                                                      ер болмас,
Бала сүймеген адамдар, бақыттың 
                                         дәмін тата алмас.
Қайратқа қанша салса да, ерінен жары 
                                                     аса алмас
Қиянат жасап жүргенге, бүкіл әлем 
                                                    болар қас,
Жетімдерді қорлаған, жәннаттың нұрын 
                                                 көре алмас.
Сыйлағанды білмеген, төр көрпеге 
                                                  жайғаспас,
Алламен ісі болғанның ырысын ешкім 
                                                     ала алмас.

Анам айтушы еді әрдайым, бақытқа 
                                      жетер жол жақын,
Бір – ақ оның ұзақ болуы сабырлықты 
                                                    талап етеді.
Алтынның қолда қонғанда, тәубәсіз 
                                            күнің болмасын,
Азғырушыға кез болсаң, басыңнан 
                                                   бағың кетеді.

Ғалия БОСТАН,
қоғамдық тілші.

Ораза
Ораза - бес парыздың бірі, білем,
Күнәдан тазалансын тәнім менің.
Алланың Құранымен қауқарланып,
Аяттармен жанымды қуантамын.

Ораза - мейірімділік айы, білем,
Көмегім жетімдерге тисін менің.
Ұлы айдың қасиетті әсерінен,
Лауласын жүрегімде дана сезім.

Ораза - имандылық айы білем,
Нұрланамын тарауық намазымен.
Ұлы айда тілерім Жаратқаннан,
Шарапат қонсын Елшілерден.

Жарылқа Алла
Жаратушы Аллаға  сыйынайық -  
                                                       Лә Иллә,
Мұсылмандық жолымен өмір сүріп – 
                                                        Лә Иллә.
Құранның аяттарын сеніп оқып – 
                                                       Лә Иллә,
Елшілерін Алланың қадірлейік – 
                                                         Лә Иллә.

Жақсылық пен жамандық бір Алладан – 
                                                        Лә Иллә,
Өлгеннен соң тірілу жаратқаннан – 
                                                        Лә Илла.
Қадыр түні Алладан құран келген – 
                                                       Лә Иллә,
Мұхаммедтей елшіміз жетелеген – 
                                                        Лә Иллә.

Жаратқанға ағайын сыйынайық -  
                                                          Лә Иллә,
Бес парызды өтеуге ұмтылайық – 
                                                        Лә Иллә.
Күнәмізге кешірім сұрай берсек – 
                                                         Лә Иллә,
Аулақ жүрер бәлекет басымыздан – 
                                                        Лә Иллә.

«Ұлы даланың жеті қыры» мақаласы 
– Тұңғыш Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың «Тарихи сананы 
жаңғырту» және «Ұлт тарихындағы 
кеңістік пен уақыт» атты екі бөлімнен 
тұратын, қазақ  халқының сан қырлы та-
рихы мен ұлттық мәдениетін жіктеген, 
ұлттық сананы, тарихи болмысты 
заманға сай  жаңғыртуды мақсат еткен 
құнды туындысы. 

Мақаланың әрбір  тарауы тұнып тұрған 
терең ойға құрылған. Бұл мақала – біздің 

 ХАЛҚЫМЫЗДЫҢ КӨП 
ҒАСЫРЛЫҚ АСЫЛ МҰРАСЫ 

болашаққа бара жатқан жолымыздағы 
бағдаршам. Оңтайлы сәтте жарық 
көрген бұл мақала – тарихи санамыз-
ды жаңғыртуға, жастарды патриоттық  
сезімге  баулуға, ұйықтап жатқан ойла-
рымызды оятуға  серпін  береді.

Өткенді естен шығармай, одан сабақ 
ала отырып, кемел келешекке нық қадам 
басу керектігін алға тартамыз... 

Осы орайда "Ұлы даланың жеті қыры" 
мақаласы аясында "Халқымыздың көп 
ғасырлық асыл мұрасы" сторителлинг 
ұйымдастырылды. 

Мақсаты - оқырмандардың туған 
жеріне, еліне, деген сүйіспеншіліктері 
арттыру • Болашаққа деген сенімі, ой - 
өрісі дамыту. Елінің мұрасын қастерлеп, 
оны жалғастырушы азамат болуға 
тәрбиелеу.

Туған жерге, оның мәдениеті мен салт 
- дәстүрлеріне айырықша құрметпен 
қарап, оған қамқорлық таныту,  өткен та-
рихын білу, қасиетті жерлерін қадірлеп, 
мақтаныш ету парызымыз.

Соңғы уақытта облыс 
кәсіпорындарындағы еңбек даулары 
жиілеп кетті.

Көбінесе олар стихиялық ереуілдерге 
көшеді.

Әлеуметтік-экономикалық және 
кәсіптік талаптарды қанағаттандыру 
мақсатында қызметкерлер ереуіл 
жариялауға құқылы.

Алайда, бұл үшін татуластыру 
рәсімдерінің кезеңдерінен өту керек, 
әйтпесе ереуіл заңсыз деп танылады.

Осыған байланысты, ұжымдық 
еңбек дауларын қарау тәртібі 2015 
жылғы 23 қарашада қабылданған 
Еңбек кодексімен (бұдан әрі – Кодекс) 
реттелетінін түсіндіреміз.

Осылайша, жұмыс беруші үш жұмыс 
күні ішінде қызметкерлердің қойған та-
лаптарын қарауға және оларды шешу 
үшін шаралар қабылдауға міндетті.

Оларды шешу мүмкін болмаған кезде 
өз шешімдері мен ұсыныстарын (жаз-
баша түрде) қызметкерлерге жеткізу 
(кодекстің 163-бабының 2-бөлігі).

Бұдан әрі дау татуластыру комис-
сиясында (жеті жұмыс күніне дейінгі 
мерзімде) шешілуге тиіс.

Бұл тепе-теңдік негізде тараптардың 
бірлескен шешімімен құрылған орган.

Татуластыру комиссиясы дауды шешу 
процесінде қызметкерлермен, жұмыс 
берушімен және басқа да адамдармен 
консультация жүргізеді.

Комиссияның шешімі тараптардың 
келісімі негізінде қабылданады, хатта-
мамен ресімделеді және тараптар үшін 
міндетті күші болады.

Татуластыру комиссиясының 
мүшелері келіссөздерге қатысқан 
уақытта жалақысы сақтала отырып, 
жұмыстан босатылады.

Бұл ретте Тараптардың ешқайсысы 
татуластыру рәсімдеріне қатысудан 
жалтаруға құқылы емес екенін атап 
өтеміз.

Татуластыру комиссиясында келісімге 
қол жеткізілмеген кезде оның жұмысы 

ҮНДЕУ
«Прокуратура туралы» Заңының 31-бабының 

тәртібімен
тоқтатылады, ал тараптар дауды шешу 
үшін әкімдік өкілдерін (мемлекеттік 
еңбек инспекторын) тарта отырып, еңбек 
төрелігін құрады (Кодекстің 165-бабының 
6-бөлігі).

Еңбек төрелігі мүшелерінің саны, 
оның құрамы және еңбек дауын қарау 
тәртібі тепе-теңдік негізде тараптардың 
келісімімен айқындалады (бұл ретте 
еңбек төрелігі кемінде бес адам болуға 
тиіс).

Татуластыру комиссиясының мүшелері 
жұмыскерлердің қаралып отырған та-
лаптары бойынша еңбек төрелігінің 
құрамына кіре алмайды.

Еңбек төрелігінің шешімі жеті 
жұмыс күнінен кешіктірілмей төрелік 
мүшелерінің қарапайым көпшілік даусы-
мен қабылданады және орындау үшін 
міндетті болып табылады.

Төрелік реттемеген мәселелер бойын-
ша соттарға жүгіну қажет.

Бұл ретте жұмыс берушінің неме-
се прокурордың өтініші бойынша тиісті 
рәсімді сақтамай ереуіл өткізу тек сотпен 
заңсыз деп танылуы мүмкін.

Бұл жағдайда сот заңсыз деп таныған 
ереуілге қатысуды жалғастыруға 
мәжбүрлегені және шақырғаны 
үшін 3 жылға дейінгі мерзімге бас 
бостандығынан айырумен қылмыстық 
жауапкершілік көзделген (ҚК 157 және 
402-баптары).

Азаматтарды қолданыстағы заңнама 
нормаларын мүлтіксіз сақтауға, 
арандатушылыққа бой алдырмауға 
және заңсыз ереуілдерге қатыспауға 
шақырамыз.

Құқық қорғау органдары белгіленген 
тәртіпке, қоғамдық қауіпсіздікке қол 
сұғатын кез келген құқық бұзушылықтың 
жолын кеседі, сондай-ақ оларға жол бер-
меу жөнінде заңда көзделген шараларды 
қолданады.

М.ӘБДІРАХМАНОВ,
облыс прокурорының міндетін 

атқарушысы.

кет болып орнағалы ширек ғасырға таяу уақыт болды. «Қазақтың болашағы – қазақ 
тілінде», – деп алдымызға айқын жол ашылды. Бізге тек осы ұстанымды жүзеге 
асыруға бар күш-жігерді салуымыз керек.

Осыған орай кітапханада  «Тіл - асыл ойдың бұлағы» атты танымдық сағаты 
ұйымдастырылды. Мақсаты - оқырмандардың ана тілін білудің маңызы жайлы айту, 
ана тілін құрметтеуге үйрету. Ана тілі туралы өлең, мақал – мәтел, нақыл сөздерді 
оқыту арқылы оқушының сөздік қорын молайтып, тіл байлығын дамыту. Ана тілін 
сүюге, ардақтауға үйрету.

«Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте», – дейді Қадыр ақын. Қазіргі қоғам басқа 
тілді үйренуге еш шек қоймайды. Дегенмен, қазақ тілін мемлекеттік тіл дәрежесіне 
көтеруге әр қазақтың үлесі болса екен дейді.

Өзгенің құлы емес өз еліміздің ұл – қызы болайық, өзгенің емес, өз еліміздің тілін 
ұлықтап, мәртебесін асырайық!

Назира АУБАКИРОВА,                             
«АMANAT»  партиясының мүшесі, Б.Сырттанов ауылдық кітапханашысы.

ТІЛ-АСЫЛ ОЙДЫҢ БҰЛАҒЫ
Тіл - мемлекеттің тұғырлы тірегі, 

халықтың рухани байлығы, өткені мен 
болашағының айқын көрінісі. Ана тілінің 
қадір-қасиетін біле білген халқымыз 
оны ұлттың рухына, қазына байлығына 
балайды. Адамды мұратқа жеткізетін – 
ана тілі мен ата дәстүрі. Біздің осындай 
халықтық қасиетті мұрамыз, ана тіліміз – 
қазақ тілі.

Тіл – тәуелсіздіктің айғағы. Тіл мен 
егемендік егіз ұғым. Тіл – тәуелсіздіктің 
қуатты тірегі, бірлік пен ынтымақтың 
жығылмас туы. Қазақ елі тәуелсіз мемле-

Сыбайлас жемқорлық – тәуелсіз 
Қазақстанның, бүгінгі қоғамның өзекті 
де күрделі мәселелерінің бірі. Негізі 
«сыбайлас жемқорлық», «пара» де-
ген ұғымдардың астарын ашып, мән - 
мағынасына үңілер болсақ, бұл ұғымдар 
сонау сан ғасыр, сан мың жылдар бұрын 

Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа 
орын жоқ 

кереғар әсерін тигізеді, халықаралық 
деңгейде елдің жағымсыз иммиджін 
қалыптастырады.

Осы келеңсіз құбылыстың үдеп бара 
жатқаны ұрпақ тәрбиесіне зиян әкелетіні 
бәрімізді алаңдатады. Сыбайлас 
жемқорлықпен күрестің басты бағыты 
- оның алдын алу. Біздің қоғамда сы-
байлас жемқорлыққа орын жоқ. Елбасы-
мыз өз сөзінде: «Болашақ ұрпағымызды 
тәрбиелегенде – оларға жастайынан 
имандылық пен салауатты өмір сүруді 
саналарына сіңіре білсек, сонда ғана 
біз ұлттық рухы дамыған, Отанының 
гүлденуіне үлесін қоса алатын азамат 
өсіре аламыз» деді. 

Сыбайлас жемқорлық толықтай 
қазақтың қоғамына, одан қанына сіңе 
бастаса, ұлт ұлт болудан, ел ел болудан 

пайда болғанын тарих дәлелдейді. Де-
мек, сыбайлас жемқорлық мәселесі бүгін 
туған мәселе емес, қазақ қоғамында 
ертеден ақ ізін салған індет екенін 
байқаймыз.

Сыбайлас жемқорлық қоғамды 
әділетсіздікке ғана ұрындырып 
қоймай, елдің экономикалық жүйесінің 
қауіпсіздігіне, тұрақтылығына, 
экономикамыздың дамып, жетілуіне 

қалатыны хақ. Елдегі бұл ауыр індетті 
жою үшін күресті өзімізден, айнала-
мыздан бастап, нәтижеге қол жеткізуге, 
жемқорлықты жою үшін аянбай күресу - 
әрбір қазақстандық азаматтың азаматтық 
та, адамзаттық та парызы болуы керек.

Сайлаухан МҰЗДЫБАЕВА,
Қарашілік ауылдық кітапханасының 

кітапханашысы.
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Арамшөптер –мәдени дақылдармен 
бірге өсуге бейімделген ерекше 
өсімдіктер тобы. Олар топырақтағы 
қоректік заттар мен ылғалды мол пай-
даланады да, мәдени өсімдіктің өсуіне 
кедергі жасайды. Арамшөптердің 
әсерінен ауыл шаруашылығы соның 
ішінде бау- бақша дақылдарының 
өнімі мен сапасы айтарлықтай кемиді. 
Арамшөптердің ішінде жатаған у кекіре 
өте зияндылары карантиндік арамшөпт 
болып табылады. Ауданымызда 
көптеген жер иелері өздеріне тиесілі 
алқаптарын пайдаланбай қалдырып не-
месе технология бойынша мерзімінде 
сапалы өндеу жұмыстарын жүргізбейді. 
Осындай қараусыз қалған жерлер у 
кекіренің өсіп-өнуіене қолайлы. Емін- 
еркін өскен карантиндік нысан көршілес 
игерілген жерді ластауға бірден-бір се-
бепкер.

 Жатаған у кекіре – Горчак ползучий-
Acroptilens O.C - күрделі гүлділер 
тұқымдасына жататын көп жылдық 
атпа тамырлы карантиндік аса қауіпті 
және жойылуы қиын арамшөп. Негізінен 
ауыл шаруашылық егістіктері, бақтар 
мен жайылымдарда, шабындықтарда 
өседі. Сонымен қатар автомобиль, 
темір жолдарында кездеседі. Жатаған 
у кекіренің тамыр жүйесі күшті және 
өміршеңдігімен сипатталады, тамыры 

Жатаған у кекіре – 
Горчак ползучий - Acroptilens O.C 

– карантиндік арамшөп
10 м тереңдікке дейін жетеді. У кекіре 
ұрықпен де тамырсабақтарыменде (ве-
гетациялы түрде) көбейеді. Бір өсімдікте 
жатаған у кекіренің тұқым беру түсімділігі 
3 мың дәнге дейін жетеді. 50 пайызы 
өнгіштік қасиетін сақтайды. Топырақ 
астында тұқымның өнгіштігі 3-4 жылға 
дейін сақталады. Жақсы тармақталған та-
мыр жүйесі топырақтағы барлық ылғалды 
және мәдени дақылдарға қажетті қоректік 
заттарды өзіне тартып алады. Егер кең 
таралған жағдайда басқа өсімдіктерді 
қысып өнімді түгел жоюы мүмкін. 1 шар-
шы метрде – та 15 дана у кекіре арамшөбі 
таралған жағдайда астықтың өнімділігі 
80%-ға төмендейді, ал одан жоғары 
болған жағдайда астық дақылдылар 
түгел жойылады. Тамырының басым 
көпшілігі ( 80 пайызы ) 20 сантиметрден 
тереңірек жатады, 0-20 см. қабатында 
арамшөп тамырларының мөлшері аз бо-
лады. Демек, жерді 20-22 см. тереңдікте 
жыртқанда у кекіре тамырларының шама-
лы бөлігі ғана зақымданады. Сондықтан, 
ауыл шаруашылық дақылдарының 
егістігінде 20 см. терең жатқан және 

топырақты өңдегенде қырқылмай 
қалатын у кекіренің жер астындағы та-
мырлары өте қауіпті. Аталған арамшөпке 
қарсы жою жұмыстарын, арнайы парға 
қалдырылған алқапта гербицид қолдану 
арқылы, агротехникалық іс-шаралармен 
ұштастыра отырып жүйелі түрде кемінде 3 
жыл қатарынан жүргізбесе, оны бір жылда 
жоя салу мүмкін емес. 

Арамшөппен залалданған алқапқа 
егілген бидайды немесе арпаны жи-
нап алған соң көптеген шаруашылықтар 
тұқымды тазартылмаған күйі сеуіп, 
жатаған у кекіренің одан әрі көбеюіне 
жол беруде. Мұндай әрекет, еліміздің би-
дай өнімдерін экспортқа шығару кезінде 
бәсекелестік қабілетін төмендетеді және 
азық – түлік қауіпсіздігіне нұқсан келтіреді. 
Себебі, жатаған у кекіренің ұрығымен 
залалданған өнімді облыс аумағынан 
басқа облыстарға және шетелдерге 
шығаруға рұқсат жоқ. 

Қазақстан Республикасының 1999 
жылғы 11 ақпандағы «Өсімдіктер карантині 
туралы» Заңының 18 бабы 2 тармағына 
сәйкес жеке және заңды тұлғалардың 

меншігіндегі және жер пайдалануындағы 
объектілер мен жер учаскелерінде 
карантиндік арамшөптердің тара-
лу ошақтарын оқшаулау және жою 
жөнiндегi іс-шаралар жеке және заңды 
тұлғалардың қаражаты есебiнен 
жүргізіледі. Тек қана мемлекеттік жер 
қорындағы алқаптар республикалық 
бюджет есебінен жүргізіледі. 

Осыған байланысты, шаруа қожалық 
алқаптарында жатаған у кекіре та-
ралса міндетті түрде химиялық және 
агротехникалық іс-шаралармен жою ке-
рек. Іс-шаралар орындалмаған жағдайда 
Қазақстан Республикасының өсімдіктер 
карантині саласындағы заңнамасын 
бұзу Қазақстан Республикасының 
«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 
Кодексінің 462-бабына сәйкес жеке 
тұлғаларға – үш, лауазымды адамдарға, 
шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне неме-
се коммерциялық емес ұйымдарға – бір 
жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – 
бір жүз елу, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 
екі жүз айлық  көрсеткіш мөлшерінде 
айыппұл салуға әкеліп соқтыратынын 
білгеніміз жөн. 

Г.САМАТОВА,
ҚР АШМ АӨК МИК Ақсу аудандық 

аумақтық инспекциясының 
өсімдіктер карантині жөніндегі 

мемлекеттік инспекторы.    

Әлемде тышқандармен таныс бол-
майтын адам болуы екіталай. Олардың 
сүйкімді, күлкілі көрінісіне қарамастан, 
олар әлем халқының көпшілігінің көңілін 
қалдырмайды. Дегенмен, тышқандар 
туралы аздап білгісі келетін адамдар 
бар. Тышқан жануар сүтқоректілер, 
кеміргіштер тәртібі және шабындықтар. 
Айтпақшы, егеуқұйрықтар тышқандарға 
өте ұқсас және бір бағыныстағыға 
жатады. Кеміргіштер тобы - ең көп 
кездесетіндердің бірі. Жерде бұл 
кішкентай жануарларды игере алмайтын 
жер жоқ. Олар үшін кез-келген табиғи 
аймақ өте қиын, құрғақ жерлер де, қар 
басқан жерлер де оларды қорқытпайды. 
Кем дегенде үш отбасының өкілдері 
(хомяктар, гоферлер және қасиетті) 
щектері бар. Тышқандар әртүрлі кли-
маты бар жерлерде өмір сүретіндіктен, 
олар әртүрлі өмір сүру жағдайларына 
бейімделуі керек, ал тышқандарда бір 
емес, бірнеше бейімделу тәсілдері бар:

• Жыл бойғы белсенділік. Бұл жануар-
лар жыл бойы «жаңбырлы күнді» жинай-
ды.

• Егер олар тұратын жері дүкендер, 
үйлер немесе азық-түлік дүкендері бол-
са, олар акцияларсыз істей алады.

• Маусымдық көші-қон - қыс мезгіліне 
жақын, тышқандар өздерінің табиғи 
ортасынан адамдар тұратын жерге 
жақындайды, ал көктемде олар қайтып 
келеді,

• Ыстық немесе суық мезгілде 
оңтайлы дене температурасын сақтау 
үшін, тінтуір тым көп қозғалуы керек, ол 
үшін ол көп тамақ сіңіреді.

Әдетте табиғи ортада өмір сүретін 
жануарлар дәнді дақылдармен, 
сабақтармен, тұқымдармен қоректенеді. 
Оларға кез-келген өсімдік тамағы 
ұнайды - ағаштардың жемістері, 
шөптердің тұқымдары және өсімдіктен 
алуға болатынның бәрі. Егер бұл 
кеміргіш адам тұратын жерде өмір 
сүрсе, онда оның мәзірі әлдеқайда алу-
ан. Өткір сезім мүшелеріне ие болған 
кеміргіштер есту, көру және иіс арқылы 
байланысады. 

Қарым - қатынаста маңызды рөл 
дауысты атқарады. Олардың репер-
туарында жыртқыш пайда болған 
кезде қолданылатын арнайы да-
былдар бар. Көптеген кеміргіштерде 
шығарылатын дыбыстардың жиілігі 
адам қабылдамайды (шамамен 45 

ТЫШҚАННАН САҚ БОЛЫҢЫЗДАР!!!

кГц). Кеміргіштер дене температура-
сын тұрақты ұстап тұруы үшін олар 
қыста да, жазда да, күндіз де, түнде 
де белсенді болу керек. Тышқандарға 
арналған ашкөздік және ашуланшақтық 
- бұл өмір сүруге және ұрпақ қалдыруға 
көмектесетін тән белгілер. Күзде жануар-
лар қорада немесе топырақтың бетінде 
азық жинай бастайды, мұнда «қойма» 
жермен маскирленген. Егер маусымнан 
тыс кеміргіштер түнде ояу болып, күндіз 
ұйықтаса, онда қыста белсенділік тәулік 
бойы қалады. 

Көктем мен күзде азық-түлік 
жетіспейтін кезде және температура 
ауытқуларында тышқандар белсенді 
көбейеді. Жабайы кеміргіштердің 
түрлері ертеден бері адамның жауы 
болып келген. Тінтуірдің бұрылысы егін 
егуге зиян келтіреді. Үй тінтуірі өнімдерді 
нәжіспен және зәрмен ластайды, 
кітаптар, киім және үй безендіруді жа-
рамсыз етеді. Тышқандардың көптеген 
түрлері жұқпалы ауруларды жұқтырады: 
сальмонеллез, гепатит, энцефалит, ток-
соплазмоз, жалған туберкулез және 
басқалар. Тұжырымдар

Тышқандар - бұл зиянкестер. Олар 
дақылдарды жоюға, бақша ағаштары 
мен басқа өсімдіктерді зақымдауға 
қабілетті. Кеміргіштердің көп популяция-
сы жапырақты ағаш тұқымдарын жей 
алады, бұл экологиялық проблемаларға 
әкеледі. Сонымен қатар, кеміргіштер 
қауіпті аурулардың тасымалдаушысы 
болып табылады.

Осыған байланыста тышқаннан сақ 
болып алдын алу мақсатында ауыл іші, 
ауыл шетіне 2022 жылға 11.04 – 05.05 
сәуір, мамыр айының аралығында 1 – 
кезең тышқанға қарсы өңдеу жұмыстары 
жүргізіледі

Мына төмендегі ауылдарда – 
Жансүгіров – 484 га, Көшкентал – 25 га, 
Суықсай – 58,5 га, Қапал – 97 га, Арасан 
– 97 га, Есеболатов – 95 га, Алтынарық 
– 55 га, өңдеу жұмыстары жасалынады. 
Мал жаюға және балалардың ойнауына, 
демалуға баруға болмайды. Ескертеміз 
уланудан сақ болыңыздар!

А.РАХЫМЖАН,
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық 

сараптама орталығы» ШЖҚ РМК 
Алматы облысы 

бойынша филиалының Ақсу 
аудандық бөлімшесінің дезинфекция 

секторының дезинфекторы.

Ыстық көктемнің басталуымен құрғақ 
шөп пен қоқысты өртеуден туындай-
тын өрттер мен ауылдық округтердің 
жеке үйлерінің олардың саны өсуде, 
егістіктерінің және суару каналдарының 
аумақтары. 

Өрттің пайда болуының тұрмыстық 
себептеріне бақылаусыз қосылады 
құрғақ шөптер мен қоқыстарды жағу. 
Өкінішке орай, көптеген азаматтар жеке 
учаскеде немесе ғимараттың жанында 
оны қараусыз қалдырыңыз. 

Мұндай өрт қиындық туғызу мүмкін: 
тұрғын үйлерге және жеке иеліктерге 
көшуі мүмкін. Құрғақ, ыстық, желді 
ауа-райында немесе шұғыл немесе 
дауылдың алдын алу үшін құрғақ шөпті 
және қоқыс. 

Өрттің пайда болуының негізгі себебі-
халықтың сақтамауы өрт қауіпсіздігінің 
қарапайым ережелері. Шарттарына 
ықпал ететін өрттердің таралуы олардың 
кеш анықталуы, болмауы болып табыла-

Құрғақ шөптер мен қоқыстарды 
жағу кезінде абай болыңыз!

ды өртті сөндіру үшін қажетті су қоры.
Өрт қауіпсіздігінің қарапайым 

ережелерін сақтау туралы ескертеміз: 
- алауды ғимараттардан, 

құрылыстардан 50 метр жақын 
орналастыруға тыйым салынады, 
құрылыстар, сондай-ақ, ормандар. 
Қажет болғаннан кейін өрт болуы керек. 
Мұқият жермен жабылған немесе сумен 
толтырылған; 

- 50 метр жақын маңда қоқыс пен құрғақ 
шөпті жағуға жол бермеңіз; 

- қоқысты жағу кезінде отты қараусыз 
қалдырмаңыз;

- балалардың отпен ойнауына жол 
бермеңіз;

- темекі шегу кезінде абай болыңыз;
- құрғақ желді ауа райында от жақпаңыз.
Өрт шыққан жағдайда "101" қызметіне 

хабарласу қажет.

Талғат ЗЕЙНОЛДАНОВ,
 аудандық ТЖБ бас маманы, 

101 ХАБАРЛАЙДЫ!

Мемлекет басшысы  Қасым - Жомарт 
Тоқаев Қазақстанда  «2022 жыл – Бала-
лар жылы» деп жариялады. Балаларға 
ерекше назар аудару керектігін жаңа 
жылдық Үндеуінде айтты.

Балалар арасында кітап оқу мәдениеті 
мен кітап оқу белсенділігін арттыру, кітап 
оқу мәртебесін көтеру және отбасылық 
кітап оқу дәстүрлерін қолдау болып отыр.

Балалар әдебиеті - жас ұрпақтың 
сана - сезімін оятып, ой - өрісін дамы-
татын, ақылына ақыл қосатын, оларды 
адамгершілікке тәрбиелейтін өмірдің ру-
хани оқулығы. Қазақ халқының балалар 
әдебиеті - қазақ қоғамымен бірге туған, 
бірге қайнасқан қазақ ұлттық мәдениеті 
мен әдебиетінің іргелі саласы. 

Өсіп келе жатқан жас бүлдіршінге 
дүниенің сырын - қырын танытып, 
балғындардың дүниетанымын, өмірлік 
көзқарастарының қалыптасуына да 
үлкен әсер ететін балалар әдебиеті бо-
лып табылады.

Ақсу аудандық кітапхана көлемінде 
өткен   балаларды мұқият және жылдам 

    "2022 ЖЫЛ – БАЛАЛАР ЖЫЛЫ"

оқуға, есте сақтауға үйрету мақсатында 
ұйымдастырылған  Қазақстанда «2022 
жыл – Балалар  жылы" аясында "Тез 
оқуды үйреніңіз!"  сайысына  қатысқан   
Б.Сырттанов ауылдық кітапханасының 
тұрақты оқырманы Қожабек Нұрару 
аудандық  оқуы сайысынан І орын  
және  С.Сейфуллин атындағы Алматы 
облыстық әмбебап кітапхана көлемінде  
өткен облыстық жылдам оқуы сайысы-
нан ІІІ орын дипломмен марапатталды.

Қазылар алқасы тек жылдам 
оқуына ғана мән беріп қана қоймай, 
оқушылардың кітаптың мазмұнын түсіну, 
интонация, сауатты оқу критерийлеріне 
сәйкес бағалады.

Оқырмандар аудандық тур-
да  «Балаларға қазына» кітабын, ал 
облыстық турда «Ертегілер әлемінде» 
кітабын  жылдам оқыды.

«Өздеріңіз көріп отырғандай, 
балалардың кітап оқуын қолдау, оқу 
мәдениетін көтеру арқылы ұлтымыздың 
тұтқасын ұстар ұрпағымыздың 
келешегіне үңілу осы жылдың бас-
ты қағидаты. Осыған орай, болашақ 
ұрпағымыздың мәдениетін, оның ішінде 
кітап оқу мәдениетін әлемнің дамыған 
елдеріндегі  деңгейге дейін артты-
рып, олардың белсенділігін  әлемдік 
білім көкжиегінде бейімделуге сәйкес 
келетін деңгейге дейін өсіруге ықпал ету 
баршамыздың  міндетіміз.

  
Назира АУБАКИРОВА,                             

«АMANAT»  партиясының 
мүшесі, Б.Сырттанов ауылдық 

кітапханашысы.

"ТЕЗ ОҚУДЫ ҮЙРЕНІҢІЗ!"  

САЙЫСЫ
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Хабар-ошарсыз кетті деп тану туралы азаматтық істің ашы-
луына байланысты, Қазақстан Республикасының азаматы, 1978 
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ХАБАРЛАНДЫРУ!

Қазақ еңбек және әлеуметтік 
қатынастар академиясы онлайн 
және офлайн форматта  Ахмет 
Байтұрсынұлының 150 жылдық 
мерейтойына орай «Қазіргі 
заманғы ғылыми зерттеулердің 
өзекті мәселелері және Ах-
мет Байтұрсынов мұрасы» 
тақырыбында Халықаралық 
ғылыми - әдістемелік конферен-
ция өткізді. 

Конференцияға қатысуға 
мемлекеттік мекемелер мен 
қоғамдық, халықаралық 
ұйымдардың өкілдері, жоғары 
оқу орындарының профессорлық 
- оқытушылық құрамы, БАҚ 
өкілдері, сондай-ақ, Қазақстанның 
жас ғалымдары, докторант-
тар, магистранттар, мектеп 
мұғалімдері, студенттер және 
ғылыми-зерттеу жұмысымен ай-
налысатын шетелдік ұйымдар 
шақырылды. 

Конференция мақсаты - Ахмет 
Байтұрсыновтың қызметі мен 
мұрасын насихаттау, тұрақты 
даму мақсаттарына қол жеткізу 
үшін ғылым мен білімнің өзекті 
мәселелерін талқылау, озық  
ғылыми-педагогикалық идеялар-
ды таратуға қолдау көрсету үшін 
білім берудің түрлі деңгей өкілдері 
арасында диалог алаңын құру. 

Халықаралық академия рек-
торы, биология ғылымдарының 
кандидаты, профессор Беспае-
ва Баян Мұсақызы құттықтау сөз 
сөйлеп ашты. Пленарлық отыры-
ста шақырылған спикерлердің 
баяндамалары тыңдалып, 
талқыланды. 

Мен бұл конференцияға спикер 
ретінде қатысып, «Ұлтымның ұлы 
ұстазы - Ахмет Байтұрсынұлы» 

"ҚАЗІРГІ  ЗАМАНҒЫ  ҒЫЛЫМИ  ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ 
ӨЗЕКТІ  МӘСЕЛЕЛЕРІ  ЖӘНЕ  АХМЕТ  БАЙТҰРСЫНОВ 

МҰРАСЫ"  ТАҚЫРЫБЫНДА  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
 КОНФЕРЕНЦИЯ  ӨТЕДІ

тақырыбында баяндама оқыдым. 
Аталған тақырып бойынша 
жазылған мақала мен мектепішілік 
жоспар бойынша өткізілген баста-
уыш сынып онкүндігінің жоспары 
жинаққа енгізілді. 

Халықаралық ғылыми - 
әдістемелік конференция 
ұйымдасырушылары Әлеуметтік 
- гуманитарлық пәндер ка-
федрасы профессорының 
міндетін атқарушы, фило-
логия ғылымдарының док-
торы Дүйсембекова Ләззат 
Сейдімбекқызына және осы 
кафедраның аға оқытушысы 
Бегілда Әйгерім Айдарқызына 
алғыс білдіреміз.

Шынар НҰРШАБАЕВА,
І.Жансүгіров атындағы орта 
мектептің бастауыш сынып 

мұғалімі, педагог - модератор.

А.БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ ТУҒАНЫНА - 150 ЖЫЛ!
«Ғали Орманов атындағы 

орта мектебі, мектепке 
дейінгі шағын орталығымен» 
КММ–нің директоры АЛИМА 
САЯТҚЫЗЫНЫҢ 24 сәуірде 
туған күні. 

Құрметті Қасымова Алима 
Саятқызы, туған күніңіз құтты 
болсын!   Ғаламдық өркениеттің 
дамып, Білім – ғылымға құлаш 
ұрған қазіргі таңда біліміңіз 
бен біліктілігіңіз, шеберлігіңіз 
бен әділдігіңіздің арқасында 
Ғали Ормановтай қасиетті 
білім шаңырағын   абыроймен 
басқарып келесіз.

Тынымсыз еңбек етіп, нақты 
істер атқарып жүрген өзіңіздей 
білікті басшыларымыздың  
қатары ауданымызда  көбейе 
берсін дей отырып, осы ай-
тулы сәтте Сізге ақ көңілден 
ақтарылған ізгі ниетімізді жол-
даймыз! 

Қажырлы қайратыңызбен 
сарқылмас сезімді серік етіп, 
мықты денсаулығыңыздың 
арқасында отбасыңызбен ба-
янды да бақытты ғұмыр кешуді 
тілейміз! Еңбегіңіз жемісті бо-
лып, шығармашылығыңыз 
шыңдалып, шыңдардан көріне 
беріңіз!

Жол ашқан қуанышқа 
                                      думан бүгін,
Саятқызы құтты болсын 
                                      туған күнің.
Үлгі болып жүріңіз ортамызда,
Өзіңізге сый арнайын 
                                    жырдан бүгін.

Жанарыңнан батылдықтың 
                                    нұрын көрем,
Қалпыңыздан өзгермеңіз 
                                        күлімдеген.
Талабыңыз тәнті етіп 
                                  талайларды,
Гүл бітсін жолдарыңа 
                                 жүрілмеген.

Биігіне шығып талай 
                                       асқардың,
Жолын ашып соңыңа ерген 
                                  жастардың.
Көш бастаушы көсемдігің 
                                       бір төбе,
Өз салаңды адалдықпен 
                                     басқардың.

Мектебімді жүріңіз 
                                 өрге сүйреп,
Ерейік соңыңыздан 
                                керуенің боп.
Төрт құбылаңыз түгел боп, 
                               шаттық орнап,
Жүріңіз бір Алланың 
                                бергені деп....

Көңілімнің музасы, 
                                мақтанышым.
Бүгін сізге ақ тілегім 
                                     ақтарылсын,
Беделіңіз биіктеп әрқашанда,
Отбасыңа береке орнап, 
                              бақ дарысын!!! 

ҚҰРМЕТПЕН: 
«Ғали Орманов атындағы 

орта мектебі, мектепке 
дейінгі шағын орталығымен» 

КММ-нің ұжымы.

Тіл білімі институты 1961 жылы Ал-
маты қаласында ғалымдар Қаныш 
Имантайұлы Сәтбаев пен Мұхтар 
Әуезовтың бастамасымен салынған бо-
латын. Бұл институттың бір ерекшелігі 
құнды кітаптарды сақтап  қоятын 
қоймасы және жер сілкінісі кезінде 
ешқандай  қауіп-қатер   төнбейтіндей жер 
асты қоймалары да бар екен. Тіл білімі  
институтына 1990 жылы 26 ақпанда 
«Ұлт ұстазы» аталып, қазақ қоғамы 
мен мәдениетінің ілгерілеуіне орасан 
үлес қосқан Ахмет Байтұрсынұлының 
аты берілген. Қазіргі таңда  институт 
құрамында грамматика,  лексикология,  
фонетика, тіл мәдениеті, қолданбалы 
лингвистика бөлімдері және тілдер ка-
федрасы бар. 

Міне, осындай ерекше тарихы бар 
институтқа саяхаттап барып келдік.

Жер жәннаты -  Жетісудан, «Арман 
қала»  - Алматыға жол тарттық. Біздің 
қауіпсіздігімізді ойлап, жол полицейлері 
бізге бағыт - бағдар көрсетіп, 
қауіпсіздігімізді  қорғады. Алматыда 
бізді  Ахмет Байтұрсынов  атындағы 
Тіл білімі институтының  директоры Фа-
зылжанова Анар Мұратқызы құшақ жая 
қарсы алды. Бізді ұлы ақынымыз Ах-

Сәтті өткен экскурссия мет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі 
институтының  тарихымен  таныстырды. 
Әрі сол жерде жұмыс істейтін ағай, апай-
ларымызбен таныстық. Ұлттық тіліміз 
қазақ тілінің  жойылып кетпуі   үшін күн 
сайын еңбектеніп жұмыс істеп жатыр. 
Барған  оқушылар мен ұстаздарға  өз-
ақыл кеңестерін айтып, дайындап қойған 
сыйлықтарын таратып  берді. Тіл білімі ин-
ститутымен танысып болған соң,  Ғалым   
атымен аталатын академияға  бардық.  
Ғылым Академиясы біз ойлағаннан да 
керемет болып шықты. Бізді өзінің тарихи 
ескерткіштерімен таңғалдырды. 

Сонау тас дәуірінен сақталып келе 
жатқан таңғажайып құралдарды көрдік. 
Алғашқы кітаптың қалай жасалғанын 
білдік. Осындай керемет музейді 
көрсеткені үшін Анар Фазылжанқызына 
үлкен алғыс айтамыз. Әрі бізді апарып, 
осындай мұражайларды көруге мүмкіндік 
берген мектебіміздің директоры 
Сыздықбаев Әділжан Махмұтжанұлына 
және әлеуметтік педагог Серікбол 
Елеусізұлына  шын жүректен алғыс ай-
тамыз.

  Сымбат ТОҚТАҒҰЛ, 
Ж.Сыдықов атындағы орта 

мектебінің 10-сынып оқушысы. 

«Алматы облысының 
мемлекеттік архиві» КММ 
Ақсу филиалының директоры 
МЕЙРАМБЕКОВА ГҮЛЖАН 
МЕЙРАМБЕКҚЫЗЫНЫҢ 28 
сәуірде туған күні.

Гүлжан Мейрамбекқызын 
өзінің мерейлі мерекесімен 
құттықтап, отбасына бақыт, 
шаңырағына шаттық, деніне 
саулық, жұмысына табыс 
тілейміз.

Туған күнің құтты болсын 
                                         Гүлеке,
Талабыңа бақ қонсыншы 
                                     мың есе.
Денсаулығың мықты болып 
                                      әрқашан,
Бақытыңа шаттық жүрсін 
                                       ілесе.

Отбасыңа қуаныш кеп ұялап,
Шаңырақтан алыс жүрсін 
                                      қиянат.
Есігіңнен бақыт кірсін 
                                   батпандап,
Арт жағында шаттық тұрсын 
                                         сығалап.
Сыйлап әркез жекжаттар мен 
                                             жұрағат,
Ағайын, дос, әріптестер 
                                          тұра ғап.
Жұмысыңа тілейміз біз 
                                       сәттілік,
Әріптестер, аудандағы 
                                          мұрағат.

ІЗГІ ТІЛЕКПЕН: 
«Алматы облысының 

мемлекеттік архиві» КММ 
Ақсу филиалының ұжымы.

...ЕГЕР ДЕ ЕСТІ КІСІЛЕРДІҢ ҚАТАРЫНДА БОЛҒЫҢ КЕЛСЕ, КҮНІНДЕ БІР МӘРТЕБЕ, БОЛМАСА 
ЖҰМАСЫНДА БІР, ЕҢ БОЛМАСА АЙЫНДА БІР ӨЗІҢНЕН ӨЗІҢ ЕСЕП АЛ. СОЛ АЛДЫҢҒЫ ЕСЕП 
АЛҒАННАН БЕРГІ ӨМІРДІ ҚАЛАЙ ӨТКІЗДІҢ ЕКЕН, НЕ БІЛІМГЕ, НЕ АҚЫРЕТКЕ, НЕ ДҮНИЕГЕ ЖА-
РАМДЫ, КҮНІНДЕ ӨЗІҢ ӨКІНБЕСТЕЙ ҚЫЛЫҚПЕН ӨТКІЗІППІСІҢ? ЖОҚ БОЛМАСА, НЕ ҚЫЛЫП 
ӨТКІЗГЕНІҢДІ ӨЗІҢ ДЕ БІЛМЕЙ ҚАЛЫППЫСЫҢ?"

АҚЫН АБАЙ ҚҰНАНБАЕВ ӨЗІНІҢ 15-ҚАРА СӨЗІ.

Оймақтай ой...


