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Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

«Біз 2015 
ж ы л д ы 
Қазақстан 
халқы Ас-
самблеясы 
жылы деп 
жарияладық. 
Е л д і ң 

тұтастығы  мен 
бірлігі, татулығы мен тыныштығы ең 
басты назарда».

  (Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

 2014 жылдың 11 қарашасындағы 
«Нұрлы Жол – болашаққа бастар жол»  

атты Жолдауынан).

     Елбасымыздың үстіміздегі жылды 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
жылы деп  жариялауы тегіннен-
тегін емес. Осыдан 20 жыл бұрын, 
яғни 1995 жылы 16 ақпанда Пре-
зидент Н.Ә.Назарбаев еліміздегі 
ұлттық мәдени орталықтардың 
жетекшілерімен кездесу өткізіп, 
республикадағы  ұлтаралық 
келісімді сақтау және оны одан 
әрі нығайту үшін республикада 
жаңа қоғамдық институт – Прези-
дент жанындағы консультативті-
кеңесші орган ретінде Қазақстан 
халқын ортақ мүддеге біріктіретін 
Ассамблея құру қажеттілігі туын-
дап отырғандығына назар аударды.
  Асамблеяның басты мақсаты: 
Қазақстандағы барлық этностардың 
рухани тұрғыда қайта жанғыруы мен 
дамуын қамтамасыз ету, ұлтаралық 
қатынас мәдениетін қалыптастыру 
болатындығы  айқындалды . 
Міне, содан бері Ассамблеяның 
белсенді қызметінің нәтижесінде 
Қазақстандағы  этностардың 
мәдени өмірі жандана бастады.
     Ақпанның 6-ы күні Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 20 жылдығына 
орай еліміздегі ынтымақ пен бірліктің 
алтын бесігі болған Қазақстан халқы 
Ассамблеясының жылы ресми Аста-
надан бастап, республиканың барлық 
өңірлерінде салтанатты түрде ашыл-
ды.
Ауданымыздағы атаулы жыл салта-

наты Қазақстан халқы Ассамблеясы 
жылының Туын желбіреткен автоше-
румен бастау алды. Қаз-қатар тізілген 
автошеру аудан орталығының көшелерін 
аралап, орталық алаңдағы «Мәңгілік Ел» 
саябағына келіп жетті. 
Содан кейінгі іс-шара саябақтағы 

«Бейбітшілік және келісім сарайы»  макеті 
алдында Қазақстан халқы Ассамбле-
ясы жылының Туын көтеру рәсіміне 
жалғасты. 

«Мәңгілік Ел» саябағы арқылы 
Қазақстан халқы Ассамблеясы жылының 
Туын ауданымызға танымал спортшы-
лар – жеңіл атлетикадан Қазақстанның 
17 дүркін чемпионы Алмаз Бейсе-
нов, жасөспірімдер арасындағы Азия 
ойындарының чемпионы Максим Иса-
ев, оқу үздігі, №2 Саумалкөл МГ-ның 
оқушысы Александр Клецко және оқу 
үздігі, республикалық байқаулардың 
жеңімпазы, Саумалкөл қазақ ОМ-нің 
оқушысы Зарина Қайырлылар алып 
өтіп, «Бейбітшілік пен келісім сарайы» 
макетінің жанына орналасты. 
Салтанатты шарада сөз алған аудан 

әкімі, «Нұр Отан» партиясы Айыртау 
аудандық филиалының төрағасы Ағзам 
Тастеміров: «Мемлекетіміздің негізін 
қалап отырған азаматтық келісім, саяси 
тұрақтылық, әлеуметтік-экономикалық 
даму – тәуелсіздік жылдары ішінде біздің 
бүгінгі қол жеткен орасан зор табысы-
мыз. Қазақстан қоғамында этнос және 
конфессияаралық келісімнің бірегей 
моделін нығайту үшін мемлекет тарапы-
нан барлық жағдайлар жасалуда.
Ұлт Көшбасшысы Н.Ә.Назарбаевтың 

айтуынша тату елде тыныштық орнайды, 
бейбіт елде ғана береке болады. Елбасы 
өзінің «Нұрлы Жол – болашаққа бастар 
жол» атты Жолдауында ел бірлігін біздің 
барша табыстарымыздың кілті деп атап, 
бұл қоғамдық құндылықты ең басты 
назарға алып, баршамызға қорғауды 
тапсырды. 2015 жыл елімізде Қазақстан 
халқы Ассамблеясының жылы ретінде 
жарияланып отыр. Бұл жыл – жері мен 
елі бір, арманы мен тілегі бір – Қазақстан 
халқының ауызбіршілігін арттыра түсетін 
жыл болатынына күмәнім жоқ» - дей келе, 
Қазақстан халқы Ассамблеясы жылының 
басталуымен құттықтап, еліміздегі бар 

2015 - Қазақстан халқы Ассамблеясының жылы

ТАТУЛЫҚ - БАСТЫ ТУЫМЫЗ!ТАТУЛЫҚ - БАСТЫ ТУЫМЫЗ!

ынтымақ-бірлігімізді жоймай, ырыс-
берекені нығайту жолында жұмыла 
жұмыс жасауға шақырды. 
Көпшілік алдында айыртаулықтарды 

құттықтаған облыстық мәслихаттың де-
путаты, Константиновка орта мектебінің 
директоры Василий Мантариди және 
«Видергебурт» неміс ұлттық-мәдени 
орталығының басшысы Валентина Титен-
бергтер Қазақстан халқы Ассамлеясының 
құндылықтарына тоқтала келе, барша 
жерлестерімізге бейбітшілік, отбастары-
на амандық тіледі. 
Қазақстан халқы Ассамблеясы 

жылының Туын еңбек ардагері, «Қазақ 
тілі» қоғамының өкілі Айтмағанбет 
Дауылбаев, «Вайнах» шешен-ингуш 
ұлттық-мәдени орталығының басшысы 
Абдарахман Оздоев, «Сююмбике» татар 
ұлттық-мәдени орталығының өкілі Раиса 
Аширова және «Червона рута» украин 
ұлттық-мәдени орталығының басшысы 
Ирина Якименколар көтеріп, аспанға 
желбіретті.
Қазақстан халқы Ассамблеясы 

жылының Туы желбіресімен салтанатты 
шара Ақан сері атындағы аудандық 
Мәдениет үйінде жалғасты.
Сондай-ақ, Мәдениет үйінің екінші 

қабатында ауданның этномәдени 
бірлестіктердің және аудан орталы-
ғындағы мектеп ұжымдары  шеберлерінің 
қолынан  шыққан  қолданбалы 
өнер бұйымдарының көрмесі де 
ұйымдастырылды.
Жүргізушілердің кіріспе сөзімен 

ашылған салтанатты жиын ауданы-
мыздағы  ауылдық  округтерде 
бейбітшілікте тұрып жатқан түрлі ұлт 
өкілдері сахна төріне көтеріліп, мерекенің 
шырайын аша түсті.
Салтанатты жиында айыртаулықтарды 

құттықтаған аудан басшысы Ағзам 

Ахметжанұлы: «Көпұлтты Қазақстан 
халқы үшін достастық пен бірліктің 
айғағы – Қазақстан халқы Ассамблеясы 
жылының салтанатты басталуымен шын 
жүректен құттықтаймын!
Қазақстан халқы Ассамблеясы 20 жыл 

бойы еліміздің қазіргі таңдағы ең басты 
жетістігі – бейбітшілік пен ұлтаралық 
ынтымақтастық кепілі, ұлттық мүдделерді 
қорғау институты болып танылады. 
Қазіргі таңда Ассамблея әрбір 

ұлтқа салт-дәстүрлерін, мәдениеті мен 
әдебиетін дамытуға, тілінің жетілуіне 
қамқорлық көрсетуде. Өзара түсіністік, 
ұстамдылық, әр түрлі ұлт өкілдерінің 
рухани және мәдени құндылықтарына 
құрметпен қарау барлық этностарға 
ортақ жалпыхалықтық қасиеттерді 
қалыптастыруға әсер етті.
Ассамблеяның қызметі аясында 

Қазақстандағы барлық этностық топ-
тар үшін құрылып жатқан білім беру 
және тілдік орта, ақпараттық-мәдени 
нысандардың болуы, нығайып жатқан 
халықаралық байланыстар Қазақстан 
мен оның барша халқының мәдени 
дамуының ортақ ісіне өз үлестерін 
қосады. Бұған Қазақстан халықтарының 
ұлттық мәдениеттерінің бай және жарқын 
палитрасының үлгісіне қарап көз жеткізуге 
болады.
Біздің ауданымызда 48 түрлі 

ұлт өкілдері тұрады. Сонымен қатар 
7 ұлттық-мәдени орталықтар мен 
бірлестіктер қызмет етуде. Орталықтар 
мен бірлестік өкілдері ауданымызда және 
облыста өтетін түрлі шараларға белсенді 
қатынасуда. 

«Бірліге мықты елдің – болашағы да 
зор» - өмірдің ақиқаты осындай. Ен-
деше алаңсыз еңбек етіп, тұрақтылық 
пен достыққа берік болуымыз керек. 
Баршаңыздың отбастарыңызға игілік, 

татулық пен жақсылық тілеймін, ортақ 
үйіміз – Қазақстанның шаңырағы 
шайқалмай, егеменді елімізде бейбітшілік 
пен достастық, ынтымақ пен бірлік орын 
ала берсін» - дей келе,  «Қазақстан халқы 
Ассамблеясы – 20 ізгі іс» атты эстафе-
тасын Володар ауылдық округінің әкімі 
Ерлан Сәдуақасовқа табыс етті. 
Салтанатты рәсім барысында 

«Қазақстан Халқы Ассамблеясы – 20 
ізгі іс» атты шаңырақ эстафетасының 
Володар ауылдық округі әкіміне табыс 
етілуінде де үлкен символдық мән жа-
тыр. Сол эстафета ауданымыздың 
барлық ауылдық округтерін аралап, 
Ассамблеяның ХХІІ сессиясының ашы-
луы қарсаңында ізгі істерге «толтыры-
лып»,  Саумалкөлге қайта оралады. 
Демек, биылғы жыл қазақстандықтарды 
ынтымақпен өрілген жарқын жетістіктерге 
бастайды деуге толық негіз бар.
Шара барысында ауданның түрлі 

мәдени орталықтарының басшылары-
мен тілдескенде:

«Биылғы жылдың жөні бөлек. Бір ғана 
соғыс тарихын алатын болсақ, ауданы-
мыздан қан майданға 9 мыңнан астам 

майдангер аттанған екен. Қазір арамызда 
солардың 10-ы ғана қалды. Ендігі жерде 
бар құрмет майдангерлерге арналуы 
керек» деген «Вайнах» шешен-ингуш 
ұлттық-мәдени орталығының бас-
шысы Абдарахман Оздоев Қазақстан 
халқы Ассамблеясы жалпыхалықтық 
өкілеттіліктің институтына, азаматтық 
қоғамның авангардына айналғандығын 
атап өтті.

«Сююмбике» татар ұлттық-мәдени 
орталығының өкілі Раиса Аширо-
ва: «Ең бастысы, біз ашық аспанның 
астында өмір сүріп жатырмыз. Татулық 
болған жерде балаларымыз да бақытты 
ғұмыр кешеді. Дүниеде сәбидің бейкүнә 
күлкісінен асқан бақыт та жоқ шығар. 
Сондықтан да, біз Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың дана саясатын қашанда 
қолдауымыз керек» деді.

«Видергебурт» неміс ұлттық-
мәдени орталығының басшысы Ва-
лентина Титенберг қазақ жерін өзінің 
қасиетті Отаны деп санайтынын айтты. 
«Қазақстанда дүниеге келіп, осы елде 
тұрып жатырмын. Осы уақыт ішінде 
қазақтың бай салт-дәстүрін бойымызға 
сіңірдік. Еліміз көпұлтты мемлекет қой. 
Бірақ, біз қазақ жерін мекен ететіндіктен, 
осы ұлттың маңына топтасуымыз керек» 
- деген ойымен бөлісті.
Атап  өтерліг і ,  біз  т ілдескен 

ұлт өкілдерінің қай-қайсысы да 
«Тәуелсіздігімізді тұғырлы ету үшін де, 
бізге бірлігімізден ажырамау маңызды» 
дейді олар.
Салтанатты шара ауданның көркем-

өнерпаздар ұжымының мерекелік 
концертімен  жалғасты.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суреттерді түсірген 

Бағлан КЕНЖЕБАЙҰЛЫ, 
Ирина БУРКОВСКАЯ.

1995 жылғы 1 наурызда  Қазақстан 
халқы Ассамблеясын құру туралы  
Елбасымыз Жарлыққа қол қойған 
болатын. 2007 жылы Ассамблея 
конституциялық орган мәртебесіне ие 
болып, оның конституциялық кепілді 
парламенттік өкілдігі - Қазақстан Ре-
спубликасы Парламенті Мәжілісіне 9 
депутат сайлау құқығы қамтамасыз 
етілді. 

2008  жылғы  20  қазандағы 
«Қазақстан халқы Ассамблеясы тура-
лы» Заңы Ассамблеяның құрылымы 
мен қызметінің, оның елдегі қоғамдық-
саяси жүйесінде алатын орны мен 
рөлін ің  нормативт ік -құқықтық 
реттелуін  заңнамалық  негізде 
қамтамасыз етіп, оның конституциялық 
парламенттік өкілдігін іске асырды.
«Қазақстанның Ел бірлігі доктри-
насы», «Қазақстан халқы Ассам-
блеясының  (2020 жылға дейінгі) даму 
тұжырымдамасы» Ассамблеяның 
негізгі стратегиялық құжаттары болып 
табылады. Ассамблея 20 жыл ішінде 
қоғамдық келісімнің қазақстандық 
моделінің негізгі құраушы бөлігіне айна-
лып қана қоймай, Қазақстан халқының 
бірлігін нығайту, қоғамды Мемлекет 
басшысының бейбітшілік пен келісім 
саясаты аясында шоғарыландыру, 
«Қазақстан-2050» Стратегиясының, 
2020 жылға дейінгі Қазақстан халқы 
Ассамблеясының даму тұжырым-
дамасының мақсаттарына жету болып 
табылады.
Ассамблея жылының басты идеясы - 

«Менің елім-Мәңгілік ел» атты  айдарда 
өтіп,  тәуелсіз елдің халқын біріктіретін 
және   Мемлекет  басшысының 
«Қазақстандық жол-2050: Бір мақсат, 
бір мүдде, бір болашақ»  және 
«Нұрлы Жол-болашаққа бастар жол» 
атты Жолдауларында көрсетілетін 
басты құндылықтарға негізделген.
Ұлт көшбасшысы Н.Ә.Назарбаев 
«Нұрлы Жол-болашаққа бастар 
жол» атты халыққа арнаған Жол-
дауында «Ассамблея құрылуының 
20 жылдығын атап өту арқылы 
біз  қазақстандықтардың  руха-
ни күш-қуатын арттыруымыз және 
толеранттылығын еселеуіміз керек. 
Сондықтан да, біз Қазақстан халқын 
ең үздік және мәңгілік құндылықтар - 
ел игілігі жолында ынта мен жігерді, 
еңбекқорлықты және мақсаткерлікті 
арттыруға шақырамыз. Этносаралық 
келісім - ол өміршеңдік оттегісі» деп 
ерекше атап өтті.
Ассамблеяның негізгі бағыты барлық 

этностық топтарды ортақ мақсатқа 
жұмылдыру болып табылатындығын 
атап өткен Елбасы Ассамблеяның 
өміршеңдігінің ең басты ерекшелігі 
- ол этностық топтардың қызметін 
бақылаумен айналысатын қарапайым 
ұйымға ғана емес, сонымен қатар 
еліміздегі барлық ұлт пен ұлыстың 
мүдделерін бір арнаға тоғыстырушы, 
барлық азаматтардың этностық, діни 
ерекшеліктеріне қарамастан құқығы мен 
бостандығын сақтаушы толыққанды са-
яси институтқа айналғандығын айтты.
Қазіргі таңда Ассамблея этносаралық 
және конфессияаралық қатынастар 
саласындағы мемлекеттік саясатты 
жүзеге асырушы маңызды құралға 
айналып, елімізде ғұмыр кешіп отырған 
барлық этностардың өзара тең құқықты 
қатынасын қамтамасыз етуші рөлге ие 
бірден-бір ұйым.  
Ассамблея жылы - бұл Қазақ 

хандығының  550 жылдығы, Ата 
Заңымыздың 20 жылдығы және Ұлы 
Жеңістің 70  жылдығы аспектілері 
бойынша ашылды. Ассамблея жылы-
на орай  6 ақпанда  еліміздің түкпір-
түкпірінде, соның ішінде ауданымыздың 
орталық саябағында Ассамблея Туы 
салтанатты жағдайда көтерілді. 
Тағдыр тәлкегіне ұшыраған сан 

халықтарды құшағына сыйдыра білген  
қазақ даласы ұлыс пен ұлттың құтты 
қонысына айналды. Олай болса, 
татулықты ту етіп, бірлікті ұлықтаған  
тәуелсіз еліміздің  ұлық мерекесі құтты 
болсын, ағайын!

Раушан ТЛЕУБАЕВА,
Айыртау аудандық 

мәслихатының хатшысы.

БІРЛІГІ БІРЛІГІ 
ЖАРАСЌАН ЖАРАСЌАН 

ЕЛМІЗЕЛМІЗ

ж
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«Халықты жұмыспен қамту тура-
лы» Қазақстан Республикасының             
2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 
5-бабының 2-тармағына, 7-бабының                   
2) тармақшасына  сәйкес, Солтүстік 
Қазақстан облысы  Айыртау ауданының 
әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:  

1. 2015 жылға Солтүстік Қазақстан 
облысы  Айыртау  ауданының 
аумағында тұратын мақсатты топтар 
анықталсын:

1) табысы аз адамдар; 
2) жиырма бip жасқа дейiнгi жастар; 
3 ) б а л а л а р   ү й л е р i н i ң 

тәрбиеленушiлерi, жетiм балалар мен 
ата-ананың қамқорлығынсыз қалған 
жиырма үш жасқа дейiнгi балалар; 

4) кәмелетке  толмаған балаларды 
тәрбиелеп отырған  жалғызiлiктi, көп  
балалы  ата-аналар;

 5) Қазақстан   Республикасының   
заңдарында   белгiленген     тәртiппен 
асырауында  тұрақты  күтiмдi, көмектi  
немесе  қадағалауды  қажет етедi  деп 
танылған адамдар бар азаматтар; 

6)  зейнеткерлiк  жас  алдындағы  
адамдар (жасына байланысты зейнет-
керлiкке шығуға екi жыл қалған); 

7) мүгедектер; 
8) Қазақстан   Республикасының  

Қарулы  Күштерi  қатарынан   босаған 
адамдар; 

9) бас бостандығынан айыру және 
(немесе) мәжбүрлеп емдеу орындары 
нан босатылған адамдар; 

 10) оралмандар;
 11) жоғары  және  жоғары  оқу  орны-

нан кейiнгi  бiлiм беру  ұйымдарын 
бiтiрушiлер; 
12) жұмыс берушi-заңды тұлғаның 

таратылуына не жұмыс берушi- жеке   

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы
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2015 жылға Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау  ауданының аумағында тұратын 
мақсатты топтарға жататын тұлғалардың 
қосымша тізбесін белгілеу және мақсатты 

топтарды анықтау туралы

Махметов 
Аманбек Ғазизұлы 

аудан әкімінің  орынбасары, ВАК төрағасы;

Есенжанов Айдар Тұяқұлы ауданның ауыл шаруашылығы және ветерина-
рия бөлімінің бас маманы, ВАК хатшысы.
ВАК мүшелері:

Есенғалиев 
Сырымбет Қайрошұлы

аудандық  мәслихатының депутаты, 
«Баянтай» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің директоры (келісім бойынша);

Жанапин
Едірес Жәзитұлы 

ауданның ауыл шаруашылығы және 
ветеринария бөлімінің басшысы;

Сәдуақасов
Евгений Қайыржанұлы 

Айыртау ауданының кәсіпкерлер палатасы 
филиалының директоры (келісім бойынша);

Сейтмағамбет 
Қайырбай Мәжитұлы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің аудандық аумақтық
инспекциясының басшысы (келісім бойынша);   

Төребеков 
Нұрлан Мейрамұлы 

ауданның жер қатынастары бөлімінің 
басшысы.

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімінің 2014 жылғы 28 
қаңтардағы  № 5 шешімімен ВАК –тың дербес құрамы бекітілді.

Ведомствоаралық комиссиясының
жұмыс тәртібі (ВАК)

Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінен субсидия алуға құжаттарды 
және өтінімдерді қабылдауды ВАК жұмыс органы жүргізеді (ауданның ауыл 
шаруашылығы және ветеринария бөлімі) күнде, жұмыс күндері сағат 9-00- дан 
18-00 дейін, мекен-жайы: Саумалкөл селосы, Д. Сыздықова,4 көшесі. Мерзім 
уақыты 2015 жылдың 30 мамырына дейін. 
Толық ақпаратты ауданның ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімінен 

22-690 телефоны бойынша алуға болады.
    «Солтүстік Қазақстан облысы 

                                           Айыртау ауданының ауыл  шаруашылығы және 
ветеринария бөлімі»  мемлекеттік мекемесі.

Тыңайтқыштардың құнын (органикалық 
тыңайтқыштарды қоспағанда) субсидиялау 

бойынша ауыл шаруашылығы  тауар 
өндірушілерінің тізімін анықтау жөніндегі 
Айыртау ауданының ведомствоаралық 

комиссиясын  құру туралы

Қазақ халқының ұлы перзенті, 
аса көрнекті ойшыл, ағартушы-
демократ  Шоқан  Шыңғысұлы 
Уәлихановтың (1835-1865) заңғар 
тұлғасы  мен  шығармашылық 
мұрасы әр қы рынан сараланып, 
өз бағасын алып келеді. Оның 
дүниетанымы, әлеуметтік-саяси 
және эко но микалық көзқарастары, 
шығыстанушы, тарихшы, географ, 
этнограф ретіндегі бітімі, әдебиет, 
тіл мен өнер мәселелері жөніндегі 
мұралары сан алуан еңбектердің 
арқауы болды.
Ш. Уәлиханов – өз халқы мен орыс 

мәдение тінің перзенті ғана емес, 
әлемдік өркениеттің озық ой-пікірлері, 
рухани қазынасы негізінде қалыптасқан 
ұлы тұлға.
Өз дамуында алға кеткен елдердің 

оқу-білім ,  ғылым  саласындағы 
жетістіктерімен жете танысу үшін 
Шоқан кадет корпусында жүргенінің 
өзінде шет тілдерді оқып үйренуге зер 
салды. П.П.Се менов – Тянь-Шанский 
Шоқанның тілдерді үй ренудегі аса 
қабілеттілігін, француз, неміс тілдерін 
жақсы меңгергендігін жазады.

Ш. Уәлихановтың туғанына – 180 жыл
ШЫҒЫСТЫҢ ШАМ ШЫРАҒЫ

Жақында қазақ халқының данышпан 
ұлы, аты әлемге әйгілі болған тамаша 
дарын иесі тұңғыш қазақ ғалымы, аса 
көрнекті ойшыл ағартушы – демо-
крат, жерлесіміз Шоқан Уәлихановтың 

туғанына 180 жылылдығына орай 
Сырымбет тарихи-этнографиялық 
мұражайында «Шоқан мәңгі бізбен 
бірге» тақырыбында апталық болып 
өтті. Бұл апталық ұлы ғалым-ағартушы 
Шоқан Уәлихановтың өмір жолы, 
шығармашылығы, еңбектері паш етіліп, 
алдын ала жоспарланған іс-шаралар 
іске асырылды. 
Мұражай қызметкерлері ең ал-

дымен оқушыларға ғалымның өмірі 
мен шығармашылық жолы және 
еңбектерімен таныстырып, тақырыптық 
экскурсия өткізілді. 

«Ұлт ұланы», «Шоқан бізбен бірге» 

«Алтын Емел мұражайы» атты дәрістер 
оқылды. 

«Шоқан мәңгі бізбен бірге» атты 
кітаптар көрмесі ұйымдастырылды. 
Аптаның соңғы күні салтанатты 

жиын өткізіліп, осы іс-шараға бел-
сене қатысқан оқушыларды Мере-
ке Айдананы, Кашенова Ділназды, 
Сәрсен Ұлықбекті мұражай басшысы 
мадақтамалар және сыйлықтарымен 
марапаттады.
Сонымен қорыта айтар болсақ, 

ұрпағымызға Шоқан тұлғасының берері, 
тәрбиелік мәні зор. Шоқанның өмірі, 
оның қызметі, асыл ойы күні бүгінге 
дейін демеуші рух беріп, оқушыларды, 
жастарды, халықты тек қана алға 
жетелейді.

Нұргүл ҚҰЛБАЕВА,
мұражай қызметкері. 

М і н е , 
Ұ лы  О т а н 
соғысының 
ж е ң і с п е н 
аяқталғанына 
да 70 жыл бо-
лып  қалды . 
Б ұ л  к ө п  
уақыт болып 
көрінгенімен, 

дүниені дүр сілкіндірген осы-
нау  дүрбелең  кезеңнің  қиын-
қысталаң сәттері күні бүгінге 
дейін көпшіліктің есінде  екені рас. 
Жеңіс оңайлықпен келген жоқ. Сұм 
соғыстың зардабын мыңдаған қала, 
милиондаған адам көргені анық. 
Шындығында да, бұл сол кездегі 
Кеңес халқының ержүректілігі мен 
төзімділіктерін паш еткен тарихи мезгіл. 
Ұлы Жеңіс жолында қазақ ұлты да 
жанын пида етті. Қазақстандық жауын-
герлер Брест қамалынан бастап Бер-
линге дейін барып, ел үшін етіктерімен 
қан кешті. Олар Сталиниград түбіндегі 
жертөлелерде, Днепр өткелінде, Москва 
мен Ленинград үшін болған ұрыстарда 
ерліктің ерен үлгісін көрсете білді. 
Украинаны, Кавказды, Белоруссияны, 
Қырымды, Прибалтиканы азат етті, 
Польша, Румыния, Венгрия, Чехослова-
кия, Болгария, Германия жерлеріндегі 
майдан жолдарында Жеңіс туын көтеріп 
өтті. Жалпы, Ұлы Отан соғысы жылда-
рында қандас қаһармандармандарымыз 
қатыспаған бірде бір шайқас болмады.
Қазақ халқы ел басына күн туғанда 
жалғыз жанын қу шүберекке түйген жау-
ынгер халық болғаны анық. Ұлы Отан 
соғысының әлі сарғайып үлгермеген 
қатпарлы парақтарына үңіліп қарасақ, 
қазақтардың қанды қырғында қаймықпай 

Ұлы Жеңіске – 70 жыл
ЕРЛІГІН ЕЛ ҰМЫТПАС

соғысқанына анық көзіміз жетеді. 500-ден 
аса жерлестеріміз, оның ішінде 103 қазақ 
Кеңес Одағының Батыры атағын алды. 
Сонымен қатар, сол жылдары Қазақстан 
миллиондаған босқындарды өз бауы-
рына алып, эвакуацияланған завод пен 
фабрикаларға, майданға керекті оқ-дәрі 
мен азық-түлік жеткізуші үлкен арсеналға 
айналды. Ал, тылдағы еңбеккерлер ел 
тыныштығы үшін тер төге жұмыс жасады.
«Ерлік ешқашан ұмытылмайды!». Бүгінгі 
таңда Ұлы Жеңістің 70 жылдығына 
орай тарихқа есімдерін қанмен жазған 
аталарымыз бен апаларымыздың 
ерлігін ұлықтау мақсатында республи-
ка көлемінде түрлі іс-шаралар өткізілу 
үстінде. Елбасымыздың өзі бастап жер-
жерлерде тұрмыс кешіп жатқан  Ұлы Отан 
соғысының ардагерлеріне қамқорлықтар 
танытылып, тартулар жасалуда.
Халықтың басына қасірет болып  

төнген соғыс жылдары ерлік көрсеткен 
ата-бабаларымыздың ерлік істерін 
қастерлеу, ауыл ардагерлерін еске алып 
өмір жолын, ерлігін жас ұрпаққа таныту, 
үлгі-өнеге ету – біздің міндетіміз. 
Жақында осы мақсатта өз сыны-

бымда Ұлы Жеңістің 70 жылдығына 
орай жерлесіміз Ысқақова Мәдина 
апайымыздың ерен ерлігін жас ұрпақ бой-
ына сіңіре отырып, «Ерлігін ел ұмытпас» 
атты тәрбие сағаты өткізілді. Елді зұлым 
жаудан қорғауға өзі сұранып аттанған 
Мәдина Ысқақова апайымыздың 
майдандағы өмір жолы дастанға лайық. 
1942 жылдың аса қатерлі кезеңінде 
Көкшетаудың әскери комиссариатында 
оны ұшқыштар училищесіне жіберіп, же-
делдете оқытудың арқасында авиация 
сержанты, механик-мастер мамандығын 
алып шығады. Жаңа жасақталған 240-
шы жойғыш-ұшқыштар полкіне 3 мәрте 
Кеңес Одағының Батыры даңқы жер 
жарған Иван Никитович Кожедубтың 
борт-механигі болып бекітіледі. Кожедуб 
аспанға 330 рет шығып, фашистердің 
62 ұшағын қиратыпты. Сондағы атақты 
ұшқышты көкке 120 рет самғату Мәдина 
апамыздың  үлесінде екен. Айтылған 
әрбір ойдан әр тұлға өз бойына еліне де-
ген сүйіспеншілік сезімдерін шыңдай түсті. 
Ешкім де, еш нәрсе де ұмытылмайды. 
Отан үшін ерлік көрсеткен ата-
апаларымыздың ерлігін ел әр уақытта 
есінде сақтайды. 
Қалай дегенде де қан майданның 

жалынды жылдарында от пен оқтың 
ортасында жүрген қайратты, қайсар ұл-
қыздарымыздың қайталанбас ерліктері 
кейінгі буынға үлгі-өнеге екені шындық. 

Қамар ҚЫЗБИКЕНОВА,
Бірлестік ОМ-нің 

бастауыш сынып мұғалімі.

Кез келген адам үшін еңбек қасиетті 
ұғым болуы тиіс. Қазақ «Еңбек етпе-
ген ішіп-жемейді» дейді. Осы себепті 
де Нұрсұлтан Назарбаев еңбектің 
қадір- қасиеті туралы жиі айтады. Бұл 
Елбасының кемел саясаткер ғана емес, 
барлық нәрсені тамыршыдай дөп баса-
тын  сұңғылалығын айғақтайтын жайт.  
Қысқасы, еңбексіз өмірдің мәні де, сәні 
де жоқ екені, еңбексіз елді дамытып, 
өркендету мүмкін емес  екені тайға 
таңба  басқандай айқын көрінеді. 
Осы ретте ауыл шаруашылық са-

ласында  ерен еңбегімен ерекшеленіп  
жүрген ауданымыздың  азаматы, 
«Жер-Ана» ЖШС-нің басшысы Ер-
болов Қанат Аманжолұлын айтуға 
болады. Бұл азамат басқарып отырған  
Агрофирманың   диқандары үшін өткен 
жыл ауыр болды десе де болады. 
Себебі көктемде қуаңшылық болып, 
жаңбыр жазды аудырып барып, кешігіп 
жауды. Оның үстіне дәл егін жинайтын 
уақытта  ақ жаңбыр тыйылмады. Егін 
жинау барлығынан да ауыр, күрделі 
жағдайда өтті. Соған қарамастан, ол - 

Жаныңда жүр жақсылар
ЖАҚСЫДАН – ШАРАПАТ...

Қаратал орта мектебінің бірнеше жыл-
дан бергі әлеуметтік серіктестігі. Мек-
теп өмірінен ешқашан тыс қалған емес. 
Мерекелік іс-шараларда, спорттық 
жарыстарда үнемі қолдау көрсетеді. 
Атай айтатын болсақ, биылғы оқу 
жылында әр түрлі аудандық спорттық 
жарыстарға  оқушыларды қатыстыруға  
демеушілік жасады.   1 қыркүйек-
Білім күнінде арнайы   бірінші сы-
нып оқушыларын құттықтап,  оқу 
құралдарымен қамтамасыз етті. Қазан 
айының бірінші жұлдызында Қарттар 
күніне орай  ауылдың ақсақалды 
аталары мен ақ самайлы әжелеріне 
осы азамат басқарып отырған Агро-
фирма  құрмет көрсетіп, қаржылай 
қолдау жасап, мектеп әкімшілігімен 
бірлесе отырып, мерекелік концерт 
ұйымдастырылды. Сонымен қатар 
Жаңа жыл мерекесіне орай қаржылай 
көмек көрсетті. Ол қаржыға мектеп 
оқушыларына Жаңа жылдық мерекеде 
көрсеткен өнерлері, киген костюмдеріне 
сай сыйлықтар алынып  берілді. 
Мектептің басқа да шаруашылық 
жұмыстарына қолынан келгенінше 
көмек беріп келеді. Өткен оқу жылының 
соңында   Қаратал орта мектебінің  
жоғары  сынып оқушыларына арналған 
демеушімен кездесу  кеші өткізілді. Бұл 

кеште Қанат Аманжолұлы  оқушыларға   
ауыл шаруашылық саласындағы 
мамандықтардың  қыр -сырын, 
қиыншылықтары мен қызықтарын айта 
отырып, оқушылардың  қойған сауал-
дарына жауап берді.   Сонымен қатар 
ол өзі үшін еңбек қасиетті ұғым екенін 
айтты. Еңбек адамды тазалыққа, 
адамгершілікке  тәрбиелейтінін де 
оқушыларға барынша айтып түсіндірді. 
Ауылға көмек көрсету, қолдау жасау  
ер азаматтың парызы деп санайды.  
Ұйымдастырылған іс шара соңында 
мектеп басшысы Еркін Әлібеков  
Алғыс хатпен марапаттап, естелік 
ретінде сыйлық беріп, оқушылар  мен 
мұғалімдер суретке түсті. «Жақсыдан 
- шарапат, жаманнан - кесапат» 
дейді дана халқымыз.  Осындай ер 
азаматтың шарапаты барлығына тию-
де. Сондықтан Қанат Аманжолұлына  
мектеп ұжымы атынан және жеке өз 
атымнан зор алғысымды білдіріп, 
алдағы жұмысына  сәттілік тілеймін. 
Біздің қолдауымыз оны жұмысында 
жігерлендіріп,  кәсібіне тың серпін 
беретініне сенемін.

Әсем ТАЖИНА,
Қаратал ОМ-нің оқу ісінің 

меңгерушісі.

тұлғаның     қызметiн    тоқтатуына,    
қызметкерлер     санының немесе  
штатының қысқаруына байланысты 
жұмыстан босатылған адамдар;

13) қылмыстық - атқару инспек-
циясы  пробация қызметінің есебінде                     
тұрған   адамдар;

14) лаңкестік актінен жәбірленген 
адамдар және оған жол бермеуге 
қатысқан адамдарға.

2. 2015 жылға Солтүстік Қазақстан  
облысы  Айыртау  ауданының 
аумағында тұратын мақсатты топтарға 
жататын тұлғалардың қосымша тізбесі 
белгіленсін: 

1) жиырма бір жастан жиырма тоғыз 
жасқа дейінгі жастар;

2) елу жастан асқан жұмыссыз 
тұлғалар;

3) отбасылардың бірде-біреуі жұмыс 
істемейтін тұлғалары; 

4) он екі ай және одан да артығырақ 
жұмыс істемеген тұлғалар.

5) техникалық және кәсіби білім 
беру оқу орындарын бітіріп, оқу ор-
нын аяқтағаннан соң он екі айдың 
ішінде жұмыспен қамтамасыз етілмеген 
түлектер.

3. Осы қаулының орындалуын 
бақылау Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау  ауданы әкімінің орынбасары 
М.Т. Науановаға  жүктелсін. 

4. Осы қаулы оны алғаш ресми 
жариялаған күннен кейін күнтізбелік   он 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Аманбек МАХМЕТОВ,
Айыртау  ауданы әкімінің м. а. 

нормативтiк құқықтық кесiмдерді 
мемлекетт iк  т iркеудің  т iз iл iм iне 
2015 жылғы 02 ақпандағы  № 3091 
тіркелген.
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Мөлтек әңгімелер
Газет оқырмандарының назарына Қаратал ауылының тумасы, газетіміздің меншікті тілшісі 

қызметін атқарған Көкшетау қаласының тұрғыны Ерсін Ерғалиевтің бірнеше шағын әңгімелерін 
ұсынуды жөн көрдік. 

Редакциядан.

Өкініш

Айыртау өңірінде көктем әдетінше сәуірдің бас 
кезінен басталушы еді, биыл наурыздың ортасынан 
қар еріп, тоң жібіді. Күн ұзарып, оның қызуынан 
сайын дала дүр сілкініп, сай-саладан аққан қар 
суы тарам-тарам жылғамен Сулукөлге сарқырап 
құйылып жатыр. Жан-жануар, жәндіктер қысқы 
ұйқысынан оянып, төрт түлік малдар төлдеп, 
тіршілігін жалғастыруда. Бір сөзбен айтқанда әлем 
жаңарып, жер ана жасыл көйлегін киюде. 
Сулыкөлді жағалай қоныстанған Тоқсанбай 

болыстың ауылы шалғынның жайқалуын тосып, 
жайлауға шығуға асықпай, қыстау үйдің жанына 
киіз үйлерін тігіп, тіршілік етіп отырған жайлары бар. 
Әзірше, қыстан мал-жанның аман - есен шыққанына 
куанған ауыл адамдары абыр-дабыр болып шуыл-
дасып, бір-бірін қонаққа шақыруда.
Бүгін Тоқсанбай болыстың 12 қанатты киіз үйінің 

жанында қазан-ошаққа араласқан болыстың 
бәйбіше, тоқалдары ас дайындап абыр-сабыр 
болып жүр. 
Тоқсанбай болыс үй ішінде. Киіз үйдің түндігі 

ашық. Үйдің төрінен табалдырығына дейін кілем 
төселген. Үйдің қабырғасына текемет, алаша, 
төсектер мұқият жиналып қойылыпты. Ортада 
қазақтың дастарханының үстінде ірімшік, құрт, жент, 
қымыз толы тегене Ұлыстың ұлы күнін мейрамдап 
жүрген қонақтар үшін қойылған. 
Үй иесі Тоқсанбай болыс – «болыскей» кереуеттің 

үстінде қалың ойда отыр. Ол 1870 жылы 26 наурыз 
күнгі патшаның «бұратана халықтың балала-
рын оқыту» туралы жарлығын орындай алмай 
жатқанына қапалы болатын. Болыс оқу жөнінде 
халыққа қанша үгіт-насихат жұмысын жүргізсе де, 
«балаларымыз орысша оқыса шоқынып кетеді» деп 
тіптен өз ауылының адамдары да балаларын оқуға 
бергісі келмей тұр. 
Өз ауылымен қоңсы қонған Сырымбет тауының 

етегіндегі ауыл адамдары да, балаларын орысша 
оқытуға көнер емес. Тоқсанбай болыс Шыңғыс 
сұлтанның баласы Жақып үйіне халықты жинап, 
«мына отырған Жақыптың Шоқан ағасы орысша 
оқып, іргелі орындарда абыройлы қызмет атқарды. 
Үлкен ғалым болды. Қазір оның есімі халық аузын-
да. Балаларың Шоқан ағаларындай ел мақтанышы 
болғылары келсін десеңдер, Көкшетау қаласында 
жаңадан ашылып жатқан орыс-қазақ мектебіне 
оқуға беріңдер, оқуы тегін» деп айтса да, халық 
оның сөзіне иліге қоймады. 
Айыртау аймағының болысы Тоқсанбай 

Сасықұлы патша жарлығын орындай алмаса, 
уезд басшыларының алдында жаманатты болып 
қаламын ба деген уайым мазалауда.
Осы кезде даладан рұқсат сұрап, үйіне кірген 

Сәдуақас хатшы бұның ойын бөліп жіберді. 
Сәдуақасты кеше үгіт жұмысымен Көлдей-Көшей 
ауылдарына жіберген. «Иә, не жаңалық бар, халық 
не деп жатыр, балаларын оқытамыз дей ме?»,- деді 
Тоқсанбай. 
Сәдуақас күмілжіңкіреп «ел балаларын орысша 

оқытқысы келмейді. Тоқа, оданда мына «Сары» 
руының адамдары мекен еткен елге барайық, ол 
елде Темірбек деген кісі мешіт, медресе ұстап бала 
оқытады. Өзінің ұлдарын да медреседе оқытып 
жатқан көрінеді, баласын орысша оқытуға көнсе, 
сол кісі ғана көнер»,- деді. 
Тоқсанбай болыс ойланып қалды «расында 

терістік беткейдегі елге қолым тиіп, бара алмай жүр 
едім, енді ел аралап, халықтың мұң-мұқтаждарын 
тыңдайын, балаларын оқыту жөнінде сөйлесейін»,- 
деп ойлады да,- «ендеше атшыға айт, ат-арбаны 
дайындасын, терістік беткейге шығамыз»,- деді. 
«Құп»,- деп Сәдуақас шығып кетті. 
Бір кезде әйелі таңғы асты әкелді, кешегі сойылған 

құлынның еті уылжып пісіп тұр екен. Сәдуақас та 
дастарханның шетін ала отырды. Ас  ішіліп – желініп 
болған соң, жолға дайындалды. 
Атшы ат-арбаны дайындап қойыпты. Екеуі 

пәуескеге отырып, терістік жақтағы ауылдарға жүріп 
кетті. Жол бойы олар көктемгі табиғат көріністерін 
тамашалаумен болды: жәндіктер мен хайуанаттар 
қысқы ұйқысынан оянып, тіршілігін бастаған сынды, 
жыл құстары оралған ба - аспанда қиқулаған қаздар, 
саңқылдаған аққулар, сайраған бұлбұлдардың 
дауысы даланы ерекше күйге бөлеп жіберіпті. Жер 
бетіне көк шығып, бәйшешек гүлдеп, ағаш бұтақтары 
да бүр жарып, төңірек жасыл түске боялып түлеп 
жатыр. 
Табиғаттың осындай сылқым да, сиқырлы сәтін 

тамашалап көңілі көтерілген олар «Сары» руына 
мекен болған Қаратал өңірінің Тереңкөл, Екікөл, Уақ 
Қамыс, Ақсу көлін жағалай қоныстанған ауылдары-
на келіп жетті.
Тоқсанбай Тереңкөлдің етегінде орналасқан көз 

таныс Шеген байдың үйіне түсті. Шегенге «Аманжол, 
Бостан, Шәншар, Әйтен, Күшікей, Кенжетай. Итаяқ, 
Күдербек, Құттыаяқ, Байсеңгір, Мақым, Шыныбек, 
Сақаба, Темірбек, Жаңабатыр, Бекболат, Уанас 
ауылдарының кісілерін шақыр» - деді.
Болыс шақырып жатыр деген соң, халық та 

тез жиналып, болыстан біреуі көмек сұрап, біреуі 
шағымын айтып жатты. Олардың мәселесін оңтайлы 
шешкен Тоқсанбай болыс халыққа патша жарлығын 
орындау мақсатымен жүргенін айтып: «Ақ патша-
мыз қазақ балаларына арнап мектеп–интернат 
ашыпты. Мүмкін патшаның ойы қазақ балаларынан 
шенеунік дайындау шығар, бірақ біз осы мүмкіндікті 
пайдаланып, балаларымызды оқытайық. Білімді, 
өнерлі болып елге оралсын. Олар ауыл балаларын 
оқытып, білімді жастарды көбейтсін. Дүниенің кілті 
қазір орыс оқуында болып тұр ғой» деді. Шынында 
Тоқсанбай болыс өзінің даралығымен, даналығымен 
елдің мұң-мұқтажын әділ шешуі арқылы халықтың 
ықыласына бөленген жан болатын. 
Аманжол, Бостан, Шәншар: «Тоқа, біз сіздің ел 

үшін істеп жатқан жақсылығыңызды білеміз, рахмет. 
Орыс патшасының қазақ балаларын оқытқысы 
келгені де дұрыс шығар, бірақ біз ежелден мұсылман 
халықпыз, ертең балаларымыз оқуға барса, таңқы 
танау малдың етін жейді, содан балаларымызды 
шіркеуге апарып шоқындырады. Бүгінгі күні балала-
рамыз құран жүгіртіп оқиды, араб тілін біледі, одан 
артық не керек. Орыспен үйіміз аралас, қойымыз 
қоралас болып жатыр, орысша нан сұрайтындай 
халіміз бар. Сондықтан баларымыз шоқынып 
кетпес үшін орысша оқытпаймыз. Естіп жатырмыз 
орыс арасында тұрған қазақтардың шоқынып кетіп 
жатқандарын» деді. Халық оларды «дұрыс, дұрыс» 
деп қолдап жатты. 

«Құран үйренген дұрыс–ау, бірақ басқа да ғылыми 
кітаптар бар ғой, ол кітаптарда біз естіп көрмеген ел-

Қызылжар қаласына тығыз шаруамен 
баруға автостанцияға келіп едім, көлік 
болмаған соң таксистер тұрағына келдім. 
Таксист жігіт алдымнан шығып «ағасы 
Қызылжарға барсаңыз жүріңіз бір орын бос» 
дегесін машинасына міндім. Такси қаланы 
бетке алып жүріп кетті. 
Көршім егде тартқан, иманжүзді әйел 

екен. Ол кісі «жол қысқарсын» деп мені 
әңгімеге тартты. Есімін Әлпеш дегенде менің 
таңырқап қалғанымды көріп «Иә, қызымды 
өмір бойы әлпештеп өтермін деген әкем 
мен 2 жасқа толғанда бақилық болған екен. 
Бірақ, ата-әжем әке-шешемді жоқтатпаса 
да, әке-шешенің орны бөлек екен. Ата-әжем 
қатарымнан қалдырмай оқытты, құтты ұяма 
қондырып, үйлі-баранды қылды. 
Бірде төркініме барсам, әжем «қарғам, 

менің бір аяғым көрде, бір аяғым жерде, 
ертең не боларымды кім біледі, мойныма 
қарыз болмасын, анаң туралы айта алмай 
жүруші едім. Соның сәті келген сияқты. Әкең 
дүние салғаннан кейін анаң тұрмысқа шығып, 
сені тастап кеткен соң, анаңның бұл дүниеде 
бар екенін саған айтпаған едік, кешіре көр 
құлыным» дегенде біреу үстіме суық су құйып 
жібергендей болды. Не айтарымды білмей 
қалдым. Себебі мен осы жасқа дейін ата-
әжемнің қамқорлығы арқасында анамның 
бұл дүниеде бар екенінен де бейхабар бо-
лыппын ғой. 
Бұл оқыс хабардан абдырап «мені тастап 

кеткен анамды көргім келмейді» деп едім, 
әжем «қызбалыққа салынба, біз келмес 
кемесіне мініп кеткеннен кейін сенің арқа 
сүйейтін адамың анаң болады. Анаңмен 
табыс, құлыным. Мен оның кеткен жағын 
жобалап білемін сен анаңды тауып ал» деп ақ 
батасын бергеннен соң анама деген сағыныш 
іште бүлк еткен еді. 
Содан отыра қалып, анам тұрады де-

ген жақтың аудандық кеңесіне анамның 
барлық деректемелерін жазып жібердім. 
Тағатсыздана тосып жүр едім ол жақтан хат 
келді. Хат аудандық кеңестен екен, олар сен 
атаған әйел ауылды жерде тұрады. Бірақ 
ол кісінің сенің анаң ба, анаң емес пе екенін 
білмедік, сен ол кісіні мына мекен-жайға жа-
зып біл депті. Содан отыра қалып анамның 
мекен-жайына хат жаздым. 
Екі көзім төрт болып, хат тосудамын. 

Зарықтырып күткен хат келгенде қуанышымда 
шек болған жоқ, бірақ хатта екі-ақ жол бар 
екен. «Мен аманмын, бес балам бар. Аман 
екеніңе қуаныштымын» деп жазыпты. Бары 
сол. Көп жылдар көрмеген қызын сағынған 

ананың мейірін көре алмай жылап жіберіппін. 
Хатты жыртып, енді сен менің анам емессің 
мен сені көргім келмейді деп жылап отырып 
қалдым. 
Менің жағдайымды байқап қалған қайны 

атам «қызым сен бойыңды ашуға жеңдірме, 
анаңның басындағы жағдайды білмейсің ғой, 
сабыр сақтап, анаңа жағдайды түсіндіріп  
қайтадан хат жаз» деп ақыл берді. Қайны 
атамның сөзі бойға қуат болды. 
Содан  отыра  қалып  анама  бүк іл 

өмірбаянымды, ойларымды хат бетіне түсіріп 
салып жібердім. Содан бір күні анамнан хат 
келді, ол кісі мені үйіне қонаққа шақырған 
екен. Анам Ресейде тұратын. 
Мен бала - шағамды, жұбайымды  алып, 

анамның үйіне бардым, олар бізді тайлы-
тұяғымен қарсы алды. Өгей әкем менен 
тізерлеп тұрып «сенің бұл дүниеде бар 
екеніңді білмеппін» дап ағынан жарылып 
кешірім сұрады. 
Анам мені құшақтап сүйгенмен оған елжіреп 

иілмедім, себебі «орынсыз» реніш менің 
жүрегімді... жүрегімді тас қылып тастаған 
еді. Сол түні талай әңгімелер айтылды. Менің 
хатым өгей әкемнің қолына тиген екен, ол 
хатты оқып қатты күйзеліп, анама «сен маған 
қызыңның бар екенін неге айтпағағансың, екі 
жетімді бірге бағар едім ғой» депті. Өйткені 
ол кісінің де әйелі қайтыс болып, қызымен 
қалған ғой.
Артынан анаммен араласып тұрдым. 

Қаншама анам жаныма еміреніп келіп жақсы 
көрсе де, мен оған жіби алмадым. Ол менің  
ренішті жүзімді көріп көзіне іркіліп келген 
жасты тежеп үнсіз кетіп қалатын. Қазір сол 
кез есіме түссе неге олай істедім екен деп 
жылап та аламын.
Сорлы анам осыдан үш жыл бұрын дүние 

салды. Балаларым әжелерін жоқтап жылап 
жүрсе де, көзімнен бір тамшы жас шықпады-
ау. Неге солай қатып қалдым екен!!!
Бүгінгі күні қатты өкінемін баласынан 

тірідей айрылған анамның жағдайын түсіне 
алмағанымды, неге оны кешіре алмағанымды, 
неге оған еркелеп аналық мейірімге бөлене 
алмағанымды ! ! !  Сонда  да  анам  маған 
ренжімейтін шығар, өйткені түн ұйқысын 
төрт бөліп мәпелеген сәбиімін ғой деп өзімді 
жұбатып та қоямын. 
Сонда да, шіркін, анамды Алла Тағала бір 

сәт көруге жазса ғой...не істер едім, әрине 
оған еркелеп балалық шағымның анасыз 
өткен күндерін толтырар ма едім. Әттең, 
енді бәрі кеш қой! - деп мұң торлаған жүзімен 
маған қарап. 

Мен отырған купеге егде тартқан әйел кіріп, билетінде көрсетілген орнына жайғасып болған 
соң «есімім Гүлбаһром, Астанадағы ұлыма қонаққа бара жатырмын»,- деп өзін таныстырып өтті. 
Осы кезде проводник те біздерге шәй әкеп ұсынды. Гүлбаһром екеуміз жолға деп алып шыққан 
азын-аулақ ауқаттарымызды үстел үстіне қойдық. Жоғарғы полкада жатқан екі жас жігіттерді де 
шайға шақырдық. Студент жастар екен қуана-қуана біздермен шәй ішіп алып, өз полкаларына 
ұйқыға жатты. 
Гүлбаһром апай екеуміз әңгіме - дүкен құрып отырып қалдық. Мен үстел үстінде жатқан газеттен 

еңбек министрінің «Ана мен бала өлімі Қазақстанда былтырғы жылға қарағанда азайды» деген 
сұхбатын оқып «Басшылар да қызық екен жер көлеміміз әлемде 9 орында, қазба байлығымыз 
бойынша алғашқы он елдің ішіне кіреміз, ал халқымыз 17 миллион ғана адам. Осынша байлықтың 
үстінде отырған елде ана мен бала өлімі болуы мүмкін бе, керісінше халықты көбейтудің орнына 
ана мен бала өліміне жол беріп отырмыз»,- деп күйініп едім. Жолсерік апай да «иә, үкімет ана 
мен бала өлімін азайып жатыр десе де, ана мен бала өлімін болдырмау үшін медицина саласын 
қаржыландыруды, білікті мамандарды дайындауды, ауруханаларды әлемнің озық технологияла-
рымен жабдықтауды ел басшылары қолға алулары қажет. Осындай игі шараларды іске асыра 
отырып қана ана мен бала өлімінің теріс статистикасын жоюмызға болады.
Өткенді еске алсам өзім де дәрігердің біліксіздігінен сәбиімнен айрылып қалып едім. Соның 

күйігі әлі күнге дейін өзегімді өрттейді. Тұрмысқа жастай шықтым. Шекесі торсықтай сәби сүйдім. 
Бүкіл ағайын оған мәз болып баланы қолдан қолға түсірмей бағып-қағып күтті. Балам тоғыз айға 
толған кезде денесіне қызыл дақтар пайда бола бастады. Алғашқыда мән бермеп едім, бара бара 
денесіндегі қызыл бөртпе өршіп кетті. 
Содан қайны енеме айтып едім, ол ауылдың фельдшерін шақыртты. Ол да оқуын жаңа бітірген 

қыз екен. Баланы тексеріп болған соң, жақсылап күтсеңдер жазылып кетеді. «Ол үшін марганцовка, 
тұз салынған сумен баланы күнде жуындырып отыр» деді. Фельдшердің бар айтқан емі осы болды. 
Дәрігердің кеңесін бұлжытпай орындасам да, денесіндегі қызыл дақтар өрши берді. Мен енеме 
аудан орталығындағы ауруханаға апарайық деп едім, ол кісі «тәйірі қызылша шығар, жазылып 
кетеді, дәрігердің айтқанын істей бер»,- деді. Мен не істейін үнсіз оған да көндім»,- деді. 
Осы кезде Гүлбаһромға «менің балаларым қызылшамен ауырған кезде ауылдың фельдшері 

балаға қызыл киім кигізіп, денесін қызыл бөртпе кеткенше жуындыртпай, қызуы көтерілгенде 
аспирин дәрісінің ¼ бөлігін беріп емдеп еді»,- дедім. 
Апай одан әрі сөзін сабақтап «иә, мен де артынан қызылшаға қарсы қолданатын халықтық 

емдерін қолданбағаныма қатты өкіндім. Жас болдым ғой.
Бара-бара сәбиімнің ыстығы көтеріле бастады. Ыстығы 37, 38 градустан түспей қойды. Фель-

дшерден температура түсіретін уколыңды, не дәріңді бер десем «қажеті жоқ, баланың ағзасы 
аурумен күресіп жатыр» деген соң тағы да үндемедім. 
Соңғы күні баламның қызуы 40 градус болған кезде қайнымды фельдшерге жібердім. Бөбегім 

де емшекті ауызға алмай тек жылай берді. Онымен қосылып мен де жылаймын. Баламның ыстығы 
түспеді. Фельдшер де келе қоймады. Сәбиімнің денесі мұздап бара жатқанын байқап баламды 
жылытайын деп қойныма салып едім жылынар емес, саусақтарын сүйдім, күлмейді, анарымды 
бердім алмайды, құлағына сыбырлаймын, оянбайды... Мұздай болып жатты да кетті... Содан 
есімнен айрылып... ұлымды құшақтап отыра беріппін. 
Үйге келген кісілер сәбиімнің денесін менен зорға айырып алса керек, ал ес-түссіз қалған мені 

ауруханаға апарып жатқызыпты. Күнде түсімде сәбиімнің құшағымда жүргенін көремін. Баламның 
рухы мені айналшақтап кете алмай жүр ғой деп ойладым. Ауруханадан емделіп, үйге келдім. 
Нәрестемді жерлеген қорымға бардым, кіп-кішкентай ғана төмпешіктің астында жарық дүниенің 

қызығын көре алмай кеткен сәбиімнің жатқанына ішім алай-дүлей болып «саған қамқор бола 
алмаған сорлы анаңды кеше гөр, ботам» деп кеудеге кептелген ащы өксікпен баламды Тәңірлер 
мекеніне шығарып салдым...
Бүгінгі күні өзім жеті баланың анасымын. Бірақ, сол тұңғышымның бейнесі көз алдымнан кетпейді. 

Ол тірі болса мына жігіттер сияқты соқталдай азамат болар ма еді. Ауылымның фельдшері адам-
ды емдемек түгілі укол да салу білмеген шығар деп ойлаймын. Артынан фельдшер жұмысынан 
бас тартып, басқа жаққа кетті. Бірақ, менің көңілімде орны толмас өкініш қалды», - деп әңгімесін 
аяқтады жаны жаралы ана.
Мен Гүлбаһромның әңгімесін тыңдап отырып «қазақтың аналары мен балаларын Алла Тағала 

желеп-жебеп жүрсін»,- деп тілеумен болдым.

*   *   *

Балам аман болса ғой!

Құс жолы
дер туралы, бірін-бірі көрмей сөйлесетін құрылғылар, 
атсыз жүретін арбалар туралы жазылған дейді. 
Ғылыми кітаптарды оқып тауысса, жерлесіміз 
Шоқан төре сияқты зиялы азамат болады емес 
пе»,- деді болыс. 
Тоқсанбай Темірбекке қарап «сенің балаң да 

міне 7-8 жасқа келіп қалыпты, биылдан бастап оны 
орыс оқуына бер. Өзіңнің көзің ашық сауатың бар, 
медресенің білімін, орыстың білімімен салыстыруға 
келмейді емес пе, соны айт мына халыққа. Балаңды 
оқытсаң, балаңның өмірде көзі ашылады, жаһанды 
біледі. Патша ағзам балаларыңды оқыт деп қаражат 
бөліп отыр, оқуы, киімі, жатар орны тегін, оның 
үстіне шәкіртақысы бар, енді не керек сендерге. 
Орыс мектебін бітіргесін, жоғары оқу орнына барып 
оқимын десе, патшамыздың көмегі даяр. Қазір 
балаңды оқытуға көнсең, патша ағзам тарапынан 
сый-сияпат жәрдем аласың»,- деп тағы бір тоқтады 
болыс. 
Темірбек ойланып отырып «балам көнсе, менің 

қарсылығым жоқ» дегенде, Тоқсанбайдың көңілі 
жадырап кетіп: «жарайды, ендеше үйіңе барып, 
балаңмен сөйлесейік»,- деді. Темірбек бұларды 
өз ауылына бастап жүріп кетті. Темірбектің ауылы 
Тереңкөл жағасында орналасқан екен. Толқыны 
жағаға ұрып жататын көл, бүгін моп-момақан, өйткені 
далада үп еткен жел жоқ. Айдынында балықтар 
шоршып, көл бетіне  бір әдемі көрініс беріп тұр. 
Темірбек үйін ағаштан бұрап салған екен. Үйінің 

жанында мешіт тұр. Малдары шалғында қараңдап 
оттап жүр «Е, орта шаруасы бар адам болды ғой» 
деп ойлады Тоқсанбай. 
Бір кезде мешіттен бір топ балалар шықты 

шулап, тегі медресесінің шәкірттері сияқты. 
Темірбек: «Құсайын, Молдағанап, Сүлеймен» деп 
балаларын өзіне шақырды. Бір кезде жастары 8,6,4 
шамасындағы балалар жандарына жүгіріп келді. 
«Мыналар менің балаларым, құран оқуды үйреніп 
жатыр. Құсайын балам 8 жасқа толды, құранды 
оқып бітірді. Оны қайда оқытамын деп жүр едім, енді 
орыс оқуын оқысын. Қазір оқу-білім орыс оқуында 
болып тұр ғой. Тек балам көнсе болды»,- деді. 
Көзінен нұр шашып тұрған Құсайынды көрген 

Тоқсанбай «бұл баладан үміт күтуге болады екен»,- 
деп ойлады да, балаға,- «иә балам, көктем мезгілі 
адамдар өміріне тың өзгерістер әкеледі, ендеше 
бұл көктем де сенің өміріңе де оң өзгерістер әкелуі 
мүмкін»,- деді. 
Құсайын: «иә ата, көктем жылы күндердің, жаз 

шырайының хабаршысы болса, өмірдегі жаңа беле-
стерге деген бет бұрыстың, жаңа бір беттің ашылуы, 
бір өзгерістің, бір кезеңнің алмасуының хабаршысы 
сияқты, екеуі де адамды қобалжытады, асықтырады, 
тағатсыздыққа душар етеді. Мүмкін биылғы көктем 
менің өмірімнің өзгеруінің бір белгісі болатын шығар. 
Сондықтан табиғаттың бұл құбылысымен менің 
ішкі құбылысымның сәйкес келуі байқалады биыл. 
Жүректі қобалжытады, бірақ дүрсілдетпейді. Бірақ, 
сонысымен мені баурайды. Түйсігіммен тәтті бір 
сәтке деген қуанышты сеземін, асыға күтемін. Сол 
сәттің бүгін орындалғанын қалаймын.
Осындай сезіммен менің бала қиялым жаңарған 

даланы құшағына алып тербеткісі келеді. Қара 
жерді астына төсеп, көк аспанды үстіне жамылғысы 
келеді»,- деді. 
Тоқсанбай болыс баланың сөз саптауына риза 

болып: «балам, сол сәт туайын деп тұр, ойыңның 
ұшқырлығын ұштап, біліміңді тереңдету үшін орыс 
оқуын оқы. Бүгінгі күні өнер-білімнің көзі орыс 
оқуында болып тұр ғой. Орысша оқысаң ой-өрісің 
кеңейеді, жеті қабат жер астының, жеті қабат аспан 
үстінің хабарын біліп отырасың. Сондықтан, балам 
оқы, біліміңді тереңдет, еліңе пайдаң тиетін аза-
мат бол»,- деді. Болыстың мына айтқан ақылман 
сөздерін көкірекке түйген Құсайын көп ойланбастан 
«орысша оқимын» деп келісімін берді.
Сонымен Тоқсанбай болыс пен Темірбек екеуі 

баланы оқытуға қол алысып келісті. Болыс жанын-
да жүрген хатшысына «Темірбектің баласының 
құжаттарын дайындап, оқуға апаруға көмектес»,- 
дегенге Сәдуақас «бүгіннен бастап құжаттарды 
жинап, оны оқу орнына өзім тапсырамын»,- деді. 
Тоқсанбай болыс – Темірбекке: «ақ патша - ба-
лаларын орысша оқуға беретін ата-аналарға 
әлеуметтік жәрдем берген, сол жәрдемді Сәдуақас 
арқылы беріп жіберемін» деді. Тоқсанбай болыс 
көптен бері шешімін таба алмай жүрген түйіннің 
шешілгеніне риза болып, үстінен бір ауыр жүк 
түскендей болып, ойланып тұрып қалды. 
Темірбек Тоқсанбайдың ойын бөліп: «Тоқа, 

біз орыс селоларымен тығыз байланыс 
жасағандықтан, олардан егін егуді үйрендік. Күзде 
егінді жинап-теріп, қамбаға саламыз. Қазір осы 
ауыл кісілерінің орыс селоларында «тамырлары» 
бар. Орыстар бізден қажетін алады, біз олардан 
қажетімізді аламыз. Осылай аралас-құралас тұрып 
жатқан жайымыз бар. 
Осындай қарым-қатынас арқасында балам 

Құсайын аздап орысша да тіл сындырған. Сондай-
ақ, осы өңірге Антон деген орыс қоныстанып, 
қазақтарды отырықшылықа үйретуде. Антон ау-
ылда диірмен салып, ауыл адамдарының астығын 
ұн қылып тартып береді. Антон қазақша үйренсе, 
ауыл адамдары одан орысша үйренеді. Және 
орыс селосының тұрмыс–тіршілігі қазақ ауылда-
рынан көш ілгері екенін білеміз. Құсайын балам 
тіл білгесін, орыс балаларының арасына тез сіңіп, 
сабағын үлгеріп алып кетеді деп ойлаймын»,- деді. 
Тоқсанбай болыс ауыл адамдарының тыныс-
тіршілігін Темірбек арқылы естіп, риза болып, 
Сулыкөлдегі ауылына аттанып кетті.

1870 жылы тамыздың тамылжыған тамыз 
айы, пар атқа жегілген фаэтон арба Тереңкөл 
жағасындағы ауылдан шықты. Фаэтон ішінен 
Темірбек пен жүзі бал-бұл жайнаған Құсайын 
көрінеді, олардың бет алыстары уезд орталығы 
Көкшетау қаласы болатын. Кеше Көкшетау 
қаласындағы орыс-қазақ балаларына арнап 
ашылған мектептен Құсайынды оқуға шақырған 
қағаз келген болатын. Әкесі Темірбек баласына 
«сабағыңды жақсы оқы, мұғалімдерді тыңда, 
көшеге бетімен шыға берме. Өміріңнің құс жолы 
өнер-білім, сондықтан құс жолымен ұшу үшін 
қанатыңды бекітіп самға, құс жолы сені ада-
стырмайды да, бағытын да  өзгертпейді»,- деді. 
Құсайын әкесінің ақылын мұқият тыңдап келе 
жатып, оның алдында қиыны да, қызығы да мол 
өмір белестері күтіп тұрғанын сезеді.

 Ерсін ЕРҒАЛИЕВ.
Көкшетау қаласы.

 эл. пошта: airtau_tany@mail.ru
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Тәуелсіз Қазақстанның нысаналы да-
муы  Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Қазақстан жолы - 2050: Бір мақсат, бір 
мүдде, бір болашақ» және «Нұрлы Жол 
-  болашаққа бастар жол»Жолдаулары
мен  ерекшеленеді.
Жолдауының басты мақсаты – 

Қазақстанның ең дамыған 30 мемлекеттің 
қатарына қосылуы. Ол – «Мәңгілік 
Қазақстан» жобасы, ел тарихындағы 
біз аяқ басатын жаңа дәуірдің кемел 
келбеті. Біздің болашаққа барар жо-
лымыз қазақстандықтардың әлеуетін 
ашатын жаңа мүмкіндіктер жасауға 
байланысты. ХХІ ғасырдағы дамыған 
ел дегеніміз – белсенді, білімді және 
денсаулығы мықты азаматтар.
Қазақстан  Республикасындағы 

білім беру жүйесін реформалаудағы  
стратегиялық міндеті-экономиканың 
орнықты дамуы үшін сапалы білімнің қол 
жетімділігін қамтамасыз ету арқылы ада-
ми капиталды дамыту, білімнің  бәсекеге 
қабілеттілігін арттыру. Ал білім беруді 
дамытудың сапасын арттыруды жүзеге 
асыру мемлекеттік білім берудің негізгі 
мәселесі болып табылады. Білімнің 
– құндылық, жүйе, үрдіс, нәтиже 
ретінде төрт жақты сипаты біртұтас 
қарастырылады. Әлемдік білім беру 
кеңістігінде, өркениетті елдерде білім 
беру ісі нәтижеге бағытталған білім  үлгісі 
болып табылады.
Қазақстан Республикасының бiлiм 

беруді дамыту тұжырымдамасының 
жобасында «Жоғары бiлiмдi дамытудың 
негiзгi үрдiсi мамандар даярлау са-
пасын арттыру, қарқынды ғылыми - 
зерттеу қызметімен ықпалдастырылған 
инновациялық бiлiмдi дамыту,  жоғары 
оқу орындары зерттеулерiнiң әлеуметтiк 
сала мен экономиканың қажеттiлiктерiмен 
тығыз байланысты бiлiм беру және тех-
нологияларды жетiлдiру болып табы-
лады» деп атап көрсетiлгендей, қазiргi 
бiлiм беру саласындағы басты мәселе: 
әлеуметтiк - педагогикалық ұйымдастыру 
тұрғысынан бiлiм мазмұнына жаналық 
енгізудiң тиiмдi жаңа әдiстерiн iздестiру 
мен оларды жүзеге асыра алатын 
болашақ мамандарды даярлау болып 
отыр. Жаңа заманның жаңа адамын 
тәрбиелейтін – мұғалім. Сондықтан 
болашақ ұрпақты тәрбиелеуде әрбір 
педагогтың алдында үлкен жауапкершілік 
тұр. Бұл бүгінгі күннің өзекті мәселесі.

«Тарих – кім -кімнен де жоғары ұғым», 
- деп  Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы  
Назарбаев айтқандай тарихқа арқа 
сүйемесе, болашақ бұлдыр. Планета-
да мән-мағына мен құндылықтардың 
мылтықсыз майданы күн сайын жүріп 
жатқан қазіргі күнде тарихи жады-
ны сақтап қалу – жалпы өзіңді өзің 
сақтап қалудың жалғыз жолы. Ұлттық 
тарихқа стратегиялық тұрғыдағы өзінің 
көзқарасын Мемлекет басшысы 1999 
жылы шыққан «Тарих толқынында» 
кітабында баян етіп берді. Сондықтан 
мен өзім тарих пәні мұғалімі ретінде 
мемлекеттің, қоғамның және тұлғаның 
қажеттілігіне сәйкес келетін бүгінгі 
білім сапасын көтеруге  басты бағыт 
болып отырған ҰБТ-ға дайындық 
жұмыстарының жүргізілу жолы туралы 
айтып өтпекпін.
Бүгінде мектеп партасында отырған 

жасөспірім — ертеңгі ел азаматы. Сол 
жастардың білімін саралап, келешекке 
жолдама беретін тетік — ҰБТ. Тест – 
жеке адамдардың немесе топтардың 
қабілеттерін және білімі мен икем-
бейімін, яғни сапалық та, сандық та 

Білім беру
Тарих пәнінен ҰБТ-ға дайындау жолдары

ерекшеліктерін анықтауға арналған, 
уақытпен шектелген қысқа сынақ 
түрі. Тесттің түрлері де көп, соған 
сай мақсаттарыда әр түрлі. Соның 
ішінен тарих пәнінен  Ұлттық бірыңғай 
тест туралы қарастырсақ. ҰБТ — 
ғылымда дә лел денген, тиімділігі іс 
жүзінде танылған үрдіс. Сонымен 
бірге, ұлттық бірыңғай тестілеудің 
енгізілуінің мақсаты — оқушы лардың 
мектепте алған білімдерінің нәтижесін 
бағалауда объективті лікті арттыру 
болып табылатын білім беру сапасын 
мемлекеттік аттестациялаудың бір 
түрі. ҰБТ, негізінен, әрбір оқушы  үшін 
өміріндегі ең алғашқы ірі сын. ҰБТ-ға 
нақты дайындық жолы оқушының 
өздігінен тарихи мәліметтерді меңгеріп, 
сол тақырып бойынша жүйелі тест тап-
сырмаларын орындату. Оқуға бұрын 
тек екі тұлға - оқушы мен мұғалім ғана 
қатысатын болса, қазір оған үшінші 
«тұлға»  қосылды - ақпараттық тех-
нологиялар немесе компьютер. Соның 
ішінде білімді алушы біреу-ақ - Оқушы. 
Оқудың тиімділігі тікелей оның ішкі 
және сыртқы дайындығына тәуелді. 
Бұл - мұғалімге де сын.
Білім беру жүйесінің тарихына 

оралсақ, онда сауатсыздықты жою 
жолымен алғашқы ағартушулық жо-
лын көреміз. Ең бастысы ата-бабамыз 
кітапты оқу   білімділік деңгейін 
көтеру және  халық өмірінің сапасын 
арттырудың неғұрлым маңызды жолы 
деп таныған. Оқыған сайын адамның 
санасы тазарып, ой өрісі кеңіп, көзі 
ашылады және сөзсіз адамгершілік 
пен жақсылық сәулесін бойына 
сіңіреді. Оқушы тарихи оқиғаны жүйелі 
оқып-білгенде ғана үлкен сынақта 
ішкі дайындық - өз күшіне, біліміне 
сенімділікпен, өзін-өзі жоғалтпай, ішкі 
сабырлылық пен сергектік танытады. 
Тарихи оқиғаның желісімен толық 
танысып алған оқушы қандай сын-
да болсын жылдам бойын жинап, 
жігерленіп, санасы  «ұшып» тұруы, 
сезім-түйсігі  «жанып» тұруы сын-
нан табысты өтудің ең алғы шарты. 
Мұғалім, оқушылардың сабақта және 
сабақтан тыс алған білімдерін пайда-
лана отырып, оларға осы мәселелер 
бойынша алғашқы жүйелі білім және 
түсініктер алуға көмектесуі тиіс. Алай-
да бұл идея тек қызықты фактілерді 
жүйесіз әңгімелеп берумен ашылмай-
ды. Сабақта қайсыбір тарихи оқиға 
не құбылыстың басты кезеңдерін 
көрсететін материал сұрыпталып алы-
нуы қажет. Сондықтан қазіргі сабақта 
оқушыларға материалды не ақпаратты 
дайын күйінде ұсынбай, оқушыны өз 
бетімен жұмыс істеуге үйрету, өзіне 
қажетті білімді іздестіруге, табуға, өз 
өмір тәжірибесінде пайдалануға көңіл 
аударғанымыз жөн. Оқушылар өздігінен 
«қалай оқу керектігіне үйренеді». 
Ұлттық бірыңғай тестілеу – оқушы 
білімін нақты бағалау негізі. Тестке 
ой қуаты қажет. Оқулықта өтілген 
тақырыптарды оқуда  біртіндеп өсіру 
үшін бала жеңіл немесе бірқалыпты 
оқымау керек, күннен-күнге, сабақтан-
сабаққа оның ой-санасына түсетін 
білім салмағы біртіндеп артып отыруы 
міндетті. Білім салмағын бала бүкіл 
ағзасымен де, жан дүниесімен де 
сезініп жүруі тиіс.
Мұғалімнің қызметі:
- проблема, ситуация тудыру 

арқылы оқушыға ой салу;
- мақсатқа жету жолдарын көрсетеді, 

ұйымдастырады;
- көмек нұсқау,т.б. дидактикалық 

материалдармен қамтамасыз ету;
-  топ  жетекшілері ,  консуль -

тант  оқушылар  арқылы  көмек 
ұйымдастырылады;

- жеке оқушыларға ойын жинақтап, 
түйін түю әрекетін жасату;

- қойылған проблеманың өзі үшін 
құндылығының неде екендігіне көзін 
жеткізу;
Әдетте өтілген тақырыптар бойын-

ша берілетін тест тапсырмаларында 
тек белгілі оқиғалар тестке енгізілген.
Бұл оқушының тарихты танып-білуге 
кері әсерін тигізеді, сонымен қатар 
өзіне кездескен тест сұрақтарына 
жауап беру кезінде қиындыққа тап 
келеді. Егер оқушы тақырыпты жүйелі 
оқыса, маңызды фактілер мен идея-
ларды сұрыптап алып, тақырыптық 
тестке жауап беруде оқушы тарихи 
білімін тереңдете тусуге мүмкіндік 
алады. Кейінен ҰБТ-да кез-келген 
тақырып бойынша берілген сұраққа еш 
қиындықсыз нақты жауап береді.
Тапсырмалар  жүйел і  түрде 

біртіндеп қиындап барып, қайта 
жеңілдеп отыруы, яғни ырғақты 
оқу баланың жалпы қуатын артты-
румен қатар оның жүйке жүйесін 
бекітеді, ой жұмысын шыдамдылыққа 
жаттықтырады. Тақырыпты оқытуда 
сан алуан оқыту әдіс-тәсілдерін: 
оқулық, құжат, қосымша материалдар-
мен жұптасып және жеке өзіндік жұмыс 
жасау, бейнефильмдер мен электрон-
ды оқулықтардан үзінді пайдалану, 
проблемалық сұрақ-тапсырмалар 
қою, оны шешу, көркем әдебиеттен 
әсерлі үзінділер келтіру, оны талдау, 
түрлі таным белсенділігін арттыратын 
тапсырмаларды орындау, пікірсайыс 
өткізу, т.б. қолданған тиімді. Оқытудың 
сан алуан әдістері мен тәсілдерін ше-
бер ұштастыру оқушылардың оқу ма-
териалын жақсы меңгеруіне, ой-өрісін 
кеңейтуге және есте сақтау қабілеттерін 
дамытуға мүмкіндік береді. Мұғалім 
алған білімдерін қорытындылап, бекіту, 
жинақтау кезінде тақырыптық тест тап-
сырмаларын алу жұмыстарын  жүргізу 
оқытудағы тиімді әдіс.
Оқушының қызметі:
- өз мақсатын айқындай отырып, 

проблеманы шешуге әрекеттенеді;
- қойылған проблемаға өзіндік 

көзқарасын қалыптастырады;
- білімді терең, жете меңгеру үшін 

өзінің барлық іскерлігін пайдалану;
- өзгені тыңдай отырып, өз білімін 

толықтырады;
- өз жауаптарының жоспар тезисін 

жасай отырып, өз ойын мәнді жеткізуге 
тырысады;

- қойылған проблеманың ақ-қарасын 
ажырата білуге дағдыланады;
Кітап – халықтың мәдени игілігі. 

Оқулық – білім көзі, адал дос, көмекші, 
ақылшы. Ал, ұстаздар  қауымы, 
оқушыларға  оқулықпен  жұмыс 
түрлерін жасата отырып, сол тақырып 
бойынша дайындалған тақырыптық 
тестпен  жұмыс  жасату  арқылы 
жүйелі ҰБТ-ға дайындық жасап, 
қашанда үздіксіз білім бере алаты-
нымызды жадымыздан шығармайық. 
Ел болашағы-білімді ұрпақ, жеке 
тұлға қалыптастыру-біздің ең басты 
мақсатымыз болсын!

Серік ЕЛЕМЕСОВ, 
Мәдениет ОМ-ң тарих пәнінің 

мұғалімі. 

Еліміздің он бес жастағы оқушыларының білім 
жетістіктерінің деңгейін анықтауға Қазақстан PISA – 2009 
халықаралық зерттеуіне тұңғыш рет қатысты.   Зерттеу 
оқушылардың қабілеттерін емес, ол оқу барысында 
меңгерген білімдері мен дағдыларын өмірлік жағдайларда 
қолдана білу ептіліктерін бағалауға бағытталған.                                                                                                                       
Оқушылардың білім жетістіктерін зерттеу негізгі 
үш бағыт бойынша жүзеге асады: «математикалық 
сауаттылық», «жаратылыстану сауаттылығы» және 
«оқу сауаттылығы». Зерттеудің әрбір кезеңінде үш 
зерттеу бағыттарының біріне ерекше көңіл бөлінеді.                                                                                                                                        
     PISA зерттеуінде математика бойынша жеке ойлау 
қабілеттеріне бағытталған  тест тапсырмаларының 
мазмұнына ерекше көңіл бөлінеді. Ол математикалық 
ойлаудан және құбылыстарды сипаттауға, түсіндіруге 
және болжау үшін математикалық тұжырымдамаларды, 
рәсімдерді, айғақтарды және құбылысты қолданудан 
тұрады.Сонымен, PISA зерттеуінде 15-жастағы 
оқушылардың күнделiктi өмiрде туындайтын көптеген 
мәселелердi шешу үшiн алған білім және біліктілік 
қабілеттерін анықтау және бұл қабiлеттiлiктiң даму 
тенденцияларын айқындау басым сипатта болып та-

«PISA» ЗЕРТТЕУІНДЕГІ 
 МАТЕМАТИКАЛЫҚ  САУАТТЫЛЫҚ  -  ӨМІР  ТАЛАБЫ

былады.  Осы орайда  «PISA халықаралық зерттеулері 
аясында оқушылардың функционалдық математикалық 
сауаттылығын дамыту»тақырыбында өзім өтіп кел-
ген математика пәні мұғалімдерінің біліктілігін көтеру 
курсының маңызы өте зор болды деп ойлаймын.
Мұғалімдер «PISA халық аралық зерттеулері»туралы 
біліктіліктерін тереңдетіп,оны алдағы уақытта 
оқушыларды дайындауда қолдана білулері қажет. 15-
жастағы оқушылардың математикалық дайындықтарын 
тексеру мазмұны математикалық сауаттылық түсінігіне 
негізделген. Оқытудың белсенді стратегиялары мен 
«PISA» зерттеулерін пайдалану арқылы оқушының 
математикалық сауаттылығының сапасын арттыруға 
және логикалық ойлау қабілеттерін дамытуға бо-
лады, нақты мақсаттарға бағытталған және жақсы 
ұйымдастырылған сабақтарда оқушылар материалды 
толық меңгереді, оқушылар материалды түсінеді, нақты 
өмірде қолдана алады және өзбетімен әрі қарай оқуды 
жалғастыра алады.   

Жанар ӘБІЛТАЕВА,                                                                                                                          
Мәдениет ОМ-нің математика пәнінің 

мұғалімі.

«Жас келсе - іске» деп ата-
бабаларымыз айтқандай мекте-
біміздің кешегі түлегі, бүгінде өз 
қалауы бойынша  қазақ тілі мен 
әдебиеті мұғалімі мамандығын 
тәмамдап, еңбек жолын туған 
жері Өскен ауылында бастаған  
Сәния Казезтайқызы Акипова 
жайлы бір сыр шерткім келеді. 
Ол ұстаздық еткеннен бері 

мектебімізде осы уақытқа дейін тіл 
маманына деген тапшылығымыз 
жойылып, бүгінгі күнде жақсы 
нәтижелерге  жетудеміз. Бойында 
жігер-күші, құлшынысы мол жас ма-
ман оқушыларды да бірден өзіне ба-
урап алды. Сәния Казезтайқызының 
өзіне де, өзгеге де талап қоя 
білетін, қызықтыра алатын асыл 
қасиеттері оны үлкен жетістіктерге 
жетелеп отырады. Оқушылардың 
тілге деген құрметі, тіл байлығы, 
шығармашылық  қабілеттері 
біршама арта түсті. Қазақ тілінің 
мәртебесін өсіруде аянбай еңбек 
етудің нәтижесінде, бүгінде өзі 
баптап, тәрбиелеген шәкірттері 
облыстық ,  республикалық , 
аудандық байқауларыдың, ғылыми 
жобалар сайысының жеңімпаздары деген атаққа ие болуда. Атап айтар болсақ, өзі 
еңбек жолын 2010 жылдан бастағаннан-ақ аудандық олимпиадалық сайыстарға, 
Абай, Мағжан оқуларына қатысып, жүлделі екінші және үшінші орындарға ие 
болды. А.Байтұрсынұлының туғанына 140 жыл толуына орай ұйымдастырылған 
сахналық сайысынан бас жүлдені иеленіп, ал биылғы оқу жылында Батыр 
Баянның туғанына 300 жыл толуына орай ұйымдастырылған сахналық сайысы-
нан бас жүлдеге қол жеткізіп, облыстық кезеңге жолдама алды. Сонымен қатар 
оқушылары көптеген аудандық ғылыми жоба сайыстарына қатысып жеңімпаз 
атанды. Жаңа жыл қарсаңында қазақ әдебиеті пәнінен ғылыми жоба бойынша 
9-сынып оқушысы Аяғанова Ақбидай републикалық қашықтық «Киік – қазақ 
даласының бейнесі» атты конкурсқа қатысып бірінші орынға ие болып, арнайы 
сыйлыққа қол жеткізді. Жуырда ғана қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша 
өткен «Жарқын болашақ» КАТЕV олимпиадасындасында 9-сынып оқушысы 
Сәлімжанова Балшекер жерлес ақын Кәкімбек Салықовқа арнап өзінің «Азамат 
ақын, ұлы тұлға» атты ғылыми жобасын қорғап, 2 орынға қол жеткізді.  
Сонымен қатар өз білімін жетілдіру барысында Сәния Казезтайқызы  қазақ тілі 

мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің облыстық «Жүзден жүйрік» байқауына қатысып, 
2 орынға ие болды. Әртүрлі тақырыпта жазылған мақалалары да аудандық, 
облыстық  газет беттерінде жарық көруде. 
Сәния Казезтайқызы - мектебіміздің ең жас, жаңалыққа жаны құмар, еңбекқор, 

уақытпен ешбір санаспайтын, білімді, білікті, абыройлы жас маманы. Мұғалімнің 
бойында нағыз оқушыға деген сүйіспеншілік сезім болса, осындай қасиетті мен 
Сәния Казезтайқызының бойынан көре аламын.  
Міне, көз алдымызда еңбек етіп жүрген қарапайым жас қыздың дамылсыз 

әрекетіне қызыға қарап, біздің ұжым мақтана алады. Бүгінде оның осындай 
еңбегіне ата-аналар, ауыл қариялары да риза болып, батасын беруде. 
Қай қоғамда да мұғалім мамандығы құрметті орынға лайық. Мен ұжым атынан 

Сәния қызымыздың болашағына бұдан да үлкен белестерді бағындырып, қиыны 
мен қызығы толы ұстаздық жолында одан әрі аянбай еңбек етіп, қазақ елінің 
мәртебесін көтеруге, көркейтуге үлесін қосатынына сенімім мол.

Ұлдай СҮЛЕЙМЕНОВА,
Өскен НМ-нің бастауыш сынып мұғалімі.

Ұстаз мерейі
ЖАС КЕЛСЕ - ІСКЕ

Адам баласы қоғам қажетіне қарай алуан түрлі кәсіп игереді. «Мамандықтың 
жаманы жоқ» дегенімізбен, ұстаздық қызмет қай заманда да, қай елде де ерекше 
қадірлі.
Бір кездері ұлттың оянуына себепші болған ұлы тұлғалар: Ы. Алтынсарин 

мен А. Байтұрсыновтардың оқытушы болуы – мұғалімдіктің мәні зор екеніне 
анық айғақ.
Қазіргідей халықтың білім деңгейі жоғары тұста мұғалімдік қызметке қойылар 

талап та күннен күнге артып келеді. Ертеректегі хат таныған адамның бәрі 
мұғалім саналған уақыт келмеске кетті.Одан кейін өзі пәнін жетік білетін білімді 
болса болғаны десек, қазір оқытатын ғылым саласын жетік білумен қатар 
әдіскерлік шеберлікке де баса мән беріле бастады.
Кирилловка орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Манат Мағзұмқызы - 

осы талап үрдісінен шығып жүрген жан. Ол еңбек еткен аз ғана уақыттың ішінде, 
өз мамандығының қыр-сырына үңіліп еңбек етіп келеді. М. Мағзұмқызы бастауыш 
сыныпты оқытудың әдіс–тәсілдерін үнемі үйреніп, жетілдіріп отырады. Қазір өз 
пәнін теориялық және әдістемелік деңгейде терең меңгерген ізденімпаз ұстаз.
Білім мен тәрбие берудің негізгі көзі сабақ деп ойлайтын ол әр сабағын жоғары 

әдістемелік деңгейде өткізуге көп күш салады. Ол жаңашыл педагогтердің іс - 
тәжірибелерін үзбей оқып, ізденіп, педагогикалық басылымдарды құр жібермейді. 
Оқыған жаңалықтарының ішінде жалт еткені болса, қолайлы, тиімді дегендерін 
өз сабағына пайдаланып отырады. Манат Мағзұмқызы «Жас ұрпаққа жаңа 
технологиялардың үлгі элементтерін пайдалана отырып, сапалы білім мен 
саналы тәрбие беру» проблемасы бойынша жұмыс істеуде. 
Білім берудің жаңашыл технологияларын игеруге ден қойған ұстаз әр 

сабағында дамыта оқыту, саралай оқыту әдістерін пайдаланып, әр баланың 
қабілетін ашуға зер салады.Оқушы білімін тест әдісі әдісімен тексеріп, әр 
баланың ықыласы мен жігеріне, есте сақтау қабілетіне, ынтасына бақылау 
жүргізеді.
Осындай сан қырлы ізеністерінің нәтижесінде сынып оқушыларымен өткізген 

тәрбие сағаттары, кештері мазмұнды болуымен ерекшеленеді. Ұстаз шәкірттерін 
отаншылдыққа, имандылыққа, тәрбиелеуден халық педагогикасының ізгі 
жақтарына үйретуден жалыққан емес.
М. Мағзұмқызы өзінің сабақтан тыс уақыттарында жеке оқушылармен 

жұмыс істейді. Шәкірттері мектепаралық, аудандық, облыстық, республикалық 
олимпиядаларға қатысып келеді. Соның бір дәлелі «Нұрлы көжек – 2013» 
ғылыми жобаға қатысып, III орынға ие болып, іріктеліп, облысқа жіберілді.

«Нұрлы көжек – 2014» жобасына қатысып, грамотамен марапатталды.
Осындай үлгі істерімен, шығармашылық еңбегімен көрінген ұстаз аудандық 

семинарларда баяндамалар оқып, ашық сабақтар да өткізіп жүр.
Өз мамандығын жетік меңгерген оның алдынан әлі талай шәкірт қанаттанып, 

елге қалаулы азаматтар болары сөзсіз. 
Әлия СЕЙІТҚАЛИЕВА,

Кирилловка ОМ-нің оқу ісінің меңгерушісі.

Ґз мамандыєыныѕ шебері

 Оқушыларды сапалы білім нәрімен, 
саналы тәрбиемен сусындатып келе 
жатқан  Бірлестік орта мектебі – 
еліміздегі іргелі білім ошақтарының 
бірі. Білім ордасындағы игі істерге,  
ұстаздар мен оқушылар жетістігі, білім 
мен тәрбие саласындағы  іс-шараларға 
басшылық етіп, міндеттерін жүзеге 
асыратын  мектеп директоры -  Махме-
тов Әнуарбек Кенжеболатұлы.   
Қасиетті білім ошағымызда 30-ға 

тарта ұстаз қызмет етеді. Шәкірттері  

ҰСТАЗ – МЕКТЕП ТҰЛҒАСЫ, ШƏКІРТ – ОНЫҢ ЖАЛҒАСЫ
білім тұңғиығына еркін сүңгісе,   білім 
додасында қатарласынан оза шау-
ып, оң нәтижеге қол жеткізіп жатса, 
ұстазға бұдан артық қуаныш бар 
ма?!   
Біздің осындай әрбір жетістігімізге 

балаша өзімізбен бірге қуанып 
шаттанатын ұстаздарымыз көп-
ақ. Мұғалімнен өнеге-білім алып, 
өмір теңізіне құлаш ұрған кез келген 
шәкірт ұстазымен мақтанады.
Солардың ішінде ерекше атай-

тын ұстазымыз бар. Ол бізге  5 сы-
ныптан бастап ғылымдар патшасы 
–математика пәнінен сабақ беретін, 
жаңарып отыратын өзгерістерге 
икемді қадірлі ұстазымыз - Қарлығаш 
Шалабайқызы. 

«Ұстаз талантты болса,
Шәкірті талапты болады» -  деп 

халық даналығы айтқандай, талант-
ты ұстазымыз бізді тек күнделікті 
сабақ берумен ғана шектелмей, 
түрлі мектепішілік пәндік сайыстарға, 

олимпиадаларға, интернет-олимпиа-
даларға қатыстырып, шыңдайды. 
Оның әрбір сабағы - тартымды, 
жаңашыл. 
Зейнет жасында болса да еш шар-

шамайтын мінезіне тәнті боласың. Кез 
келген уақытта да қосымша сабақ бе-
руге әзір тұратын аяулы ұстазымызға   
айтар алғысымыз  шексіз. Бірақ 
біз Сізді  зейнеткерлік демалысқа 
қимаймыз.
Сізге тек қана денсаулық,  шынайы 

бақыт тілей отыра мына өлең жолдарын 
тарту етеміз:
Жақұттан  жақын болған    

                       жанымызға,
Түскен сайын шәкірт боп 
      бала сынға. 
Жүректерге тәліммен 
      із қалдырып,
Сіз мыңдардың жүресіз 
      санасында.

Бірлестік ОМ-нің 
9 сынып оқушылары.

 эл. пошта: airtau_tany@mail.ru
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА
Тілеубаева Раушан Райымжанқызы– аудандық мәслихаттың хатшысы, 
№8 сайлау округі, аудандық мәслихат, 16 ақпан.
Олжабаева Мендігүл Олжабайқызы, №3 сайлау округі, аудандық мәслихат, 
18 ақпан.
Есенғалиев Сырымбет Қайрошұлы, №1 сайлау округі, аудандық мәслихат,                     
20 ақпан.
Сәлімжанов Кенжеболат Халелұлы, №2 сайлау округі, аудандық мәслихат,              
24 ақпан.
Жанахметов Берік Темешұлы, №4 сайлау округі, аудандық мәслихат, 
25 ақпан.
Еременко Наталия Николаевна, №11 сайлау округі, аудандық мәслихат,                 
26 ақпан.
Гладкий Александр Владимирович, №5 сайлау округі, аудандық мәслихат,              
28 ақпан.
Саумалкөл с. Ш.Уалиханов көшесі, 44 
Анықтама телефоны: 21-902.

Қаңтар айына аудандық мәслихат 
хатшысының және депутаттарының

 азаматтарды қабылдау кестесі
(сағат 15-00 сағат 17-00  дейін)

 «Казанка ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің әкімі 
Городецкий Алексей Владимирович әр аптаның сәрсенбі және бейсенбі 
күндері сағат 10.00-ден 12.00-ге дейін азаматтарды жеке мәселелері бойынша 
қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Ауылдық округ әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлері мен лауа-

зымды тұлғалардың тарапынан жіберілген құқық бұзушылықтарды, Ар-намыс 
кодексін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларды бұзу фактілерін 
хабарлай аласыздар. 

«Казанка ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 8 
(71533) 23-148 сенім телефоны қызмет етеді.

«Казанка ауылдық округі әкімінің аппараты» 
ММ-і азаматтардың жеке сұрақтары

бойынша қабылдау кестесі 

ХАБАРЛАНДЫРУ
Ұлттық кәсіпкерлер палатасында экономикадағы дағдарыстық 

құбылыстарға жауап қату жөніндегі Жедел штаб құрылды. Оның құрамына 
Басқарма мүшелері мен Палатаның жауапты қызметкерлері енді.
Жедел штабтың міндеті ағымдағы экономикалық ахуалда туындаған 

түйткіл туралы бизнес дабылына жауап қату, Үкімет пен уәкілетті органдарға 
жедел ақпарат беру,  бизнесті қолдаудың дағдарысқа қарсы шараларын 
дайындау болып табылады.
Жедел штаб өз қызметін, сонымен қатар, РФ-мен сауда шектеулері, 

сатып алулар мен жергілікті мазмұнның қолжетімділігі, теңгемен берілетін 
кредиттердің қолжетімділігі сияқты мәселелер бойынша жүргізеді.
ҰКП-да экономикадағы дағдарыстық құбылыстарға жауап қату жөніндегі 

Жедел штаб құрылды. Оның құрамына Басқарма мүшелері мен Палатаның 
жауапты қызметкерлері енді.
Жедел штабтың міндеті ағымдағы экономикалық ахуалда туындаған 

түйткіл туралы бизнес дабылына жауап қату, Үкімет пен уәкілетті органдарға 
жедел ақпарат беру, бизнесті қолдаудың дағдарысқа қарсы шараларын 
дайындау болып табылады.
Жедел штаб өз қызметін, сонымен қатар, РФ-мен сауда шектеулері, 

сатып алулар мен жергілікті мазмұнның қолжетімділігі, теңгемен берілетін 
кредиттердің қолжетімділігі сияқты мәселелер бойынша жүргізеді.
Бизнес жүргізуде экономикадағы дағдарыстық құбылыстар мен 

шартталған қиыншылыққа ұшыраған барлық кәсіпкерлер ПалатаныңCall-
орталығына республика бойынша мынадай бірыңғай нөмірге жүгіне алады: 
59-79-60, Алматы қаласы үшін: 259-79-60, e-mail: cc@palata.kz немесе 
өз өтініштеріңізді www.palata.kz. сайтына жолдаңыздар.

Евгений СӘДУАҚАСОВ,
СҚО Айыртау ауданы бойынша

 кәсіпкерлер Палатасының  директоры.

ДҮЙСЕНБІ, 16 АҚПАН 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Апта.
Kz» 11:05 «Айтуға оңай...» 11:45 «До-
стар» Т/х 12:15 «Ғажайыпстанға сая-
хат» 12:25 «Еңбек түбі - береке» 12:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «Дауа» 13:15 «Мәлім 
де беймәлім Қазақстан» 13:45 «Ақсауыт» 
14:15 «Әли мен Айя» М/ф 14:25 «Ер 
Тарғын» М/ф 14:50 «БІЛГІШТЕР» М/х 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» 
Т/х 17:00 «Менің Қазақстаным» 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 
18:10 «Шын жүректен!» 18:55 «ЗАҢ 
ЖӘНЕ БІЗ» 19:35 «Достар» Т/х 20:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50 «ҚАРА ШАҢЫРАҚ» Т/х 22:40 
«ҰЛЫ  ЖЕҢІСКЕ  -  70 ЖЫЛ» 22:45 
«КЕЛІН» Т/х 23:30 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 
0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 «Өзекжарды» 
0:55 «Көкпар» 1:40 «Дауа» 2:10 «Шын 
жүректен!» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:00 “Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 10:00 

«Жетi күн» 11:00 «Сәтті сауда» 11:30 М/ф 
«Дюймовочка» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 «Страх в твоем доме» 14:00 Т/с 
«Второе дыхание» 15:00 Новости 15:15 
«Әр үйдің сыры басқа» 15:45 «Сәтті 
сауда» 16:15 М/с «Ким» 17:00 Кешкі 
жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 17:45 
«Бизнес сыры» 18:00 Новости 18:15 
«Ду-думан» 19:00 «ТВ Бинго» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Арнайы 
хабар» 21:00 Новости 21:30 Т/с «Дворец 
Абдин» 22:15 Т/с «След» 23:00 «Жекпе-
жек» 23:45 Қорытынды жаңалықтар 0:15 
Новости 0:45 «Әр үйдің сыры басқа» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с 
«ВАРЕНЬКА ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ» 
12:00 «ДУ  ҚОЛ  ШОКОЛАД» 13:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 13:05 
«ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Күнделік 13:20 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:05 «П@
УТINA+» 15:00 «112» 15:15 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:10 Т/с «КАРПОВ СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16:55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
«КЕШ ЖАРЫҚ, ҚАЗАҚСТАН!» 18:00 «БА-
СТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 18:25 «Сүйген жар» 
ҮНДІ Т/Х 19:25 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
19:45 «Джодха және Акбар» ҮНДІ Т/Х 
20:15 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 20:35 
«П@УТINA» 21:00 «НОВОСТИ В 21:00» 
21:45 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 
22:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 23:50 «ЛУЧ-
ШИЙ  ГОРОД .KZ» Дневник  0:00 Т /с 
«ОДНОЛЮБЫ» 1:55 «П@УТINA+» 2:40 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 3:20 «ДУ ҚОЛ 
ШОКОЛАД» 

РОССИЯ 1 
3.00 «Утро России». 7.00 «Фокус-

покус. Волшебные тайны». 7.55 «О самом 
главном». 9.00,12.00,15.00,15.30,18.00 
Вести. 9.35,12.30,15.10,17.35 Местное 
время. Вести - Москва. 9.55 Т/с «Тайны 
следствия». 10.55 «Особый случай». 
12.50,2.45 Вести. Дежурная часть. 13.00 
Т/с «Гадание при свечах». 14.00 Т/с «По-
следний янычар». 16.15 «Прямой эфир». 
18.50 «Спокойной ночи, малыши!» 19.00 
Т/с «Ликвидация». 23.15 Х/ф «Амери-
канская трагедия», 1 с. 0.40 «Горячая 
десятка». 1.50 «Комната смеха». 

СЕЙСЕНБІ, 17 АҚПАН 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Қара 
шаңырақ» Т/х 10:50 «Айтуға оңай...» 
11:35 «Достар» Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
12:45 «Ұлы жеңіске - 70 жыл» 12:55 
«SPORT.KZ» 13:15 «Алаң» ток-шоуы 
14:05 «Сыр-сұхбат» 14:35 «Ер Тарғын» 
М /ф  14:55 «БІЛГІШТЕР» М /х  15:05 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» Т/х 17:00 
«ЖАРҚЫН БЕЙНЕ» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Еңбек 
түбі - береке» 18:15 «Ас болсын!» 19:10 
«Қылмыс пен жаза» 19:35 «Достар» Т/х 
20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50 «ҚАРА ШАҢЫРАҚ» Т/х 
22:40 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ» 22:45 
«КЕЛІН» Т/х 23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
0:35 «Өзекжарды» 0:55 «Сыр-сұхбат» 
1:30 «Шарайна» 2:00 «Жарқын бейне» 
2:30 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:00 “Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 10:00 

Таңғы жаңалықтар 10:15 Т/с «След» 
11:00 Новости 11:10 «Сәтті сауда» 11:40 
«Подари детям жизнь» 11:45 Т/с «Дво-
рец Абдин» 12:35 «Спорт без границ» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:12 «Страх в 
твоем доме» 14:00 Т/с «Второе дыхание» 
15:00 Новости 15:15 «Әр үйдің сыры 
басқа» 15:45 «Сәтті сауда» 16:15 М/с 
«Ким» 17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 
«Көзқарас» 17:45 «Экономкласс» 18:00 
Новости 18:15 «Махаббатым жүрегімде» 
Т/х 19:00 «Біздің үй» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Бюро расследова-
ний» 21:00 Новости 21:30 Т/с «Дворец 
Абдин» 22:15 Т/с «След» 23:00 «Арнайы 
хабар» 0:00 Қорытынды жаңалықтар 0:30 
Новости 1:00 «Әр үйдің сыры басқа» 
1:30 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с 
«ВАРЕНЬКА ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ» 
12:00 «ДУ  ҚОЛ  ШОКОЛАД» 13:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 13:05 
«ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Күнделік 13:20 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:05 «П@
УТINA+» 15:00 «112» 15:15 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:10 Т/с «КАРПОВ СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16:55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
«КЕШ ЖАРЫҚ, ҚАЗАҚСТАН!» 18:00 «БА-
СТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 18:25 «Сүйген жар» 
ҮНДІ Т/Х 19:25 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
19:45 «Джодха және Акбар» ҮНДІ Т/Х 
20:15 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 20:35 
«П@УТINA» 21:00 «НОВОСТИ В 21:00» 
21:45 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 
22:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 23:50 «ЛУЧ-
ШИЙ  ГОРОД .KZ» Дневник  0:00 Т /с 
«ОДНОЛЮБЫ» 1:55 «П@УТINA+» 2:40 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 3:20 «ДУ ҚОЛ 

ШОКОЛАД» До 4:00 
РОССИЯ 1 

3.00 «Утро России». 7.00,0.45 «Харак-
тер и болезни. Кто кого?». 7.55 «О самом 
главном». 9.00,12.00,15.00,15.30,18.00 
Вести. 9.35,12.30,15.10,17.35 Местное 
время. Вести - Москва. 9.55 Т/с «Тайны 
следствия». 10.55 «Особый случай». 
12.50,2.45 Вести. Дежурная часть. 13.00 
Т/с «Гадание при свечах». 14.00 Т/с 
«Последний янычар». 16.15 «Прямой 
эфир». 18.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 19.00 Т/с «Ликвидация». 23.15 
Х/ф «Американская трагедия», 2 с. 1.45 
«Комната смеха». 

СӘРСЕНБІ, 18 АҚПАН 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Қара 
шаңырақ» Т/х 10:50 «Айтуға оңай...» 
11:35 «Достар» Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
12:45 «Ұлы жеңіске - 70 жыл» 12:50 
«Поэзия әлемі» 13:15 «Заң және біз» 
13:55 «Шарайна» 14:25 «Ер Тарғын» М/ф 
14:55 «БІЛГІШТЕР» М/х 15:05 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:10 «КЕЛІН» Т/х 17:00 «Ұлт 
мақтанышы» Д/ф 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Қылмыс 
пен жаза» 18:35 «Еңбек түбі - береке» 
18:40 «Мың түрлі мамандық» 19:10 
«ЖУРНАЛИСТІК  ЗЕРТТЕУ»  19 :35 
«Достар» Т /х  20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 «ҚАРА 
ШАҢЫРАҚ» Т/х 22:40 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 
- 70 ЖЫЛ» 22:45 «КЕЛІН» Т/х 23:30 
«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:30 «Өзекжарды» 
0:50 «Ұлт мақтанышы» Д/ф 1:20 «Ас 
болсын!» 2:05 «Поэзия әлемі» 2:30 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:00 “Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 10:00 

Таңғы жаңалықтар 10:15 Т/с «След» 
11:00 Новости 11:10 «Сәтті сауда» 11:40 
«Подари детям жизнь» 11:45 Т/с «Дво-
рец Абдин» 12:35 «Спорт әлемі» 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:15 «Страх в твоем 
доме» 14:00 Т/с «Второе дыхание» 15:00 
Новости 15:15 «Әр үйдің сыры басқа» 
15:45 «Сәтті сауда» 16:15 М/с «Ким» 
/ «Фархат» 17:00 Кешкі жаңалықтар 
17:15 «Көзқарас» 17:45 «100 бизнес-
истории» 18:00 Новости 18:15 «Махаб-
батым жүрегімде» Т/х 19:00 «Біздің үй» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 Д/с 
«Табиғат тартуы» 21:00 Новости 21:30 Т/с 
«Дворец Абдин» 21:55 Футбол Казахстан 
-Молдова 1:00 Қорытынды жаңалықтар 
1:30 Новости 2:00 «Әр үйдің сыры басқа» 
2:30 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с 
«ВАРЕНЬКА ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ» 
12:00 «ДУ  ҚОЛ  ШОКОЛАД» 13:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 13:05 
«ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Күнделік 13:20 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:05 «П@
УТINA+» 15:00 «112» 15:15 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:10 Т/с «КАРПОВ СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16:55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
«КЕШ ЖАРЫҚ, ҚАЗАҚСТАН!» 18:00 «БА-
СТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 18:25 «Сүйген жар» 
ҮНДІ Т/Х 19:25 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
19:45 «Джодха  және  Акбар» ҮНДІ 
Т/Х 20:15 «БАСТЫ  ЖАҢАЛЫҚТАР» 
20:35 «П@УТINA» 21:00 «НОВОСТИ 
В 21:00» 21:45 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО» 22:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
23:50 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Дневник 
0:00 Т/с «СЛАВА» 1:55 «П@УТINA+» 
2:40 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 3:20 «ДУ 
ҚОЛ ШОКОЛАД» 

РОССИЯ 1 
3.00 «Утро России». 7.00,1.05 «Зо-

лото инков». 7.55 «О самом главном». 
9.00,12.00,15.00,15.30,18.00 Вести . 
9.35,12.30,15.10,17.35 Местное время. Ве-
сти - Москва. 9.55 Т/с «Тайны следствия». 
10.55 «Особый случай». 12.50 Вести. 
Дежурная часть. 13.00 Т/с «Гадание при 
свечах». 14.00 Т/с «Последний янычар». 
16.15 «Прямой эфир». 18.50 «Спокойной 
ночи, малыши!» 19.00 Т/с «Ликвидация». 
20.50 «Специальный корреспондент». 
22.30 «Сланцевая революция. Афера 
века». 23.30 Х/ф «Американская траге-
дия», 3 с. 2.00 «Комната смеха». 

БЕЙСЕНБІ, 19 АҚПАН 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Қара 
шаңырақ» Т/х 10:50 «Айтуға оңай...» 
11:35 «Достар» Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
12:45 «Ұлы жеңіске - 70 жыл» 12:50 
«Агробизнес» 13:15 «Сіз не дейсіз?» 
13:45 «Жан жылуы» 14:10 «Журналистік 
зерттеу» 14:35 «Ер  Тарғын» М /ф 
14:55 «БІЛГІШТЕР» М/х 15:05 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» Т/х 17:00 «Ұлт 
мақтанышы» Д/ф 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Адамзат 
мойындаған арағайын» 18:40 «Поэзия 
әлемі» 19:05 «Еңбек  түбі  -  бере -
ке» 19:10 «ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ : 
ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС» 19:35 «Әпке» Т/х 
20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50 «ҚАРА ШАҢЫРАҚ» Т/х 
22:40 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ» 22:45 
«КЕЛІН» Т/х 23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
0:35 «Өзекжарды» 0:55 «Қылмыс пен 
жаза» 1:20 «Еңбек түбі - береке» 1:25 
«Ұлт мақтанышы» Д/ф 1:55 «Мәлім де 
беймәлім Қазақстан» 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:00 “Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 10:00 

Таңғы жаңалықтар 10:15 Т/с «След» 
11:00 Новости 11:15 «Сәтті сауда» 
11:45 «Подари детям жизнь» 11:50 Т/с 
«Дворец Абдин» 12:40 «Экономкласс» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 «Страх в 
твоем доме» 14:00 Т/с «Второе дыхание» 
15:00 Новости 15:15 «Әр үйдің сыры 
басқа» 15:50 «Сәтті сауда» 16:20 М/с 
«Фархат» 17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 
«Көзқарас» 17:45 «Бизнес сыры» 18:00 
Новости 18:15 «Махаббатым жүрегімде» 
Т/х 19:00 «Жекпе-жек» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Энергия будущего» 
21:00 Новости 21:30 Т/с «Дворец Аб-

дин» 22:15 Т/с «След» 23:00 «Біздің 
үй» 23:45 Қорытынды жаңалықтар 0:15 
Новости 0:45 «Әр үйдің сыры басқа» 
1:15 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с 
«ВАРЕНЬКА ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ» 
12:00 «ДУ  ҚОЛ  ШОКОЛАД» 13:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 13:05 
«ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Күнделік 13:20 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:05 «П@
УТINA+» 15:00 «112» 15:15 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:10 Т/с «КАРПОВ СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16:55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
«КЕШ ЖАРЫҚ, ҚАЗАҚСТАН!» 18:00 «БА-
СТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 18:25 «Сүйген жар» 
ҮНДІ Т/Х 19:25 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
19:45 «Джодха  және  Акбар» ҮНДІ 
Т/Х 20:15 «БАСТЫ  ЖАҢАЛЫҚТАР» 
20:35 «П@УТINA» 21:00 «НОВОСТИ 
В 21:00» 21:45 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО» 22:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
23:50 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Дневник 
0:00 Т/с «СЛАВА» 1:55 «П@УТINA+» 
2:40 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 3:20 «ДУ 
ҚОЛ ШОКОЛАД» 

РОССИЯ 1 
3.00 «Утро России». 7.00,1.05 «Песни 

поколений. Юрий Антонов». 7.55 «О самом 
главном». 9.00,12.00,15.00,15.30,18.00 
Вести. 9.35,12.30,15.10,17.35 Местное 
время. Вести - Москва. 9.55 Т/с «Тайны 
следствия». 10.55 «Особый случай». 
12.50,2.45 Вести. Дежурная часть. 13.00 
Т/с «Гадание при свечах». 14.00 Т/с 
«Последний янычар». 16.15 «Прямой 
эфир». 18.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.00 Т/с «Ликвидация». 20.50 «Вечер 
с Владимиром Соловьевым». 22.30 Д/ф 
«Щит России». 23.30 Х/ф «Американская 
трагедия», 4 с. 2.00 «Комната смеха». 

ЖҰМА, 20 АҚПАН 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Қара 
шаңырақ» Т/х 10:55 «Айтуға оңай...» 11:40 
«Әпке» Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 
«Ұлы жеңіске - 70 жыл» 12:50 «Келбет» 
13:20 «Көкпар» 14:05 «Индустрияланды-
ру: Ұлттық өндіріс» 14:25 «Ер Тарғын» 
М/ф 14:50 «БІЛГІШТЕР» М/х 15:05 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» Т/х 17:00 «Жан 
жылуы» 17:25 «Еңбек түбі - береке» 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 
18:10 «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ» 18:40 
«Ғасырлар үні» 19:10 «Иман айнасы» 
19:35 «Әпке» Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 «ШЫН 
ЖҮРЕКТЕН!» 22:40 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 
ЖЫЛ» 22:45 «КЕЛІН» Т/х 23:30 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 «Өзекжарды» 0:55 
Кино «Адамға ілтифат» 2:10 «Иман 
айнасы» 2:30 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:00 “Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар  10:15 Т/с 
«След» 11:00 Новости 11:15 «Сәтті 
сауда» 11:45 «Подари детям жизнь» 
11:50 Т/с «Дворец Абдин» 12:40 «Энер-
гия будущего» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 «Страх в твоем доме» 14:00 Т/с 
«Второе дыхание» 15:00 Новости 15:15 
«Әр үйдің сыры басқа» 15:45 «Сәтті 
сауда» 16:15 «Ұлт саулығы» 17:00 Кешкі 
жаңалықтар 17:15 «Бармысың, бауы-
рым?» 18:00 Новости 18:15 «Сүрбойдақ» 
Т /х  19:00 «Орталық  Хабар» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Одна 
судьба» 21:00 Новости 21:30 Кино «12 
лет рабства» 23:45 Кино «Жүйрік сезім» 
1:20 Қорытынды жаңалықтар 1:30 Но-
вости 2:00 «Әр үйдің сыры басқа» 2:30 
Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
Телеканал  «ДОБРОЕ  УТРО» 11:00 
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 12:05 «ДУ ҚОЛ 
ШОКОЛАД» 13:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБ-
ТИТРЛЕРМЕН 13:05 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 
13:20 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:05 «П@
УТINA+» 15:00 «112» 15:15 «КАРПОВ 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16:05 «ППС» Т/с 
16:50 «ЖДИ МЕНЯ» КАЗАХСТАН «КЕШ 
ЖАРЫҚ, ҚАЗАҚСТАН!» 18:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 18:25 «Сүйген жар» 
ҮНДІ Т/Х 19:25 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
19:45 «Джодха және Акбар» ҮНДІ Т/Х 
20:15 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 20:35 
«П@УТINA» 21:00 «НОВОСТИ В 21:00» 
21:45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 22:55 «ТРИ АК-
КОРДА» 1:05 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 2:00 
«ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №» 2:25 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 3:05 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
3:50 Т/с «ИГРЫ РАЗУМА» 4:35 «КОН-
ТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

РОССИЯ 1 
3.00 «Утро  России». 6.55 «Му-

сульмане». 7.10,0.55 «В огнедыша-
щей  лаве  любви .  Светлана  Свет -
личная». 8.05 «О самом главном». 
9.00,12.00,15.00,15.30,18.00 Вести . 
9.35,12.30,15.10,17.35 Местное вре-
мя. Вести - Москва. 9.55 Т/с «Тайны 
следствия». 10.55 «Особый случай». 
12.50 Вести. Дежурная часть. 13.00 
Т/с «Гадание при свечах». 14.00 Т/с 
«Последний янычар». 16.15 «Прямой 
эфир». 19.00 «Главная сцена». 21.15 
Юбилейный концерт Юрия Антонова. 
23.10 Х /ф  «Бесприданница».  1.55 
«Комната смеха». 

СЕНБІ, 21 АҚПАН 
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  Қ а з а қ с т а н  э с т р а д а 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:40 «АГРОБИЗНЕС» 9:00 «СЕНБІЛІК 
ТАҢ» 10:05 «Дауа» 10:40 «Аc бол-
сын!» 11:25 «Қазақстан дауысы» 13:30 
«ПОЭЗИЯ ӘЛЕМІ» 14:00 «Жайдарман» 
14:15 «Ұстаз» Т/х 16:10 Кино «Махаббат 
шытырманы» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 
«Махаббат шытырманы» 19:45 Қазақстан 
эстрада жұлдыздарының қатысуымен 
концерт 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:00 
«Ұлттық шоу» 22:30 «ЖАЙДАРМАН» 
0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:30 «Дауа» 1:00 
«Поэзия әлемі» 1:30 КӘСІПҚОЙ БОКС 
ГЕННАДИЙ ГОЛОВКИН (ҚАЗАҚСТАН) – 

МАРТИН МЮРРЕЙ (ҰЛЫБРИТАНИЯ) 
ХАБАР 
7 :00  “Қалжың  қоржыны»  8 :30 

«Жабайы футбол жаналғыштары» М/
сы 9:00 «Бармысың, бауырым?» 9:45 
“Продвопрос” 10:00 “Спорт без гра-
ниц” 10:25 М/ф “Эскимос” 10:55 М/ф 
“Вперед, на поиски сокровищ” 12:10 
Кино “Далеко от дома: Приключения 
желтого пса” 13:40 “Орталық Хабар” 
14:40 “Жулдызды дода” 16:10 Опера 
“Әлемдік жұлдыздар операсы” 17:25 
“Тур де Хабар” 17:55 Бокс «Астана 
Арланс» - «Кондоры Аргентины» 20:00 
“Бенефис-шоу” 21:00 “Жетi күн” 22:00 
Кино “Побег из Шоушенка” 0:30 Кино 
“Көріпкел” 2:20 “Тентек періште” Т/х 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 Зарубежное кино «УЖ КТО БЫ 

ГОВОРИЛ» 7:30 «ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №» 
8:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 8:30 «П@УТINA» 
8:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
9:00 Новости 9:10 «СМАК» 9:45 Кино 
«РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 11:35 «ФАБРИ-
КА ГРЕЗ» 12:05 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
12:55 «АРИСТОКРАТЫ» Т/х 13:35 «КА-
РАОКЕ ТАКСИ» 14:05 «П@УТINA+» 15:00 
«КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 
16:05 Т/с «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ» 20:00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» 
Второй сезон 21:00 «НОВОСТИ В СУБ-
БОТУ» 21:30 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 
21:50 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 22:15 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:35 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
23:55 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 
«КОМАНДА» Фильм 5 1:45 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 2:10 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 2:55 
«АРИСТОКРАТЫ» Т/х 3:25 Кино «УЖ 
КТО БЫ ГОВОРИЛ» 

РОССИЯ 1 
2.50 Детектив «Без права на ошибку». 

4.35 «Сельское утро». 5.05 «Диалоги 
о животных». 6.00,9.00,12.00 Вести. 
6.10,9.10,12.20 Местное время. Вести - 
Москва. 6.20 «Военная программа». 6.50 
«Планета собак». 7.25 «Субботник». 8.05 
«Наука 2.0» представляет. «Основной 
элемент. Фабрика счастья». «Большой 
скачок. Горечь сахара». 9.20 «Честный 
детектив». 9.55 Х/ф «Женская дружба». 
12.30 «Субботний вечер». 14.35 «Танцы 
со Звездами». 18.00 Вести в субботу. 
18.45 Х/ф «В час беды». 22.35 Х/ф «Мама 
выходит замуж». 0.35 Х/ф «Рыжая». 2.25 
«Комната смеха». 

ЖЕКСЕНБІ, 22 AҚПАН 
ҚАЗАҚСТАН 

6:55 Әнұран 7:00 Мемлекеттік уақыт 
қызметі: дәлме-дәл уақыт 7:00 Қазақстан 
эстрада жұлдыздарының қатысуымен 
концерт  8:30 «Мәлім  де  беймәлім 
Қазақстан» 9:00 «Айгөлек» 10:30 «КАПИ-

ТАН ҚОҚИҚАЗ» М/ф 11:20 «АҚСАУЫТ» 
11:55 «Шарайна» 12:25 «Сыр-сұхбат» 
12:55 «Ұлттық шоу» 14:15 «Ұстаз» Т/х 
16:10 «Баламен бетпе-бет» 16:25 «Әли 
мен Айя» М/ф 16:35 «Данышпан қарға» 
М/ф 16:45 Ақын, композитор Бекжан 
Әшірбаевтың шығармашылық кеші 18:25 
«Әзіл әлемі» 20:00 «АПТА.КZ» 21:00 
«ҚАЗАҚСТАН ДАУЫСЫ: бірінші маусым» 
22:30 «АЛАҢ» 23:20 «КӨКПАР» 0:00 Кино 
«Шаолинь футболы» 1:30 «Телқоңыр» 
2:15 «АПТА.КZ» 

ХАБАР 
7:00 “Қалжың қоржыны» 8:30 «Жа-

байы футбол жаналғыштары» М/с 9:00 
«Жетi күн» 10:00 «Тур де Хабар» 10:30 
«Спорт әлемі» 11:00 М/ф «Белка и Стрел-
ка» 11:30 М/ф «Гладиаторы Рима» 13:00 
Т/с «Синбад» 13:50 «Бенефис-шоу» 15:00 
Үнді фильмі «Ғашықтық дерті» 17:20 
«Кеше ғана - Еще вчера» 18:20 Концерт 
Шәмші Қалдаяқовтың «Әнім сен едің» 
20:00 «Ду-думан» 21:00 «Жетi күн» 22:00 
Кино «Боец» 0:00 Кино «Жаңбырдың 
түсі» 1:40 «Тентек періште» Т/х 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 

6:20 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 6:45 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 7:00 Т/с «ИГРЫ РАЗУМА» 
8:35 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 
Новости 9:10 «ЗДОРОВЬЕ» 10:10 «КАЗ-
ЛОТО» 10:50 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
11:55 «ДУ  ҚОЛ  ШОКОЛАД» 12:45 
«АРИСТОКРАТЫ» Т/х 13:20 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 13:50 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 15:00 
«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 16:10 
«ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Второй сезон 17:10 
Т/с «ВДОВЕЦ» 21:00 «АНАЛИТИКА» 22:00 
«П@УТINA+» 23:00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 
2:00 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 2:25 «ДУ ҚОЛ 
ШОКОЛАД» 3:10 «АРИСТОКРАТЫ» Т/х 
4:00 Т/с «ИГРЫ РАЗУМА» 

РОССИЯ 1 
3.20 Х/ф «В зоне особого внимания». 

5.20 «Вся Россия». 5.30 «Сам себе ре-
жиссер». 6.20 «Смехопанорама». 6.50 
«Утренняя почта». 7.30 «Сто к одному». 
8.20 Местное время. Вести - Москва. 
Неделя в городе. 9.00,12.00 Вести. 9.10 
«Не жизнь, а праздник». 10.10,12.30 
«Смеяться разрешается». 12.20 Местное 
время. Вести - Москва. 13.00 «Один в 
один». 16.00 Х/ф «Личный интерес». 
18.00 Вести Недели. 20.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьевым». 
21.50 Х/ф «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Венец безбрачия». 23.40 Х/ф 
«Качели». 1.35 «Наука 2.0» представляет. 
«Основной элемент. Фабрика счастья». 
«Большой скачок. Горечь сахара». 2.30 
«Комната смеха». 
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(4-2).

   Бүгінгі  таңда  қоғамның  алға  басуы үшін  ұрпақтың 
білімі мен тәрбиесі әлемдік сапа деңгейіндегі  білім 
негіздерін толық  игеруді  қажет  етеді.
Сондықтан  қазіргі әлеуметтік-экономикалық  жағдайда 

№2  Саумалкөл  мектеп-гимназиясының   ұжымы  
оқушыларына   сапалы  білім  мен  тәрбие  беруге  және 
отбасылық  тұрмыс-тіршілігіне назар  аударуын  жүзеге  
асыруда.
Мектептің педагогтар  ұжымы 28  оқушыны 60 мың 

теңгеге  киім,  аяқ-киім  мен канцеляриялық жабдықтармен   
қамтамасыз  етті . «Білім туралы»заңның  талабына сәйкес  
жоғары  жауапкершілігімен  шағын аумағын өтіп,  мектеп  
жасыңдағы  және мектепалды  балалардың  сабақтан  
себепсіз  қалуын алдын  алу  жұмысын  атқарды.

 Жас ұрпаққа сапалы  біліммен  бірге  саналы тәрбие 
беру  біздің  мектеп мұғалімдері  үшін  басты  міндет, әр 
баланың  қамын  ойлай  отырып, қолайлы  жағдай жасап 
отырады. 

 Қаңтардың 15-ші  жұлдызынан  басталған  «Қамқор»   

 Акция   
Балаға деген мейірім  таусылмасынБалаға деген мейірім  таусылмасын

акциясы жетім  балаларға, тұрмысы  төмен  отбасына, 
ата-анасының қамқорынсыз  қалған  балаларға  көмек 
көрсету мақсатында ұйымдастырылды.
Мектеп  асханасында  әлеуметтік жағдайы төмен отба-

сынан  шыққан 17 оқушыны тегін тамақтандыруды  жеке  
кәсіпкер  Коротина А.Ш.  ұйымдастырды.
Қазіргі  таңда  барлық  мектеп оқушылары  сабақтарын  

себепсіз  қалдырудан  бас тартты, мектепішілік,  ау-
дан   және  облыс   бойынша  көптеген  іс- шараларға      
қызығушылықпен қатысуда .
Мектеп оқушыларының  жетістіктері – қоғамымыздың  

ертеңгі  болашағы  екені бәрімізге  айқын.
Әкімшілік, педагогтар  ұжымы  мен  ата-аналардың  өзара  

жақсы  қарым- қатынасы  орнауының,  мейірімділіктерінің  
арқасында   біздің  оқушыларымыз биік   дәрежеге жетіп 
жүр.   

Айгүл НҰРТАЗИНА,      
№2  Саумалкөл МГ-ның 

 әлеуметтік ұстазы.

«Қайырымдылық – имандылық белгісі» дегендей бір 
ай бойы ұйымдастырылған шараның басты мақсаты – 
тұрмысы төмен отбасы балаларын киім-кешекпен, оқу 
құрал-жабдықпен қамтамасыз ету. Ұстаздар қауымы 
қайырымдылық қорын жасақтауға бір кісідей атсалысты. 
Аталған акцияға байланысты жоспар құрылып, сынып 
жетекшілері, әлеуметтік ұстаздар  оқушылардың тұрмыс 
жағдайымен танысып, көмек қолдарын созды. 

*   *   *

Қамқорлық – асыл қасиетҚамқорлық – асыл қасиет
Шара соңында мектеп директоры Қошанова Ғалия 

Жанқызы «Қамқорлық» қайырымдылық акцияның 
өтуіне атсалысқан ұстаздар қауымына алғысын айтты. 
Қайырымдылық нұрын сезінген оқушының келбетінен 
ұстаздарға деген шексіз алғыс пен әсерлі сезімнің лебі 
сезіліп тұрды.

Зина КӨКЕЙХАН, Рита САТТЫБАЕВА,
Златогор ОМ-нің әлеуметтік ұстаздары.

Оқу жылы барысында Сырымбет 
орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі 
Ерғалиева Зайра Қапезқызының 
жетекшілігімен 7 «а» сынып оқушысы 
Қайролла Әлихан зерттеу жұмысымен 
айналысты. 

1-7сынып аралығындағы «Зерде» 
зерттеу жұмысы мен шығармашылық 
жобалар  сайысында  Айыртау 
ауданының білім бөлімінің сертифи-
каты Қайролла Әлиханға берілді. 

1-7 сынып аралығындағы «Зерде» 
зерттеу жұмысы мен шығармашылық 
жобалар сайысының жеңімпазы 
1-ші дәрежелі дипломмен марапат-
талды. 

1-7 сынып оқушыларына арналған 
X Республикалық «Зерде» зерттеу 
жұмыстары және шығармашық жоба-
лар байқауының облыстық кезеңінің 
жеңімпазы Қайролла Әлихан III 
дәрежелі дипломмен марапаттал-
ды. 
Зерттеу жұмысының тақырыбы: 

«Жас ұрпақ патриотизмі Шоқан 
ізімен».
Сайысқа көбінесе қалалық мектеп-

тер, әсіресе гимназия оқушылары, 
аудандардан барлығы 43 оқушы 
қатысты. Әртүрлі тақырыптарда 
болған ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
тыңдау кезінде әділқазылар  алқасы 
Қайролла Әлиханның жұмысына 
құнды баға берді. 
Зерттеу  жұмысы  барысында 

Оқушы жетістігі

Жас зерттеуші - ƏлиханЖас зерттеуші - Əлихан  

«Ұстаздық еткен   
  жалықпас, 
Үйретуден балаға» - деп, ұлы 

Абай атамыз айтқандай, бізге 
аянбай, жалықпай қолымызға 
қалам ұстатып, алғаш әріпті 
танытқан алғашқы ұстазы-
мыз - Қызбикенова Қамар 
Қабашқызы.
Ұстазымыз осы ауылдың 

тумасы. 1986 жылы 8-ші сы-
ныпты аяқтаған соң, Щучье 

педагогикалық училищесіне оқуға түсіп, оны 1990 жылы 
бітірап, туған ауылына келіп  бастауыш сынып мұғалімі 
болып орналасады.

Оқушы бұрышы
Алғашқы ұстазАлғашқы ұстаз

Содан бері 24 жыл жас жеткіншектерді білім нәрімен 
сусындатып келеді. 1992-1995 жылдар арасында Шоқан 
Уәлиханов атындағы Көкшетау педагогикалық институ-
тында білімін жоғарылатқан ұстазымыз бізді 1-сыныптан 
бастап білім нәрімен сусындатып, біз шыққан бір белеске 
бізбен  бірге қуанып келеді. Әр сабағы - қызықты, тар-
тымды жаңаша. Қамар Қабашқызы бізге сапалы білім 
беріп қана қоймай, саналы тәрбие де береді. Біздің 
еркелігімізді көтеретін, қателігімізді кешіретін, екінші 
анамыздай қамқоршы. Биылғы  25 мамыр жақындаған 
сайын ұстазымызбен қоштасқымыз келмейді, әйтсе де, 
ұстазымызға шығармашылық табыс тілеп, қанаты талмай 
қарлығаштарын ұшыра берсін дегіміз келеді.

Бірлестік ОМ-нің 
4-сынып оқушылары.                                               

Баяғыда бір бай ажалы жетіп, қайтыс болар шағында өзінің үш баласын 
шақырып алып, артында қалған 17 түйесін бөледі. Тұңғыш баласына қарап: 
- Балаларымның үлкенісің ғой, сен түйенің 2-ден 1 бөлігін ал. Ортаншы 
балам, сен түйенің 3-тен 1 бөлігін ал. Кіші балам, саған мен түйенің 9-дан 
1 бөлігін қалдырамың, - деп көз жұмып, о дүниеге кете барады. Балалары 
әрі ойланып, бері ойланып, әкелері айтқан амалды шеше алмайды. Сөйтіп, 
олар Жиреншені шақырады. «Жиренше келеді», - дегенді естіген жұрттың 
бәрі алаңға жиналады. Жиренше өзі бір түйеге мініп келеді. Сөйтіп, 17-түйеге 
өзінің түйесін де қосып жібереді. 18 түйені ол ың-шыңсыз әкесінің өсиеті 
бойынша бөліп береді. Жиреншенің тапқырлығына риза болған халық бұл 
оқиғаны бірінен біріне айтып, осы уақытқа дейін жеткізген екен. Міне, ал, 
балалар, бар оқиға осы. Сонда Жиренше түйелерді қалай бөлді екен, ә!

*   *   *

Ойлан, тап!

Жиренше мен 17 түйеЖиренше мен 17 түйе

Қанша тұяқ?
Тоғыз қойдың
Ақпанда
Егіз туды жетеуі.
Қырға көшіп жатқанда,
Жалқы туды екеуі.
Тағы да бір тұсақ бар,
Қысыр қалды ол бірақ та.
Біздің үйде ұсақ мал
Жетті неше тұяққа?

               *   *   *
Неше жапырақ?
Тал басында тізіліп
Он жапырақ тұр еді.
Жел соқты да,

Үзіліп,
Ұшып кетті біреуі.
Ізінше оның
Жұлынып
Түсті тағы бесеуі.
Тұр әлі де ілініп
Жапырақтың нешеуі?
        *   *   *
Бұзаулар
Жаңа ғана шалғында
Алты бұзау жүр еді.
Әлде шаршап қалды ма,
Жатып қапты біреуі
Нешеуі енді жайылып
Жүргенін айт, айырып!?

Суық түскен сәттен бастап барлық тұрғын секторлардың 
тұрғындары жылыту пештерін жақты. Осы кезеңде жылы-
ту пешін іске қосуы бойынша өрт қауіпсіздік ережесінің 
кемшіліктерін байланысты «пеш» өрттерінің сандары 
көбейеді. Бірақ та басқа да сұрақтар туындайды - 
көптеген адамдар әлі суымаған пеш күлін ешқандай қауіп 
төндірмейді деп ойлап, үй алдындағы жанғыш құрылыстар 
жанына және қора маңайларына төге салады. 
Көптеген жағдайлар төгілген күлден пайда болуда. 

Тұрғындар ешқандай қауіпті сезбей күнделікті тұрмыстық жұмыстарымен айна-
ласып жүрген кезде, әлі суымаған күл үйге және салынымдарға жақындайды.

2015 жылдың басынан бері ауданымызда 2  өрт оқиғасы тіркелді. Сол 
оқиғалардың көпшілігі тұрғындардың шарушылық құрылыстарына, үй 
жиектеріне жақын төгілген пеш күлінің әсерінен болуда.
Күлді пештен алғаннан кейін оған су құйып,  арнайы белгіленген қауіпсіз 

жерге төгу керек.
Өрт ережелеріне сәйкес пеш күлі жанғыш заттардан 15 метр қашықтыққа 

төгілуі қажет.  
Жанбота ҚАБДӨШЕВ,

Айыртау ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің 
аға инженері,  өртке қарсы қызмет майоры.

ТЖ бөлімі ескертеді:
ӨРТ СЕБЕБІ - ПЕШ КҮЛІӨРТ СЕБЕБІ - ПЕШ КҮЛІ

Арықбалық ауылдық округі әкімінің 
азаматтарды қабылдау кестесі

«Арықбалық ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
әкімі Шарапов Қалымтай Қаратайұлы әр күн сайын сағат 09.00-ден 11.00-
ге дейін азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдайды

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Арықбалық ауылдық округ әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлері 

мен лауазымды тұлғалардың тарапынан жіберілген құқық бұзушылықтарды, 
Ар-намыс кодексін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларды бұзу 
фактілерін хабарлай аласыздар.

«Арықбалық ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
41-1-41 сенім телефоны қызмет етеді

Әлихан «Шоқан жолы» халық жоба-
сы атты «Шоқан» клубы мүшелерімен 
тығыз байланыста болып, олармен 
бірге Омбы қаласындағы Шоқан 
оқыған кадет корпусында, Шоқанның 
сырлас  досы  Достоевскийдің 
мұражайында және Көкшетау, Пав-

лодар, Семей, Алматы қалаларында 
болып, Ұлы тұлға Шоқан жайлы 
тарихи мәлеметтерді жинасты-
рып, өз жұмысын қорғауда, сөйлеу 
мәнерлігімен, білімділігімен, халық ал-
дында ойын тиянақты жеткізе білді.

Сырымбет ОМ-нің ұжымы.  

Ақан сері ауылында тұратын аяулы ана-
мыз, ақылшы әжеміз Рақымжанова Шолпан 
Мүбәрәкқызын 15 ақпанда 70 жасқа толуымен 
құттықтаймыз!
Отбасымыздың шырайын келтіріп отырған 

қымбатты анамызды, әжемізді туған күнімен 
құттықтап, деніне саулық, басына амандық, ұзақ 
өмір және де жер бетіндегі барлық жақсылықты 
тілейміз.
Игі тілекпен: Ұлдары-келіндері, қыздары-күйеу 

балалары, немерелері, жиендері, шөберелері.

Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!

ХАБАРЛАНДЫРУХАБАРЛАНДЫРУ
Қазақстан Республикасының  Бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің «Қазақстан 

Республикасында қызылшаның алдын алу бойынша санитарлық-эпидемияға 
қарсы (профилактикалық) іс-жүргізу туралы» 2015 жылғы 15 қаңтардағы Қаулысын 
жүзеге асыру мақсатында республика бойынша барлық аймақтарда 15-19 жас 
аралығындағы тұлғаларға қызылшаға қарсы қосымша иммундау жүргізілуде. 
Соған орай Айыртау ауданы бойынша 16 ақпан мен 28 ақпан аралығында 

қызылшаға қарсы қосымша иммундау жүргізіледі. 
Құрметті ата-аналар, естеріңізде болсын, өз балаларыңызға екпе жасағанда, 

сіз оларға бақытты, аурусыз және дені сау болашақ балалық шақты қамтамасыз 
етесіздер!

Айыртау орталық аудандық ауруханасы.


