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Жеңіс ардагерлеріне құрмет! Аудан колледжіндегі ашық есік күні

Қазақстан 
Республикасы 
Президентінің сайлауына

5
күн қалды

АУЫЛ – ХАЛЫҚ 
РУХАНИЯТЫНЫҢ 

ДІҢГЕГІ, ДӘСТҮРІНІҢ 
ҚАЙНАР КӨЗІ

Ауыл – халық руханиятының діңгегі, мәдениетінің 
мәйегі, елдігінің бастауы, дәстүрінің қайнар көзі. Бұл 
туралы Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Алматы 
облысы Қарасай ауданында өткен «Ауылым – алтын 
бесiгiм» форумында айтты. Іс-шараға 5 мыңнан аса 
тұрғын қатысты.

Жиналғандарға сөз арнаған Нұрсұлтан Назарбаев 
бүгінде ел азаматтары үшін бүкіл әлемге есік ашық 
екенін, бірақ Қазақстан баршаның қайта оралуға ты-
рысатын орны болып қалып отырғанын атап өтті.

– Қазақстандықтардың еңбегінің арқасында біздің 
республикамыз тарихи тұрғыдан қысқа мерзім ішінде 
ғаламат табыстарға жетті, Тәуелсіздігін нығайтып, танымал 
әрі беделді елге айналды. Бүгінде біздің ынтымағымыздан 
өзге мемлекеттер үйреніп жатыр. Мен үшін бүкіл 
Қазақстан алтын бесік саналады, баршамызға да со-
лай болуға тиіс. Адам өзінің балалық шағы өткен жерді 
ешқашан ұмытпайды, Үшқоңыр – мен үшін осындай жер. 
Жетісудың саф ауасы мен салқын самалды табу мүмкін 
емес. Ғажайып табиғат, сүйікті тауларымыз жылдар өтсе 
де, бұрынғыдай керемет, – деді Мемлекет басшысы. 

– Мен бұл өлкенің қалай гүлденіп келе жатқанын 
ұдайы назарымда ұстаймын және шынайы қуанамын. 
Былтыр Алматы облысында 20 мың жұмыс орны ашыл-
ды. Индустрияландыру бағдарламасы бойынша өңірде 
құны 283 миллиард теңге 48 жоба жүзеге асырылды. 
Соңғы екі жылда жолдарды қалпына келтіруге бір мил-
лиард теңгеден бөлінді. «Орталық – Оңтүстік» және 
«Батыс Еуропа – Батыс Қытай» магистралдерінің осы 
өңірдегі учаскелерінің құрылысына 50 мыңнан астам 
адам қатысатын болады. Былтыр облыста 27 денсаулық 
сақтау нысаны салынды, – деді Қазақстан Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев бір кездері арасы шалғай болған 
Алматы мен Қаскелең бүгінде қосылып кеткеніне на-
зар аударды.

– Алматы сияқты аса ірі қаланың жақын орналасуы 
ауданның дамуына оң ықпал етеді. Қарасай ауданында 
бүкіл облыс өнімдерінің үштен бірі өндіріледі, мұнда 20 
шақты ірі кәсіпорын жұмыс істейді. Өткен жылы ауданда 
дәрігерлік амбулатория, 4 мектеп және бір балабақша 
пайдалануға берілді, – деді Мемлекет басшысы.

Соңында Мемлекет басшысы баршаға денсаулық, 
табыс және бақ-береке тіледі.

Іс-шара концерттік бағдарламаға ұласты.
БАҚ беттерінен

СОҒЫС АРДАГЕРЛЕРІ МЕН ТЫЛ 
ЕҢБЕККЕРЛЕРІНЕ МЕДАЛЬДАР 

ТАБЫС ЕТІЛДІ
2015 жылдың 14 сәуірінде Жаңашүлбі 

ауылдық округінде ҰОС ардагерлері 
мен тыл еңбеккерлеріне «Ұлы Отан 
соғысындағы Жеңістің 70-жылдығына» 
мерейтойлық медальдар табыстауға 
арналған салтанатты жиын өтті. Мәдениет 
үйінің фойесінде Комаров атындағы 
Жаңашүлбі орта мектебінің қолданбалы 
өнер көрмесі, сонымен қатар Жеңістің 
70-жылдығына арналған Новошульба 
ауылдық кітапханасының кітап көрмесі 
өтті. Мерекелік безендірілген залда ҰОС 
ардагерлері мен тыл еңбеккерлері, 
шаруашылық, ұйым басшылары мен 
қонақтар жиналды. Жүргізуші М.Қабамбаев 
пен П.Подкорытовтар салтанатты 
мерекені ашты. Құттықтау сөзі мен 
мерейтойлық медальдарды табыс ету 
Бородулиха ауданының әкімі Г.Акуловқа 
ұсынылды. Григорий Иосифович барлық 
қатысушыларды Ұлы Жеңістің 70-жылдығымен 
құттықтап, барлығына зор денсаулық, 
тыныш өмір тіледі. Тыл еңбеккерлерінің 
атынан К.Әмір мен П.Мищенколар сөз 
сөйлеп, Елбасы Н.Назарбаевқа ардагер-
лер мен тыл еңбеккерлеріне көрсетіп 
жатқан қамқорлығы үшін, ал аудан әкіміне 
уақыт тауып келіп, мерейтойлық медаль-

дарды табыс еткені үшін алғыстарын білдірді. Округтегілердің барлығы, яғни 
3 соғыс ардагері мен 90 тыл еңбеккері мерейтойлық медаль алды. Соңында 
ауылдық клуб және кітапхана қызметкерлері мерекелік концерт  ұсынды.

 Л.Цвенгер, кітапханашы, Жаңашүлбі ауылы

ОҚЫРМАНДАР 
НАЗАРЫНА!

Құрметті оқырмандар! 2015 
жылдың 6 сәуірінен бастап ІІ жар-
ты жылдық мерзімді басылымда-
рына жазылу науқаны басталды. 
Өз ауданымыздың қоғамдық-саяси 
өмірінен шет қалмайық десек, “Ау-
дан тынысы” газетіне жазылайық 

ағайын! 
Жазылым “Қазпошта” арқылы 

жүргізіледі 

Ынтымақ пен жасампаздық дәуірі!
Біздің ортақ жеңісіміз! Біздің таңдауымыз!

Бородулиха ауданында ауылшаруашылық кәсіпорындары 
жылдан –жылға қарқынды дамып келеді. 2015 жылдың 
бас кезіндегі есеп бойынша ауданның агроөнеркәсіп 
кешені 462 ауыл шаруашылығы құрылымдарын 
біріктіреді, оның ішінде 401 шаруа қожалығы, 42 
жай серіктестік, 17 ЖШС, 2 ӨК құрылымдары 8 асыл 
тұқымды ІҚМ шаруашылығы бар. Соңғы жылдары 
агросектордың сүтті бағытын дамыту мақсатында 
ауданымыздағы «Е.Зайтенов» ш/қ, «Алмакос» 
«Новая Заря», «Песчанка» «Красный Яр» шаруа 
қожалықтарында фермалардың заманауи жаңа тех-
нологиялармен «Delaval», «Vest vall» жарақтандыру 
жұмыстары жүргізілді (облыста 37 сүт-тауарлы ферма 
бар). Осы 5 СТФ шаруашылықтарында 2015 жылы 
71 мың тонна сүт өткізу жаспарлануда. Сүт сатып 
алу жұмысы бойынша пилотты аймақ ретінде об-
лыста Бородулиха ауданы Жарма, Көкпекті ауданда-
рымен қатар, ауылдық округтердегі тұрғындардан 
сүт қабылдау пункттерін ашуды бастады. Былтырғы 
жылдары 4 ауылдық округте сүт өткізу орындары 
болса, биылдан бастап тағы да 3 ауылдық округ-
те Бородулиха , Подборный, Жаңа шүлбі ауылдық 
округтерінде сүт өткізу орындары ашылу көзделуде. 
«Бизнестің жол картасы - 2020» аясында соңғы 3 
жылда 1330- ІҚМ, 41 -жылқы, 788- ұсақ мүйізді малдар 
сатып алынды. Ал, егістік шаруашылығында 2015 
жылғы ауыл шаруашылығы дақылдарының егістік 
алқабы 301,2 мың га құрайды, яғни откен жылмен 

салыстырғанда күтілетін егістік алқабының ұлғаюы 
1,2 мың га. Ауданда 1,2,3, репродукциялы тұқым 
сататын 4 тұқым шаруашылығы жұмыс жасайды 
-«Труд», «Е.Зайтенов» ШҚ және «Красный парти-
зан» ШҚ ЖШС, «Лазарев и К» ЖШС, сонымен қатар 
«Лазарев и К» ЖШС элитті тұқым шаруашылығы 
болып табылады.

 Ауданның ауыл шаруашылығы құрылымдарымен 
2015 жылдың өнімінен 19,7 мың тонна тұқым 
құйылды немесе жоспардың 100 %. 2014 жылы 
шаруашылықтармен 70 мың тонна органикалық 
тыңайтқыш енгізілді, 2015 жылы 80 мың тонна енгізу 
жоспарлануда. 2014 жылы 856 тонна минералдық 
тыңайтқыш енгізілген болатын. 2015 жылдың 10 на-
урызына минералдық тыңайтқыш сатып алуға 1880 
мың тоннаға 21 ауыл шаруашылығы құрылымдары 
келісімшарт бекітті, бұл 2014 жыл деңгейінен 220 % 
артық. Ауданның тоғыз ауылдық округінде 23 егіс 
кешені бар, аталған техника ылғал ресурс үнемдеуіш 
технологиясы бойынша егістік алқабын 125 мың 
га дейін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Соңғы 5 жыл-
да шаруашылықтармен жалпы сомасы 6,6 млрд. 
теңгеге 1002 бірлік ауыл шаруашылық техникасы 
сатып алынды. Бүгінгі күнде машино-тракторлық 
парктің жаңалануы 47 % құрайды. Ауылшаруашылық 
құрылымдары өз есептерінен 44 жем сақтайтын 
құны 415 млн, 925 мың теңгені құрайтын қойма 
салып, тиімді пайдалануда. 

АГРОӨНЕРКӘСІП КЕШЕНІ ҚАРҚЫНДЫ 
ДАМЫП КЕЛЕДІ
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Адам және Қоғам
2015 ЖЫЛҒЫ ҚАҢТАР НАУРЫЗДАҒЫ 
ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ИНДИКАТОРЫНЫҢ ӨСУІ 2%-ДЫ ҚҰРДЫ

ЖЕҢІС АРДАГЕРЛЕРІНЕ ҚҰРМЕТ!

Экономикалық 
сектор

Қысқа мерзімді 
экономикалық ин-
дикатор 2015 жылғы 
қаңтар-наурыз 2014 
жылғы қаңтар-
наурызға қарағанда 
102% құрды. Қысқа 
мерзімді экономикалық 
индикаторды есептеу 
жеделділікті қамтамасыз 
ету мақсатында жүзеге 
асырылады және ЖІӨ-ң 
67-68%-н құрайтын 
ауыл шаруашылығы, 
өнеркәсіп, құрылыс, 
сауда, көлік және бай-
ланыс сияқты негізгі салалар бойынша шығарылым индекстерінің 
өзгеруіне негізделеді.

2015 жылғы қаңтар-наурызда негізгі капиталға салынған инвестициялар 
көлемі 969,9 млрд. теңгені құрды, бұл 2014 жылғы қаңтар-наурызға 
қарағанда 2,9% артық.

2015 жылғы қаңтар-наурызда өнеркәсіп өндірісінің көлемі қолданыстағы 
бағаларда 3372,3 млрд. теңгені құрды, бұл 2014 жылғы қаңтар-наурызға 
қарағанда 0,6% артық. Кен өндіру өнеркәсібінде және каръерлерді 
қазуда өндіріс көлемі 1,1%, өңдеу өнеркәсібінде 0,5% артты. Электрмен 
жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптауда 2%, сумен жабдықтауда, кәріз 
жүйесі, қалдықтарды жинау және бөлуді бақылауда 9,4% төмендеді.

2015 жылғы қаңтар-наурызда ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің 
көлемі 254,3 млрд. теңгені құрап, 2014 жылғы қаңтар-наурызға қарағанда 
3% артты.

2015 жылғы қаңтар-наурызда «Көлік» саласы бойынша нақты көлем 
индексі 107%-ды құрды.

2015 жылғы қаңтар-наурызда жүк айналымының көлемі 118,4 млрд. ткм 
(коммерциялық жүк тасымалдаумен айналысатын жеке кәсіпкерлердің 
жүк айналымы көлемінің бағалауы есебімен) құрап, 2014 жылғы қаңтар-
наурызбен салыстырғанда 2,3% кеміді. Жолаушылар айналымының 
көлемі 60,2 млрд. жкм құрап, 4% артты.

2015 жылғы қаңтар-наурызда «Байланыс» саласы бойынша нақты 
көлем индексі 107,3%-ды құрды.

2015 жылғы қаңтар-наурызда «Сауда» саласы бойынша нақты көлем 
индексі 103,1%-ды құрды.

2015 жылғы қаңтар-наурызда бөлшек сауда көлемі (қоғамдық 
тамақтандыру айналымынсыз) 1310,6 млрд. теңгені құрап, 2014 жылғы 
қаңтар-наурызбен салыстырғанда 3,6% өсті.

2015 жылғы қаңтар-наурызда көтерме сауда көлемі 3143 млрд. теңгені 
құрап, 2014 жылғы қаңтар-наурызбен салыстырғанда 2,9% артты.

2015 жылғы қаңтар-наурызда тамақ өнімдері мен сусындарды ұсыну 
бойынша қызметтер көлемі 59,7 млрд. теңгені құрады және 2014 жылғы 
қаңтар-наурызбен салыстырғанда 7,9% өсті.

2015 жылғы қаңтар-ақпанда сыртқы сауда айналымы 13393,1 млн. 
АҚШ долларын құрап, 2014 жылғы каңтар-ақпанмен салыстырғанда 
37,1% төмендеді, оның ішінде экспорт – 8533,8 млн. АҚШ долларын 
(45,8% аз), импорт – 4859,3 млн. АҚШ долларын құрады (12,2% аз).

2015 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша тіркелген заңды тұлғалардың 
саны 357194 бірлікті құрап, өткен жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 
4% артты, оның ішінде 100 адамнан кем қызметкерлері бар – 348259 
бірлік. Жұмыс істеп тұрған заңды тұлғалардың саны 198852-ны құрады, 
оның ішінде 190364 бірлік шағын кәсіпорындар (100 адамнан кем).

Тұтыну бағасының индексі 2015 жылғы наурызда 2014 жылғы 
желтоқсанмен салыстырғанда 101,1% құрады. Азық-түлік тауарларына 
бағалар – 1,6%, халыққа арналған ақылы қызметтерге – 2,2% өсті, 
азық-түлік емес тауарларға – 0,6% төмендеді. Өнеркәсіп өнімдеріне 
өндіруші кәсіпорындар бағасы 2015 жылғы наурызда 2014 жылғы 
желтоқсанмен салыстырғанда 14,8% төмендеді. 

Әлеуметтік сектор
2015 жылғы ақпанда халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы 

атаулы ақшалай табыстары бағалау бойынша 62388 теңгені құрады, 
бұл 2014 жылғы ақпанға қарағанда 10,4% жоғары, ал нақты ақшалай 
табыс көрсетілген кезеңде 4,1% өсті.

2015 жылғы ақпанда бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы 
бағалау бойынша 120975 теңгені құрады.

2015 жылғы наурызда жұмыссыздар саны бағалау бойынша 460,3 
мың адамды құрады. Жұмыссыздық деңгейі экономикалық белсенді 
халық санына 5% құрады. Жұмыспен қамту органдарында жұмыссыздар 
ретінде тіркелгендер саны 2015 жылғы наурыздың соңына 56,1 мың 
адамды құрады немесе экономикалық белсенді халық санына 0,6%.

ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

АРДАГЕРЛЕРГЕ МЫҢ АЛҒЫС!
Біздің аталарымыз, апаларымыз, әкелеріміз, 

аналарымыз фашистерге қарсы соғысқа қатысып, 
Жеңіс күнінің куәгерлері болғандарына да міне, 
толығымен 70 жыл өтті. Алдыңғы сапта жүріп, Отаны 
үшін жанын беруден тайынбаған ардагерлеріміздің 
батырлығын, аянбай еңбек еткен тыл еңбеккерлерін 
әлі күнге дейін мақтан тұтамыз.

2015 жылдың 14 сәуірінде Ұлы Жеңістің 70 жылдығы 
қарсаңында Жерновка ауылдық округінің ҰОС ардагері 
және тыл еңбеккерлері «Ұлы Отан соғысындағы 
Жеңістің 70 жылдығы» мерекелік медалімен мара-
патталды. Жерновка ауылдық округінің әкімі Пози-
гунов Владимир Сергеевич, Бородулиха ауданының 
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің басшысы Бергенев Дамир Мансұрұлы, 
ардагерлер кеңесінің төрайымы Тюкина Валенти-

на Леонидовналар ардагерлерді салтанатты түрде 
құттықтап, медальдармен марапаттады. 

Ұлы Отан соғысының ардагері Мартынов Миха-
ил Егоровичке зор денсаулық тілеп, мерейтойлық 
медаль табыстады. Сонымен қатар Жерновка 
ауылдық округінде тұратын 29 тыл еңбеккері 
де мерейтойлық медальдармен марапатталды. 
Мемлекетіміздің осындай құрметіне бөленген 
әр ардагердің қуанышында шек жоқ. 

Бейбіт өміріміз үшін ҰОС ардагерлеріне, тыл 
еңбеккерлеріне алғысымыз шексіз. Зор денсаулық, 
ұзақ өмір тілейміз. Сол бір ауыр жылдардағы 
жеңісіміздің арқасында халқымыз бейбіт өмір сүреді. 

В.ТЮКИНА, 
Жерновка ауылдық округі,

 Ардагерлер кеңесінің төрайымы 

Биылғы жылғы үлкен 
мереке Ұлы Жеңістің 
70 жылдығы. Бұл соғыс 

қанша адамның өмірін қиды, ананы 
жалғызынан, аруды сүйген жарынан, 
баланы әкеден айырды. Ер азаматтар 
соғыста жүргенде ауылда қалған бала- 
шаға мен кәрі- құртаңға артылған 
міндет өте ауыр еді. Сол сұрапыл 
соғыс жылдары 10-12 жаста болып, 
азаматтардың орнында еңбек еткен, 
соғыстың мықты тылына айналған 
еліміздің батырлары бүгінгі күні сексеннің 
сеңгіріне шыққан аталарымыз бен 
әжелеріміз біздің ауылымызда ғұмыр 
кешіп жатыр. Елбасының жарлығымен 
«Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 70 
жылдығына арналған» мерекелік медаль-
мен Зубаир ауылдық округі бойынша 
8 тыл ардагері марапатталды. Олар 
Нұрбану Аманбаева, Жоламанов Хусаин 
Скакбайұлы, Құрменғалиев Ануарбек 
Сидтикұлы, Гайдабану Құрманғалиева, 
Сара Рыспаева, Сазанбаева Ғадния 
Ғалымжанқызы, Темірқұлов Төлеухан 
атты аталарымыз бен аналарымыз. 

Мерекелік медальді тапсыруға 
аудандық ауыл шаруашылық бөлімінің 
бастығы Мәжит Төкенұлы Жақсылықов 
мырзамен бірге ауыл әкімі Ойрат 
Сырлыбайұлы, ақсақалдар кеңесінің 
төрағасы Қаббас Құсманұлы, ауылдың 
қоғамдық жұмысын белсене атқаратын 
азамат Болатхан Фазылжанұлы жоғарыда 
аталған ата-әжелерімізге барған едік. 
Ата-әжелерімізді Жеңістің 70 жылдық 
мерейтойымен құттықтап, мерекелік 
медальді табыс етіп, хал-жағдайларын 
сұрап, соғыс жылдарындағы істеген 
еңбектері туралы сұрап, сөз қозғадық. 
Соғыстың зардабын кешіп, осы күнге 
жетіп отырған ата-әжелеріміздің 
денсаулықтары да сыр бере бастапты. 
Әйтседе, жас ұрпақ осы бейбіт өмірдің 
қандай қиындықпен келгенін, қаншама 
миллиондаған азаматтардың өмірі 
құрбан болғанын біліп, осы бейбіт 
өмірдің қаншалықты қымбат екенін естен 
шығармай жүрсін деп ата-әжелеріміз 
әңгімелерін ортаға салды.

Құрманғалиев Ануарбек қарияның 
үйіне аттың басын бұрдық. Қыстан малы 
аман шығып, еңбектен қол үзбеген 

ақсақал 
е с і к 
алдындағы 
қ ы с т ы ң 
қары еріп, 
сарқырап 
жатқан суға 
ж ы л ғ а -
лардың жо-
лын ашып 
жүр екен. 
Бәйбішесі 
көктемнің 
ж а й м а 
ш у а қ 
к ү н і н д е 
мерекелік 
дастархан 
ж а й ы п 
қарсы алды. 50 жылдан артық уақыт 
отасқан қариялар 8 бала, 12 немере, 8 
шөбере сүйіп отыр. Мәжит Төкенұлы 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығына арналған 
медальді тапсырып тұрып Ұлы Отан 
соғысы жылдарындағы еңбегімен 
Жеңіске жеткен тыл ардагеріне 
алғысын білдіріп, зор денсаулық 
тілей отырып, медальді табыстады. 
Қуанышын жасыра алмаған Ануар-
бек ақсақал «Бұл марапат егеменді 
елімізді бәсекелестікке қабілетті 50 
елдің қатарына қосам деп жүрген 
Елбасымыздың қарттарға деген құрметі. 
Әрине, бұл Жеңіс оңайлықпен келген 
жоқ. Ауылдың әйелдерін егін піскен 
кезде арбаға тиеп, орақ оруға апара-
мын. Әйелдер, кемпірлер күні бойы 
бел жазбастан қол орақпен бидайды 
орады. Орылған бидайды 10-11 жа-
сар ұл-қыздар дестелейді. Дестедегі 
бидайды қырманға үйіп болған соң, 
мен сияқты балалар кезектесіп, бір 
тайды мініп, үш-төртеуін жетектеп әлгі 
үйілген бидайды сабағынан ажырату 
үшін айналдыра басады. Айнала бер-
ген соң басың айналады. Бірақ, оған 
сенің басың айналды деп ешкімде 
жұмыстан босатпайды. Сөйтіп, жүріп 
талай бейнетті көрдік. Енді, міне, бала-
ларымыз өсіп, бейнетіміздің зейнетін 
көріп отырмыз. Елбасымызға, аудан 
басшыларына, ауыл әкіміне алғысымды 
білдіремін»- деді.

Келесі кезекте Ұлы Отан соғысының 
ардагері, Жданов колхозының 
председателі болған Сазанбаев 
Қыдырғалы ақсақалдың бәйбішесі 
Сазанбаева Ғадния апамыздың үйіне 
бардық. Қуаныштан көзіне жас алып, 
апамыз дастархан басына шақырды. 
Көкірегі ояу, көзі ашық қарт ана әңгімесін 
әріден бастап кетті. «Мектепке киетін 

киім жоқ. Ақ кенеп қапты қараға бояп 
юбка, марлядан бірнеше қабаттап ке-
удеше тігіп киеміз. Жейтін тамақ жоқ. 
Сондықтан егін жиналып болған соң, 
масақ жинаймыз. Масақ қармен жа-
бысып су болып қалған. Соны жібітіп, 
жуып, қол диірменге тартып, азық 
қылатынбыз. Бұғанасы қатты-ау деген 
9-10 жастағы балаларды өгіз айдауға 
жібереді. Ағаларым соғысты аяқтап 
бірақ қайтты. Қандай жоқшылықты, 
ауыртпалықты көрсем де оқудан қол 
үзбедім. Үйдегі апайымның арқасында 7 
класс мектепті аяқтап, Семейдің Крупская 
атындағы педагогикалық институтын 
бітірдім. 40 жылдан артық ұстаздық 
қызмет атқардым. Менің сол қажырлы 
еңбегімді бағалап үкіметіміз медаль, 
ордендерімен марапаттап жатыр. 
Сондай –ақ «Халық ағарту ісінің озық 
қызметкері» белгісімен марапаттал-
дым. Ал, енді, бүгінгі медаль мен үшін 
өте қымбат. Бұл соғыстағы Жеңістен 
кейін 70 жыл өмір сүру әркімнің бір 
пешенесіне жазбаған. Осы құрметке 
ие болып отырған біз бақыттымыз. 
Елімізді осы күнге жеткізген Елбасына 
айтар алғысым зор. Алдағы сайлаудан 
сүрінбей өтіп, Қазақстанымызды көркейте 
беруге алла қуат берсін дегім келеді. 
Ауылдың әкімі бастаған сіздерге де зор 
денсаулық, береке бірлік тілеймін – деп 
аяқтады сөзін 5 бала өсіріп, 17 немере, 
21 шөбере сүйіп отырған қарт ана.

 Шынында соғысты біз тек теледи-
дардан көрдік. Соғыс өртінің ішінде 
болмаса да, «Бәрі де Жеңіс үшін!» де-
ген ұранмен бұғанасы қатпағанына 
қарамастан еңбекке араласқан ата-
әжелеріміздің ерлігін бағалау, келер 
ұрпаққа үлгі-тәрбие болары сөзсіз. 

Г.ДҮЙСЕНБАЕВА, әйелдер 
кеңесінің мүшесі

1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі 
мерекесін тойлауды ұйымдастыру  туралы 
Мемлекет басшысының Жарлығымен жарияланған 

Қазақстан халқы Ассамблеясының жылы шеңберінде 
Қазақстан халқының бірлігі мерекесі маңызды қоғамдық-
саяси оқиға болып табылады.

Елбасының көреген әрі салиқалы саясаты қазақстандық 
қоғамда этносаралық және конфессияаралық жанжалдарды 
болдырмайтын айрықша толерантты әлеуметтік-мәдени 
ортаны қалыптастырды.

Тұрақтылыққа, азаматтық татулық пен келісімге қол жеткізудің 
маңызды шарты жаңа қазақстандық патриотизмді, халықтың 
бірлігі мен оның мүдделерінің ортақтығын қалыптастыруды 
және нығайтуды қамтамасыз ететін Қазақстан халқының 
Ассамблеясы болды.

Этномәдени бірлестіктердің, ардагерлер және жастар 
ұйымдарының қазақстандықтарды рухани-мәдени өзара 
байытуға бағытталған бастамаларын қолдауға ерекше 
көңіл бөлген жөн.

Ақпараттық-түсіндіру жұмысы Қазақстан халқы 

Ассамблеясының ««Мәңгілік ел: бір ел – бір тағдыр» 
атты ХХІІ сессиясының қорытындылары, сондай-ақ «Нұр 
Отан» партиясының кезектен тыс XVI съезінің шешімдері 
төңірегінде құрылуға тиіс.

Қоғамдық санада қазақстандықтардың «Қазақстан – 2050» 
Стратегиясын, «Нұрлы жол» жаңа экономикалық саясатты 
іске асыруға, Елбасы ұсынған бес институционалдық ре-
форманы жүргізуге қатыстылығы сезімін нығайту маңызды.

Республикалық және өңірлік БАҚ-та сараптамалық 
сүйемелдеуді қамтамасыз еткен жөн, мерекелік іс-шараларға 
қоғамдық пікір көшбасшыларын, ардагерлер мен өндіріс 
озаттарын тарту маңызды.

Этносаралық келісімге, гуманизмге, өзара көмек пен 
халықтар арасындағы достыққа, заңның үстемдігі мен 
адам құқықтарына негізделген мемлекеттік этносая-
сат мазмұнын айшықтайтын ақпараттық-анықтамалық 
материалдарды күні бұрын дайындап, сарапшыларға 
жіберген жөн.
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Қоғам келбеті

ИГІ ІСТЕН СЫРТ 
ҚАЛМАЙЫҚ, АҒАЙЫН!
Құрметті ауылдастар!
Жаңашүлбі ауылдық округінің Ақсақалдар кеңесі (төрағасы 

Қадыр Ордабаевтың бастамасымен) және «Нұрын Баба» 
атындағы мешіттің ұйымдастыруымен 2015 жылдың 7 ма-
мырында, 12.00 сағатта Жаңашүлбі ауылындағы «Нұрын Баба» 
атындағы мешітте  Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 70 жылдық 
мерейтойына орай соғыста қаза болған және соғыстан аман 
оралса да бүгінгі күні ортамызда жоқ ардагер аталарымыз 
бен апаларымызды еске алу мақсатында ҚАТЫМ түсіріліп, 
ас беріледі.

Егер біздің әкелеріміз бен аталарымыздың жанқиярлық ерлігі 
болмаса, біз Тәуелсіздіктің бүгінгі арайлы күніне жетпес едік. 
Сондықтан ұлтымызға, дінімізге, көзқарасымызға қарамастан 
барлығымыз жиналып, марқұм болған туыстарымызға дұға 
қылып, оларды еске алайық. «Өлі разы болмай – тірі байы-
мас»,- деген ұлағатты сөзден үлгі алатын кез келді, ағайын!

Ұлы Отан соғысына қатысқан және қайтыс болған әкелерін, 
ата-апаларын еске алғысы келген және олардың рухына ар-
нап құран бағыштау ниеті бар ауылдастар әкелерінің, ата-
апаларының тегін, атын және әкесінің атын баспа әріптермен 
қағазға жазып, мешіттің имамы Ислам-Хан Әлімханұлына 
тапсыруларына болады.

Марқұм ардагерлердің рухына бағышталатын қатымға көзі 
тірі соғыс ардагерлерін және ауылдастарымызды шақырамыз.

Сондай-ақ, ауылымыздағы кәсіпкерлерден, қалталы азамат-
тардан мешітке және шіркеуге көмек көрсетулерін сұраймыз. 
Ардақты азаматтар, Сіздер ерекше мейірім танытып, белсенділік 
көрсетіп, ізгі істен сырт қалмайды деп ойлаймыз!

И.ӘЛІМХАНҰЛЫ, «Нұрын Баба» атындағы мешіттің 
имамы, Жаңашүлбі ауылы

МҮГЕДЕК БАЛАНЫ ТӘРБИЕЛЕП ОТЫРҒАН АНАҒА НЕ-
МЕСЕ ӘКЕГЕ, БАЛА АСЫРАП АЛУШЫҒА, ҚАМҚОРШЫҒА 

ЖӘРДЕМАҚЫ ТАҒАЙЫНДАУ
Қазіргі таңдағы қоғамдағы өзекті мәселелердің 

бірі- мүмкіндігі шектеулі балалар санының көбеюі. 
Соларға қамқоршылық танытып, түн ұйқысын 
төрт бөліп, бағып – қағып отырғандарға назар-
дан қалдырмай, олардың ата – анасына немесе 
қамқоршысына жәрдем көрсету әрқайсымыз 
үшін үлкен парыз. Мемлекет тарапынан да оларды 
қолдау мақсатында «Мүгедек баланы тәрбиелеп 
отырған анаға немесе әкеге, бала асырап алушыға, 
камқоршыға жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік 
қызметі қарастырылған. 

Бұл мемлекеттік қызметті алушы ХҚКО-ға келесі 
құжаттар топтамасымен келу қажет: 

1) белгіленген нысандағы өтініш; 
2) жеке басын куәландыратын құжат 
3) баланың (балалардың) тууы туралы куәлігі 

(куәліктері) не тууы туралы актілік жазбадан үзінді 
көшірме;

4) қызметті алушының деректері баланың тууы 
туралы куәлігіндегі деректермен сәйкес келмеген 
жағдайда, неке қию (некені бұзу) туралы куәлік;

5) балаға қорғаншылық (қамқоршылық) белгілеуді 
немесе бала асырап алуды растайтын құжат;

6) отбасының тұрақты тұрғылықты жері бойынша 
тіркелгенін растайтын құжат; 

7) баланың мүгедектігі туралы анықтама (мүгедектігі 
туралы анықтамадан үзінді көшірме);

8) жәрдемақыларды беру жөніндегі уәкілетті 
ұйымдағы банк шотының нөмірі туралы мәліметтерді 
растайтын құжат;

Қызмет тегін түрде көрсетіледі және құжатты 
тапсырған сәттен бастап 10 жұмыс күні ішінде 
дайын болады.

А. ӘКІМБАЕВА, «ХҚКО» РМК ШҚО бой-
ынша филиалының Бородулиха аудандық 

бөлімінің инспекторы 

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданының білім бөлімі» 

мемлекеттік мекемесі Красный Яр ауылы, Ленин көшесі, 40, тел.: 8 
(72353) 2-05-34 «Красный Яр орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі директоры азаматтық қызметкері лауазымының бос 
жұмыс орнына конкурс жариялайды.

Біліктілік талаптары: жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім (педагогикалық немесе бейімі бойынша); педагогикалық қызмет 
өтілі 5 жылдан кем емес немесе білім беру ұйымдарындағы немесе 
бейіні сәйкес білім беру ұйымдарында басшылық лауазымдағы 
жұмыс өтілі 5 жылдан кем емес; бірінші немесе жоғары біліктілік 
санатының болуы; педагогикалық саладағы әкімшілік қызмет 
өтілі 3 жылдан кем емес немесе білім беру ұйымдарына бейіні 
сәйкес ұйымдардағы басшылық лауазымдағы немесе білім беру 
ұйымдарындағы жұмыс өтілі 5 жылдан кем емес; облыстық білім 
басқармасының кандидатпен келісімінің болуы; сотталмағандығы.

Лауазымдық міндеттері: Мектеп жарғысына және басқа да 
нормативтік құқықтық актілерге сәйкес, білім беру ұйымы қызметін 
басқарады. Педагогикалық және әдістемелік кеңеспен бірлесе 
білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын іске 
асыруды ұйымдастырады. Жалпыға міндетті оқу заңнамаларына 
сәйкес, бекітілген учаске бойынша балаларды жалпыға міндетті 
білім берумен қамтамасыз етеді. 

Лауазымдық ақысының мөлшері: 81 627 теңгеден 90 254 теңгеге 
дейін. 

Конкурсты өткізу орны: 2015 жылғы 20 мамыр; ШҚО, Бородули-
ха ауылы, Түсібжанов көшесі, 39, «ШҚО Бородулиха ауданының 
білім бөлімі» ММ.

Конкурсқа қатысуға өтініштерді беру уақыты мен қабылдау орны:
Конкурсқа қатысу туралы өтініш аудандық «Аудан тынысы» 

газетінде хабарландыру жарияланғаннан кейін 15 жұмыс күн ішінде 
070400, ШҚО, Бородулиха ауылы, Түсібжанов көшесі, 39, мекен 

жайы бойынша қабылданады. 
Анықтама тел.: 2-19-77, 2-15-15.

Конкурсқа қатысуға қажетті 
құжаттардың тізімі: 

1) тіркелген мекен жайын, 
қазіргі уақыттағы тұрғылықты 
жерін, байланыс телефондарын 
көрсете отырып Конкурстық 
комиссияның төрайымы аты-
на өтініш;

2) жеке куәлігінің көшірмесі;
3) білімі туралы құжатының 

көшірмесі;
4) еңбек кітапшасының көшірмесі;
5) кадрлар есебі жөніндегі 

жеке іс қағазы, суретімен;
6) мадақтамаларын және жаза-

ларын көрсете отырып алдыңғы 
жұмыс орнынан мінездеме,

7) біліктілік санатын неме-
се ғылыми атағын растайтын 
құжаттың көшірмесі;

8) медициналық тексерістен 
өткендігі туралы құжат;

9) сотталмағандығы туралы 
анықтама;

Конкурсқа қатысуға ұсынылатын 
құжаттардың көшірмесі нотари-
успен немесе жұмыс орнының 
кадрлық қызметімен расталады. 

Анықтамалық ақпараттар 
үшін байланыс телефондары 
мен эл. пошта: 2-19-77, 2-18-
15; boroduliha_edu@mail.ru 

Білім бөлімі                  

ТУҒАН КҮНДЕРІҢІЗБЕН!!!
Г.И.АКУЛОВ - 21. 04. 1966

(Бородулиха ауданының әкімі)

МЕМЛЕКЕТТІК БАЗАЛЫҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ 
ТӨЛЕМІН ТАҒАЙЫНДАУ

КӨҢІЛ АЙТУ КӨҢІЛ АЙТУ
Бородулиха аудандық мәслихатының 
депутаты, ауданымыздың Құрметті 
азаматы 

БЕРГЕНЕВ РАХЫМ 
САДУАҚАСҰЛЫНЫҢ

 мезгілсіз дүниеден өткеніне бай-
ланысты туыстарына қайғырып 
көңіл айтамыз.

Бородулиха ауданы әкімінің 
аппараты

Бородулиха аудандық мәслихатының 
депутаты БЕРГЕНЕВ РАХЫМ 
САДУАҚАСҰЛЫНЫҢ кенеттен 
қайтыс болғанына байланысты оның 
туған-туыстарына, балаларына 
қайғырып көңіл айтамыз.

Дмитриевка а/о әкімінің ап-
параты, Ардагерлер, Әйелдер 

кеңестері,
ауыл белсенділері

ҚАЗАНАМА
Үстіміздегі жылдың 16 сәуірінде Бо-

родулиха ауданының жұртшылығы 
ауданымыздың Құрметті азаматы, 
аудандық мәслихаттың депутаты Рахым 
Садуақасұлы Бергеневпен мәңгілікке 
қоштасты. Қоғамда өзіндік орны бар 
Рахым Садуақасұлы 61 жасына қараған 
шағында қайтпас сапарға аттанды.

Рахым Садуақасұлы 1954 жылы 
Бородулиха ауданы, Шелехово ауы-
лында дүниеге келген. Еңбек жолын 
қарапайым механизаторлықтан бастап, 
кейінде бөлімше меңгерушісі, брига-
дир, «Троицкое» совхозының төрағасы 
қызметіне дейін еңбек етті. Соңғы жыл-
дары «Алмаз» шаруа қожалығының 
басшысы болды. Өзінің қысқа ғұмырын 

ауылшаруашылығын дамытуға арнады. Көзі тірісінде ауданымыздың 
қоғамдық-саяси өміріне белсене араласатын. Қыс мезгілінде жол 
тазалау үшін техника бөліп, ауылдастарына қарайласып тұратын. 
Соғыс және еңбек ардагерлеріне, зейнеткерлерге бас-көз болып, 
әрдайым оларға демеушілік жасайтын. Дмитриевка ауылдық клубын 
жөндеу кезінде де мырзалық танытып, ақшалай жәрдем жасады. 
Ауылшаруашылығын дамытуға қосқан үлесі үшін көптеген алғыс 
хаттармен марапатталды.

Рахым Садуақасұлы аудандық мәслихат депутаты ретінде де көптеген 
жұмыс атқарды. Президентіміздің, Үкіметтің сындарлы саясатын 
халық арасында насихаттауға зор үлес қосты. Халық қалаулысы 
ретінде атқарған еңбегі кейінгі ұрпаққа үлгі болары сөзсіз. Оның 
абыройлы істері мен азаматтық бейнесі бәріміз үшін мақтаныш 
және жадымызда мәңгі сақтала бермек. 

Марқұмның туған-туысына, отбасы мүшелеріне қайғыларына 
ортақтасып қайғырып көңіл айтамыз. 

Бородулиха аудандық мәслихатының аппараты, 
депутаттық корпусы

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНДАҒЫ СУ ТАСҚЫНЫНАН ЗАРДАП 
ШЕККЕНДЕРГЕ ГУМАНИТАРЛЫҚ КӨМЕК ЖИНАУ БАСТАЛДЫ
Қарағанды облысындағы су тасқынынан зардап 

шеккен елдімекендегі халыққа гуманитарлық 
көмек көрсету мақсатында шығысқазақстандықтар 

«жылу» жинауды бастады.
«Нұр Отан» партиясының ШҚОФ «Жас Отан» Жастар 

қанатының бастамасымен, Шығыс Қазақстанда 
Қарағанды облысындағы су тасқынынан зардап 
шеккендерге гуманитарлық көмек көрсету бой-
ынша акция басталды. Көмек үшін жылы киімдер, 
азық-түлік, балалар тағамы, гигиеналық құралдар, 
ыдыс-аяқ, төсек-орын жабдықтары, аяқ-киімдер, 
көрпе-жастықтар сынды негізгі қажеттіліктегі 
заттар қабылданады. Сейсенбі-сенбі күндері сағат 

10:00 мен 17:00 аралығында Өскемен қаласының 
орталық «Жәрдем» муниципалдық базарының 
2 қабатында (Қазақстан көшесі 76) орналасқан 
кеңес орталығында заттарды өткізіп, қосымша 

ақпарат ала аласыздар.   
Сонымен қатар, «Жас Отан» Жастар қанатында 

зардап шеккен елді мекендерді қалпына келтіру 
жұмыстарын жүргізетін еріктілер топтарына 

қабылдаулар жүргізіледі.
Қосымша ақпаратты мына теле-
фондар арқылы біле аласыздар: 

87076046611, 87021314943,
 жұмыс телефоны 87232705538

ХҚКО арқылы көрсетілетін қызметтердің бірі 
-  Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін 
тағайындау. Мемлекеттік қызметті алу үшін 
қажетті құжаттар тізбесі:

1) белгіленген нысан бойынша өтініш; 
2) көрсетілетін қызметті алушының жеке басын 

куәландыратын құжат
3) көрсетілетін қызметті алушының тұрақты 

тұрғылықты жері бойынша тіркелгенін растай-
тын құжат

4) зейнетақылар және жәрдемақылар беру 
жөніндегі уәкілетті ұйымның банк шотының не 
түзеу мекемесінің қолма-қол ақшаны бақылау 
шотының нөмірі туралы мәліметтер;

5) қорғаншылық (қамқоршылық) белгіленген 
жағдайда қорғаншылық (қамқоршылық) белгіленгенін 
растайтын құжат; 

6) өтінішті және қажетті құжаттарды үшінші 
адамдар берген жағдайда – сенімхат.

Қызметті алушылар ҚР азаматтары, қызмет 
құны тегін және 10 жұмыс күнде көрсетіледі.  
ЭЦҚ-сы болған жағдайда, бұл қызметті  www.
egov.kz порталы арқылы электронды нысанда 
алу мүмкіндігі бар. 

А. ӘКІМБАЕВА,
 «ХҚКО» РМК ШҚО бойынша 

филиалының Бородулиха аудандық 
бөлімінің инспекторы 
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Таралымы 3080 оның ішінде «Аудан тынысы»580

Директор-бас редактор 
Екатерина БОЙЧЕНКО 

«Аудан тынысы» - «Пульс района» ЖШС 
басқарушы органы «ШҚО ішкі саясат басқармасы» 

ММ болып табылады

Газет ҚР мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркеліп, 
аудандық «Аудан тынысы» - «Пульс района» газеттерінің 

тіркеу туралы N 12375-Г куәлігі (05.03.2012) берілген

Директор-бас редактордың орынбасары,
Мейрамгүл АТАЕВА

Аудан тынысы 4 № 34 (543) 21 сәуір 2015 жыл

БОРОДУЛИХА КОЛЛЕДЖІНДЕГІ 
АШЫҚ ЕСІК КҮНІ

Осы айдың 15-і күні кәсіптік білім 
беретін ауданымыздағы жалғыз білім 
ордасында ашық есік күні өткізілді. 
Осы күні колледжге Н.Островский 
атындағы, В.Комаров атындағы орта 
мектептерден және Зенковка орта 
мектебінен 9-сынып оқушылары 
қонаққа келді. Колледжбен танысу 
үшін арнайы келген оқушыларды 
оқытушылар мен студенттер қарсы 
алып, колледж ішіндегі саяхатты 
бастап кетті.

Балалар ең алдымен алыс жер-
лерден келіп оқитын студенттер 
жататын жатақханамен танысты. 
Жатын орын тап-таза, кең әрі 
жарық екен. Барлық бөлмелер 
жаңа жиһаздармен жабдықталған. 
Ыстық су да, суық су да толассыз ағып 
тұр. Оған қоса жуынатын болмеде 
душ кабинасы орнатылған. Жалпы 
айтқанда студенттердің тынығуы және 
тазалықты сақтауы үшін барлық 
жағдай жасалған.

Бұдан кейін қонақтар информатика 
кабинетіне бас сұқты. Бұл жерде 
студенттер үшін 11 жаңа компьютер 
қойылған. Олар ғаламторға қосылған. 
Бір айта кететіні, колледж аумағында 
вай-фай күні-түні істеп тұрады, яғни 
студенттер өздерінің ұялы телефон-
дары арқылы да кез-келген уақытта 
ғаламторға еніп, қажетті мәліметтерін 
тауып ала алады.

Информатика кабинетімен танысып 
болған соң балалар дәрігерлік пунктке 
енді. Бұл жерде де студенттердің 
денсаулығын сақтау үшін қажет 
алғышарттардың барлығы жасалған. 
Арнайы білімі бар мейірбике басы 
ауырып, балтыры сыздағандарға 
қолдан келген барлық көмекті 
жасайды. Сонымен қатар, пунктің 
ішінде арнайы карантин кабинеті 
жабдықталған. Егер студенттер 
арасында жұқпалы аурулар шыға 
қалатын болса, онда олар осы ка-
рантин кабинеттеріне жатқызылып, 
өзгелерден оқшауландырылып, ем-
дом жасалады екен.

Одан әрі мектеп оқушылары аспаздық 
зертханамен танысты. Колледжде 
оқытылатын үш мамандықтың 
бірі – «Тамақтануды ұйымдастыру» 
мамандығы болса, сол мамандықты 
меңгеруге ден қойғандар дәл осы 
зертханада оқытылып, тәжірибеден 
өтіп, біліктілік алып шығады. Бұл 
жерде аталған мамандықты игеруге 
қажетті материалдық-техникалық, 
әдістемелік қор мол. Оның үстіне өз 
істерінің «жілігін шағып, майын ішкен» 
білікті мамандарды қоссақ, аспаз 
болам деген бала бұл мамандықты 
еш қиындықсыз меңгеріп шығады 
деген сөз. Тек ынта мен талап болса 

болды.
Бұдан әрі оқушылар ауылшаруашылық 

блогына келді. «Фермерлік шаруашылық» 
мамандығы бойынша оқытылып 
отырған студенттердің негізді әрі 
терең білім алуы үшін бұл жер жақсы 

жабдықталған. Ауылшаруашылық 
техникаларының, олардың қосалқы 
бөлшектерінің сан алуан макеттері, 
сызбалары бар. Оқушылар парталарға 
жайғасып, осы мамандық туралы 
мол мағлұмат беретін шағын дәріс 
тыңдады.

Колледжде бұған дейін екі мамандық 
қана оқытылатын еді. Енді олардың 
қатарына «Дәнекерлеу ісі» мамандығы 
қосылды. Студенттерге бұл мамандықты 
игерту үшін қажетті құрал-жабдықтар 
қойылған арнайы блок жабдықталды. 
Колледжбен танысуға келген оқушылар 
бұл блокты да аралап, мамандықтың 
мән-жайымен танысты. Реті кел-
генде айта кеткен жөн, блоктың 
ішіндегі дәнекерлеу кабиналары, 
желдеткіш құрылғылар, үстелдер 
колледж ұжымының өз қолымен 
жасалған. Бұл жерде, әрине, осы іске 
бас болып, жұмысты ұйымдастырып, 
«Дәнекерлеу ісі» мамандығын талапқа 
сай игерту үшін барлық жағдайды 
жасап жүрген колледж директоры 
Ахметжанов Талғат Малғаждарұлының 
еңбегін атап өткен дұрыс.

Оқушылардың колледждегі сая-
хаты кітапханада аяқталды. Қырық 
мыңнан астам кітап қоры бар кітапхана 
студенттердің барлық қажеттілігін өтеп 

тұр. Осында оқытылатын мамандықтарға 
қатысты оқу-әдістемелік құралдар 
мен монографиялардан басқа бұл 
жерде көркем әдебиет те, мерзімді 
баспасөз құралдары да бар. Рухани 
байлыққа ынтыққан студент бұл жерде 
өзінің жан-құмарын қанағаттандыра 
алатыны сөзсіз.

Жалпы танысу бөлімі аяқталған соң 
қонаққа келген оқушылар колледж 
асханасына шақырылды. Бұл ғимарат 
бір жағынан асхананың, бір жағынан 
акті залының міндетін атқарады. 
Колледждегі барлық мерекелік іс-

шаралар, атаулы күндер дәл осы 
ғимараттағы сахнада ұйымдастырылады. 
Оқушылар келіп, жайғасып болған 
соң өндірістік оқыту шебері Гүлсабира 
Әсетқызы Часовникова сөз алды. Ол 
колледждің тарихы және осындағы 
әр мамандық жайлы, педагогикалық 
ұжым мен студенттердің қоғамдық 
өмірі, бос уақыты туралы мол 
ақпарат берді. Ақпараттар слайд-
тармен толықтырылып отырды. 
Гүлсабира Әсетқызы әр мамандықты 
таныстырған кезде сол мамандықты 
игеріп жүрген студенттер тобынан 
құрылған насихат тобы сахнаға 
шығып, өз мамандықтары туралы 
өлеңдер оқып, қойылымдар қойып, 
мамандықтарын қорғап отырды. Бұл 
оқушылардың осы мамандық тура-
лы дұрыс пікір қалыптастыруына 
септігін тигізді.

Осы жерде мен де колледждің 
тарихынан сыр шертіп, ондағы 
мамандықтар туралы жалпы ақпарат 
бере кеткенді жөн көріп отырмын. 
Колледж бүкіл Қазақстан бойынша ең 
жас оқу орны болып табылады. Оның 
тарихы 2007 жылдан бастау алады. 
Сол жылы Бородулиха ауылындағы 
Абай атындағы негізгі орта мектептің 
базасында № 24 Шемонаиха кәсіптік 

мектебінің бөлімшесі ашылды. 
Ондағы мақсат «Фермер» және 
«Аспаз» мамандықтары бойынша 
білікті жұмыс кадрларын дайындау 
еді. Ол кезде бұл оқу орны лицей 
деп аталды.

2008 жылы лицей үшін Новая көшесі, 
20/1 мекен-жайында орналасқан 

Тұрмыстық қызмет кешені сатылып 
алынды. Сол жылы 14 тамызда Шығыс 
Қазақстан облыстық әкімдігінің № 
119 қаулысымен Бородулиха ауы-
лында № 23 кәсіптік лицей құрылды.

2009 жылы қаңтарда лицей өздігінен 

қызмет ететін ме-
кеме мәртебесін 
алады. Сол жылы 
25 тамызда Білім 
басқармасы ли-
цейге мемлекеттік 
лицензия береді.

Ал, 2012 жылы 
сәуірде Шығыс 
Қ а з а қ с т а н 
о б л ы с т ы қ 
ә к і м д і г і н і ң 
қаулысымен бұл 
оқу орнына кол-
ледж мәртебесі 
беріліп, ол «Боро-
дулиха колледжі» 
коммуналдық 
м е м л е к е т т і к 

берілуі мүмкін. Бұған қоса, курстар 
өткізу арқылы негізгі мамандыққа 
қосымша түрде «Аспаз-кондитер» 
мамандығын оқыту да қолға алынып 
отыр. Колледжді осы мамандық 
бойынша тамамдап шыққан бірқатар 
студенттер бүгінгі күні Бородулиха 
ауданындағы қоғамдық тамақтану 

студент «Тракторист-машинист» 
біліктілігін алып шығады. Коллед-
жде осы мамандықты игерту үшін 
барлық жағдай жасалған. Жолда жүру 
ережесі бойынша арнайы кабинет 
бар. Сондай-ақ, колледжде 2 трак-
тор, 1 камаз, 1 жүк көлігі, 1 автобус 
студенттердің осы мамандықты жан-
жақты меңгеруі үшін қызмет етеді.

«Дәнекерлеу ісі» мамандығына 
11-сыныптан соң қабылданады. 
Оқу мерзімі – бір жыл он ай. Оқыту 
орыс тілінде, іштей нысанда жүзеге 
асырылады. Бұл мамандықпен 
білім алған студент оқу аяқталған 
соң «Электргаздәнекерлеушісі» 
біліктілігін алып шығады.

Колледж ұжымы өте ұйымшыл әрі 
тату отбасы іспетті. Бұндағы қоғамдық 
өмір өзінің сан алуандығымен 
қызықтырады. Негізгі оқыту үрдісімен 
қатар бұл жерде тәрбиелік маңызы 
жоғары әртүрлі іс-шаралар да 
ұйымдастырылып отырады. Соның 
арқасында мектептерден үлгерімі де, 
тәтібі де нашар боп келген балалар 
студент атанған соң күрт өзгеріп, 
өздерін жақсы жағынан көрсете 
бастайды. Бұның бәрі, әрине, кол-
ледж басшылығының, педагогтардың, 
тәрбиешілердің қажырлы еңбегінің 
арқасы.

Өткізіліп отырған мына ашық есік 
күндері мектеп оқушыларының кол-
леджбен, студенттік өмірмен етене 
танысуына жол ашты. Бұл шараның 
ұйымдастырылуы және өз деңгейінде өтуі 
үшін директордың тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары Людмила Леонидовна 
Скворцова жетекшілік жасады. Мек-
теп оқушыларына бұл іс-шара өте 
ұнады деп айтса болады. «Болашақта 
кім болам?» деп толғанып жүрген 
бірқатар жасөспірім колледждегі осы 
сапардан соң кәсіптік білім туралы өз 
ойларын түбегейлі өзгертері сөзсіз.

Сөз соңында аудан жастарына кәсіптік 

орындарында жұмыс істеп жүр.
«Фермерлік шаруашылық» 

мамандығына да екі жыл он ай 
оқытылады. Оқыту орыс тілінде, 
іштей нысанда жүзеге асырылады. 
Бұл мамандық бойынша оқытылған 

білім беру саласында еңбек етіп жүрген 
колледждің барлық оқытушыларына 
табыс пен сәттілік тілеймін. Істеріңіз 
өрге басып, шәкірттеріңіздің қатары 
жыл сайын көбейе берсін!

А.ТЛЕУҒАЗИН

мекемесі деп қайта аталады.
Колледжде үш мамандық бойын-

ша іштей оқыту жүзеге асырылады. 
Оқыту тілі – орыс тілі.

«Тамақтануды ұйымдастыру» 
мамандығымен білім алған студенттер 
екі жыл он айдан кейін ІІІ дәрежелі 
«Аспаз» біліктілігін алып шығады. Егер 
студенттің үлгерімі өте жақсы болса, 
ол оқуға шығармашылықпен қараса 
аттестациялық комиссияның шешімімен 
оған IV дәрежелі «Аспаз» біліктілігі 


