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қиқатА Б А Й
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ СЕМИНАР

Әр ұлттың болашағы оның ана тілінде.
Тіл жоғалса ұлттың да болашағы бұлғыңғыр 
тартып, түбегейлі жоғалып кетері сөзсіз. 
Мұқағали үш бақытының  біріне бағалаған 
қасиетті қазақ тілінің бүгінгі тағдыры, 
ұлттық код, латын қарпіне көшу мәселесі 
төңірегінде семинар өткізілді.

18 қыркүйек күні аудандық мәдениет 
үйінде Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық 
мақаласы аясында «Қазақстанның болашағы 
– қазақ тілінде» жобасы бойынша іс – ша-

ралар жоспарына сәйкес аудан әкімі Бау-
ыржан Асановтың төрағалығымен салта-
натты жиын өтті. Жиында республикалық 
деңгейде құрылған жұмыс тобы семинар 
ұйымдастырды. Құрамында Қазақстан 
Халқы Ассамблеясы ғылыми – сараптама 
кеңесінің мүшесі, саясаткер, Қазақстанға еңбек 
сіңірген қайраткер Дос Көшім, «Тіл – Қазына» 
ұлттық ғылыми – практикалық орталығы» 
КЕАҚ бас директорының кеңесшісі Оразкүл 
Асанқызы, Шайсұлтан Шаяхметов атындағы 

ТУҒАН ТІЛ – РУХАНИЯТ ІРГЕСІ
«Тіл – Қазына» ұлттық ғылыми – практикалық 
орталығы» КЕАҚ терминология және онома-
стика бөлімінің аға ғылыми қызметкері Жап-

сарбай Қуанышов, 
Қарағанды облысы 
Тілдерді дамыту 
басқармасының 
б а с ш ы с ы 
Г ү л н а р а й ы м 
Қ а ң т а р б е к о в а 
қатысты.  

Республикалық 
семинарда тіл жа-
нашырлары қазақ 
тілінің мәртебесін 
көтерумен қатар, 
қолданыс аясын 
кеңейтудің  жаңаша 
жолдарын жан-
жақты зерделеді.

Ш а р а н ы ң 
м а қ с ат ы  қ а з а қ 
тілінің мемлекеттік 
т і л  р е т і н д е г і 
м ә р т е б е с і н 
к ө те ру,  ұ л т т ы қ 

болмысымызды бабалар тілімен жеткізу, 
ұлттық сана – сезімнің көкжиегін кеңейту, 
рухани мәдениетімізді көтеру, қазақ тілін 

латын қарпіне көшірудің маңыздылығы, 
идеологиялық тұрғыдан ескірген елдімекендер 
мен көшелердің атауы, олардың тарихи атау-
ларын қайтару, сонымен қатар тарихи жер – су 
атауларын, ұлттық танымға жақын дәстүрлі 
атауларды беру және т.б. турасында пікір 
алмасу болды.

Жиын барысында рухани жаңғырудың өзегі 
төл тілімізді жаңғыртудың жолдары турасын-
да жиында бас қосқан тіл жанашырларының 
сауалдарына жауап беріліп, пікір алмасылды.

Сондай-ақ, мемлекеттік тіл саясатын дамы-
ту және ұлттық код пен ұлттық мәселелерден 
туындайтын міндеттер тілге тиек етілді.

- Елбасының мақаласында керемет бір 
сөз бар. Ол сөйлемді оқығанда кез - келген 
қазақтың, қазақстандықтың жүрегі дір етпеуі 
мүмкін емес. Онда Елбасв «Өзі мықты, 
жауапкершілігі жоғары, біртұтас ұлт болуды 

қалаймын, соны құрамыз» деген болатын. 
Ұлттың бірігуінің ең негізгі көрсеткіші ол - тілі,   
деді Оразкүл Асанқызы.

Тіл - өткеннің ұрпаққа қалдырғын аманаты, 
бүгінгі күннің абыройы, ертеңгі күннің кепілі. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ

ОСЕННИЙ ДЕНЬ ГОД КОРМИТ
19 сентября аким района Б.К.Асанов со-

вершил рабочую поездку в Кулаайгырский, 
Коксунский сельские округа и село Юбилей-
ное. Глава района встретился с  аграриями 

сел, обсудил с ними ход уборочной кампании 
и дальнейшие планы развития. В этот день 
аким района посетил крестьянское хозяйство 
«Алтай и К», ТОО «Надежда НВ», ТОО «До-
стык 2009», крестьянское хозяйство «Шанс», 

ТОО «Астра-Агро ЛТД» и др. Акима района 
интересовали вопросы использования сель-
скохозяйственных земель, урожайность.

Аграрии района уделяют особое внимание 

своевременному внесению минеральных удо-
брений, которые, наряду с благоприятными 
погодными условиями, дают большие воз-
можности для получения стабильного урожая 
зерновых культур. Благодаря применению 

современных техно-
логий выращивания 
зерновых, хозяйства 
района рассчитывают 
достойно получить хо-
роший урожай.

 Аграрии проде-
монстрировали акиму 
поля, технику, карто-
фелехранилища. В 
целом, сельхозтоваро-
производители района 
успешно применяют 
новое оборудование 
и механизмы государ-
ственной поддержки.

Кайрат БЛЯЛОВ
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ЖҰМЫС САПАРЫ / РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ АУДАНДЫҚ ӘКІМДІКТЕ

Даны разъяснения
17 сентября в районном акимате состоялся личный прием акима района Б.К.Асанова. В 

нем приняли участие акимы г.Абай, сел и поселков, руководители государственных учреждений. 
Жителей волнуют вопросы ветхого состояния кровли домов, ремонта дорог, освещения улиц, 
установки приборов учета тепла и др. Каждое обращение граждан было взято на контроль 
для его решения. 

В этот же день глава района встретился с жителями дома № 41 микрорайона 3, которые 
на личном приеме рассказали о проблеме ветхой кровли. Аким, поднявшись на 5 этаж, посе-
тил одну из квартир, где видно в каких неудовлетворительных условиях проживают жильцы. 
Аким района взял данную проблему на личный контроль. Много вопросов к акиму накопилось 
у жителей Межквартального переулка. На встрече с жильцами аким района обсудил вопросы 
установки приборов учета тепла, уличного освещения, ремонта дороги и др.

Соб.корр.

Жыл басынан бері аудандық ІІБ-нің 
ювеналдьдық полиция есебінде 21 оқушы 
тіркелінген. Оның 15-і абай қаласының 
жасөспірімдері болса, 6-ы  Топар кентінің 
оқушылары. Ал бұдан бөлек, мектепішілік есеп-
ке 14 оқушы іліккен. Бұл деректер аудан әкімі 
Бауыржан Қоңырбайұылының төрағалығымен 
өткен құқық бұзушылық профилактикасы 
жөніндегі ведомствоаралық комиссия оты-
рысында айтылды. Жасөспірімдердің сабақ 
уақытында бос жүруі, сабақты себепсізден 
себепсіз көп босатуы секілді жайттар да 
анықталуда. Білім бөлімінің басшысы 
Бақытжзан қазбекқызының айтуынша, мұндай 
жағдай, әсіресе, ата-аналардың өз балалары-
на жеткілікті көңіл бөлмеуінен, ішімдікке жақын 
болуларынан туындайды. Мұндай жағдайда 
балалардың заңды өкілдерімен немесе әке-
шешелерімен міндетті түрде ашық түрде 
сөйлесіп, бұндай жағдайдың арты неге апарып 
соқтыратынын алдын ала ескертеміз дейді. 

Қазір әрбір мектепте сабақты себепсіз 
босатуға құлықты, аудандық ІІД ювеналды по-

лиция есебінде, мектепішілік есепте тіркеуде 
тұрған оқушылардың, әлеуметтік аз қамтылған 
отбасыларының, сондай-ақ асырап алынған 
балалардың тізімі жазылған мәліметтер бар.  

Бір қуантарлығы, жылдан жылға бұл 
тізімдегі оқушылар саны азайып келе жатыр. 
Былтырғы жылы құқық қорғау орындарының 
есептік тіркеуінде 50 оқушы тұрған екен. 

Ведомствоаралық комиссия отырысында 
полиция өкілдерінің де мәліметтері тыңдалды. 
Бір өкініштісі жасөспірімдерді қадағалауға 
учаскелік инспекторлардың саны жетпейді. 
Сондықтан қолда бар жағдаймен шектелуге 
тура келеді дейді құқық қорғау орындарының 
өкілдері. 

Комиссия отырысында жол қозғалысының 
қауіпсіздігі, үгіттік-ақпараттық насихат 
жұмыстарының  нәтижесі де айтылды. 
Аудандық ішкі істер бөлімінің жергілікті по-
лиция қызметінің бастығы Сағындық Смай-
лов жол көлік оқиғаларының алдын алуға 
арналған кешендік шаралар мен мал ұрлығы 
жайлы мәліметтерді ортаға салды. Айтуынша, 
биылғы жылы Абай ауданында 20 жол-көлік 
оқиғасы тіркеліп, отызға жуық адам әртүрлі 
жарақат алған екен. Оның ішінде 7-еуі бала. 
Тіпті бір адамның өлімімен аяқталған оқиға да 
тіркелген. Сондықтан жол-патрульдік полиция-
сы кешендік шараларды үнемі жүргізіп тұрады. 
Әсіресе, көлікті мас күйде жүргізу жағдайлары, 
немесе екі дөңгелекті көлікті наша шегіп алып, 
жүргізу жағдайлары жиі кездесетін жайтқа 
айналған дейді ақпарат берушілер. Мәселен, 
соңғы үш айдың ішінде жол патрульдік 
полициясының жеке құрамының взводымен 
35 әкімшілік-құқық бұзушылық анықталған. 

Бұдан бөлек, мал ұрлығы да етек жаюда. 
Алайда мал иелері малдары табылған соң, 

жағаларын жайлауға салып, артынан арыз 
жазбайды дейді тәртіп сақшылары. Әсіресе, 
мал ұрлығы ауылдық жерлерде жиі орын 
алатындықтан, жергілікті учаскелік инспектор-
лар бұл жағынан жұмыстарды қатайту қажет 
деді аудан басшысы Бауыржан Асанов. 

Аудан әкімі күн тәртібіндегі мәселелердің 
өзектілігіне тоқталып, патрульдік полиция 
құрылымының жұмысын жандандыруды, 
учаскелік инспекторлардың сапалы жұмыс 
жасауын қамтамасыз етуді тапсырды.

Комиссия мүшелері өз ұсыныс, пікірлерін 
ортаға салды. 

Меруерт БАЛКЕЕВА

ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТЫҢ 
АЛДЫН АЛУ – ОРТАҚ МІНДЕТ Сәрсенбі күні аудан әкімі Бауыржан Аса-

нов Карл Маркс көшесіне жаңадан төселініп 
жатқан жол жағдайын тексеріп қайтты. 
Жаңадан төселініп жатқан асфальттың 
олқылықтары да жоқ емес. Көзге ұрып 
тұрған тұсы - жол жабындысының дұрыс 

қиылыспауы. Жеңіл көлікпен жүргенде бұл 
кемшіліктер әдеуір білініп қалады. Ал  жаңбыр 
жауғанда су жиналуына себепкер болмақ. 

Бауыржан Қоңырбайұлы көзге ұрып тұрған 
кеткен кемшіліктер мен олқылықтардың 
орнын жойып, жол қабатының жабындысын 
дұрыстап тегістеуді тапсырды. Мердігерлер 
аудан басшысына кеткен кемшіліктерді орына 
келтіруге уәде берді. 

Келесі тексеріс нысаны - Школьная 
көшесіндегі салынып жатқан кәріз құбырлары 
желісі мен сол көшенің жол жағдайы болды. 
Ала жаздай бұл көшеге кәріз құбырларын 

орнату жұмыстары жүргізілген болатын. 
Алайда, қазылған жұмыстардын соң, 
жол қабаты дұрыстап жабылмай, күре 
жолдың  беті тегістелмей қалған. Тіпті жол 
шетіндегі құдықтардың айналалары да 
дұрыс қоршалмаған. Жолды қазған кездегі 

топырақтары сол қалпы үюлі жатыр. 
Бұрындары қос көлік қатар келсе сыятын 
жолдан қазір тек бір көлік қана өте алады. 

Оның үстіне, бұрынғы жол тегіс болса, қазір 
ой –шұңқыры, жұмбағы көп дала жолы секілді. 
Халық бұрынғы жолмен жылап көрісетін 
жағдайға жеттік дейді. 

Айта берсе, кемшіліктер де шыға берері 
анық.  Бауыржан Асанов аталмыш жұмыстарды 
жүргізуші мердігер фирма өкілдеріне жол жа-
бындысын дұрыстап тегістеуді тапсырды. 

Меруерт БАЛКЕЕВА

ЖОЛ ЖӨНДЕУ 
ЖҰМЫСТАРЫ ҚАРҚЫНДЫ

19 сентября руково-
дитель департамента ко-
митета по регулированию 
естественных монополий, 
защите конкуренции и прав 
потребителей Министер-
ства Национальной эконо-
мики РК по Карагандинской 
области А.Утегенов посе-
тил коммунальные пред-
приятия г.Абай – это ТОО 
«Абайлық жылу жүйелері» 
и КГП «Жігер Су». Цель 
рабочей поездки – ознаком-
ление с выполнением инве-
стиционных программ и ос-
воение ремонтного фонда 
на предприятиях. В рабочей 
поездке его сопровождали 

руководитель отдела ЖКХ, ПТ, 
АД и ЖИ Кабаев Д.Д., дирек-
тор «Абайлық жылу жүйелері» 
Ж.Идрисов и руководитель КГП 
«Жігер Су» А.Арынов.

В ходе поездки он ознако-
мился с подготовкой к отопи-
тельному сезону, ремонтными 
работами канализационной 
системы и водопровода.

Соб.корр.

В центре внимания – 
коммунальные предприятия
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ТАҒАЙЫНДАУ

Дүйсенбі күні аудандық әкімдікте аудан 
әкімінің орынбасары Ә.Жүніспекованың 
төрағалығымен аудан әкімдігі жанындағы 
кәмелетке толмағандардың істері және 
олардың құқықтарын қорғау жөніндегі 
комиссияның отырысы өтті. Жиында үш 
мәселе қаралды. 

Екі мәселе ата – анасының маскүнемдікке 
салып, балаларын қараусыз қалдырып, 
тұрмыстық жағдайлары нашарлаған екі ананың 

ата – аналық құқығынан айыру мәселесі 
қаралды. Бірнеше рет жасалған комиссияның 
ескертуіне, соттың шешіміне қарамастан 
балаларына қамқорлық танытпаған қатыгез 
аналарға уақытша ата – аналық құқығынан 

айырып, түзелуіне мерзім берілді. 
Келесі шара ұлының үйден қашып кету 

фактісі бойынша қарастырылды. Бұл мәселе 
бойынша жұмыс істеген мамандар балаға 
аналық мейірімнің жетіспейтіндігін, үйде оған 
деген көңілдің аздығын, балада балалық 
шақтың жоқтығын алға тартты. Бұл мәселе 
бойынша анасына бала тәрбиесін қолға алып, 
барлық жағдайды жасауды комиссия мүшелері 
талап етті. Бұған байланысты қатаң бақылауда 

болатындығын тілге тиек етті. Қазіргі таңда 
балалардың құқығы заңмен қорғалатындығын 
қадап айтты.  

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Бала құқығы – басты мәселе

Қазақстан заңгерлер одағы қызметтері 
бағытының бірі – адамның конституциялық 
құқықтары мен бостандықтарын қорғауды 
қамтамасыз ету болып табылады. Сәрсенбі 
күні «Нұр Отан» партиясының аудандық 
филиалы ғимаратында заңгерлер одағының 
Қарағанды облыстық  филиалы мен 
облыстық әділет департаменті, аудандық 
әділет басқармасымен бірлесіп, азаматтар-
ды құқықтық мәселелер бойынша қабылдау 

өткізді. 
Ашық қабылдаудың мақсаты – тұрғындарға 

әртүрлі құқықтық тақырыптар бойынша тегін 
кеңес алуға мүмкіндік беру, азаматтарға білікті 
құқықтық көмек көрсету болып табылады. 

Аталмыш іс–шарада кеңесшілер ретінде 
сот қызметкерлері, прокуратура, Әділет 

дапертаменті, Ішкі істер департаменті, 
нотариаттық палата, адвокаттар алқасының, 
кәсіпкерлер палатасының, мемлекеттік 
к ір іс  департамент і ,  жеке тәжірибелі 
заңгерлер палатасының мамандары 
және басқа да тәжірибелі қызметкерлер 
қатысты. Өткізілген ашық қабылдауда қала 
тұрғындары көкейлеріндегі мәселелер бой-
ынша сұрақтарын қойып, кеңестерін алды. 

Қабылдауға келген жұрттың дені шешемін 
таппай жүрген мәселелерін ортаға салды. 

Құзырлы орган мамандарына арыз 
шағымдарын арқалай келген тұрғындардың 
мәселесі әрқилы. Отбасы, тұрмыстық 
қатынастардан туындайтын өзекті сұрақтардан 
бастап, азаматтық алу, төлқұжат тапсы-
ру, құжаттарды рәсімдеудегі шиеленіскен 
мәселелеріне дейін қаралды. Бұл күні 
қоғамдық қабылдауға қырық шақты тұрғын 

келіп, барлығы да біліклі заңгер мамандардан 
кеңестер алды. Олардың арасында – заңгердің 
ақылы кеңесін алуға мүмкіндігі жоқ, зейнеткер 
жасындағы тұлғалар да бар. 

« Қ а з а қ с т а н  з а ң г е р л е р  о д а ғ ы » 
республикалық қоғамдық бірлестігі, қарағанды 
облыстық филиалы хатшысы Гүлнара 

Жашкенова барлық түскен өтініштер тиісті 
мемлекеттік органдарға жолданып, олардың 
қаралуы бақылауға алынатындығын тілге 
тиек етті. 

Айта кету керек, мүндай қабылдаулар 
жыл басынан бері Қарағанды, Теміртау, Са-
ран қалалары мен Бұқар Жырау ауданында 
өткізілген. 

Меруерт БАЛКЕЕВА

ЗАҢГЕРЛЕР КӨМЕК 
КӨРСЕТЕДІ 

Аудан орталығына тиіп тұрған, дәл іргедегі Қарабас елдімекенінде жағымды 
жаңалықтар орын алуда. Елдімекендегі бастауыш ардагерлер ұйымына жаңа басшы 
тағайындалды. Атбекова Фатима Лұқманқызы аталмыш ұйымның төрайымы болып сайланды. 
Аудандық ардагерлер ұйымының төрайымы Раиса Зейнекешқызы мен Қарабас елдімекенінің 
әкімі Есенғали Төкебаев бастауыш ұйымның жаңа төрайымын құттықтап, жұмысына сәттілік 
тіледі. 

Фатима Лұқманқызы – теміржол саласындағы тәжірибелі маман. Саналы ғұмырын шойын 
жол саласына арнаған еңбек ардагерлерінің бірі әрі бірегейі. Ол еңбек жолын ең алғаш рет 18 
жасында дәнекерлеуші болып бастаған.

Одан әрі Қарабас станциясының техникалық қарау пунктінің машинист компрессорының 
оқушысы, кейін компрессор машинисі, цех бригадирі болып жұмысын жалғастырды. 

Ал тоқсаныншы жылда -
ры кәсіподақ комитетінің 
басшылығына сайланып, 
қалалық кеңестің депутаты да 
болған. Қоғамдық жұмыстарға 
белсене араласқан. Еңбек 
еткен жылдарында құрметке 
бөленіп, талай марапаттарға 
ие болды. Оның ішінде, ХІ 
бесжылдықтың екпендісі, 
теміржол кәсіподақ комитеті 
конференциясының Целин-
ной темір жол төсбелгісімен, 
«Еңбек ардагері» медалімен, 
құрмет грамоталарымен  
марапатталған. . Қарапайым 
жұмысшыдан,  қоғамдық 
жұмыстарға да белсене ара-
ласып, жоғарғы қызметке  
дейін көтерілген.

Кәсіби маман зейнет жа-
сына шыққанға дейін Қарабас 
стансасының вагон депо-
сында  еңбекті ұйымдастыру 
және қалыптастыру бюойын-
ша иенженер болып жұмыс 
істеді. Фатима Лұқманқызы 
- 40 жыл теміржол саласын-
да тер төкті. Бүгінде зейнет 
жасындағы Фатима апайға 

тағы бір үлкен жұмыс сеніп тапсырылды. Фатима апайға жаңа жұмыста сәттіліктер тілейміз! 

Өз тілшімізден

БАСТАУЫШ АРДАГЕРЛЕР 
ҰЙЫМЫНДА ЖАҢА ТӨРАЙЫМ

Совет ветеранов и старейшин Дзержин-
ского сельского округа выражают глубокую 
благодарность акимату Абайского района за 
проявленную заботу нашим сельчанам. Впер-

вые, как снег на голову в 2018 году привалило 
счастье в социальном развитии села, это 
освещение и асфальтирование центральный 
усадьбы села. Удовлет-
ворена просьба обще-
ственного Совета села, 
по обеспечению постоян-
ного жилья участковому 
инспектору полиции. В 
настоящее время закан-
чивается строительство 
двух квартирного жило-
го дома. Ведется капи-
тальный ремонт  клуба 
в отделение «Коянды», 
строительство скотомо-
гильника.     

Особо порадовала 
сельчан строительство 
современного хоккей-
ного корта, которую в 

торжественный обстановке с участием главы 
района – Асанова Бауыржана Конирбаевича 
сдали в эксплуатацию весной этого года.  Весь 
летний период школьники и молодежь села 

используют его как мини футбольное 
поле, в зимний период будут играть 
в хоккей. Проявление заботы со сто-
роны акимата района из бюджетных 
средств стало стимулом активности 
населения, поддержанная акимом 
села, которые включились на обще-
ственных началах в призыв «Рухани 
Жаңғыру» президента страны Н.Ә. 
Назарбаева и закладывают парк 
отдыха на центральной усадьбе и 
планируют открыть ее ко дню по-
жилых людей. 

Выражаем уверенность в том, что 
и в дальнейшем Акиматом района 
будут приняты конкретные меры по 
благоустройству и улучшению со-
циально-бытовых условии тружени-
ков района и желаем успехов в их 
благородном деле по достижению 
этих целей.
Председатель Совета ветеранов и 

Совета старейшин
 Аманкелді Туғанбек

БЛАГОДАРНОСТЬ

ҚҰҚЫҚ
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ТІЛДЕР МЕРЕКЕСІ

«А.Байтұрсынұлы мұраларындағы ұлттық, 
рухани, тәуелсіздік идеяларының өскелең 
ұрпақ тәрбиелеудегі маңызы». Иә, ғасырлар 
өтсе де ұрпақ тәрбиесінде елеулі орын 
атқарып, ардақты аты құрметтелген – қазақ 
халқының ар-намысы, қазақ аспанында 
жұлдыз  боп жанған, өлеңмен дүние есігін 
ашқан, ұлт ұстазы – ол Ахмет Байтұрсынов. 

Осы орайда С.Сейфулиннің мына пікірін 
айтқым келеді: «А. Байтұсынұлы қарапайым 
кісі емес, оқыған кісі. Оқығандардың арасынан 
шыққан, өз заманында патша арам қулықты 
атарман – шабармандарының қорлығына, 
мазағына түскен халықтың намысын жыртып, 
дауысын шығарған кісі. Өзге оқыған мырза-
лар шен іздеп жүргенде, қорлыққа шыдап, 
құлдыққа көніп, ұйқы басқан қалың қазақтың 
ұлт намысын жыртып, ұлттық арын жоқтаған 
патша заманында жалғыз – ақ Ахмет еді   Ах-
мет Байтұрсыновтың ұстаздық жолға түсуіне 
дала қоңырауы Ы.Алтынсариннің әсері мол. 
Бұған дәлел нақты шындық оның алғаш бетін 
ашқан Ыбырай әліппесі мен хрестоматиясы-
нан тікелей дәріс алуы басты себеп болса, 
ұлы ағартушы ашқан қазақ даласындағы  
тәу мектепте оқу, ұлы ұстаз қалдырған өнеге 
мен тәлімін көру, Алтынсарин ықпалы және 
оған еліктеуі үлкен себеп болған. Сонымен 
қатар Ахмет Байтұрсыновтың рухани көсемі 
Абай Құнанбаев болған. Ахаң Абайды тану 
арқылы өсті. Ахаң қазағының қаймағы да-
нышпан Абайды пір тұтып, жұртына таны-
стырып отырса, біз мектеп қабырғасындағы 
ұрпаққа Ахаңның өлең сөз, көсем сөз, асыл 
сөзді көп күйттеген қайраткер екендігін, тіл 
білімін- жаңарту салсындағы ұлан-асыр 
еңбегін насихаттаймыз. Ол араб, латын, 
кириллица әріптерінің шығу тектерін жақсы 
білген. Күні бүгінге дейін біз Ахаңның қазақ 
әліппесін өрнектеген жаңа бағытын ұстанып 
келеміз. Келешекте латын әліппиіне көшуіміз 
Ақаңның ұстанған ілімін ілгері дамыту деп 
ойлаймын. Ахаң қазақ музыка өнеріне де 
зор үлес қосқан жан. Осының куәсі Ахаңның  
туған жеріне сүйіспеншілікпен шығарған әні 
«Аққұмды» менің оқушыларым да сүйіп орын-
дайды.Бұл әннің шығу тарихындағы Ахаңның 
адамгершілігі жайлы оқушыларым хабардар. 
Бұл әнді өзім дәріс беретін орыс  мектебінің 
оқушыларының түсініп, сүйіп орындауы мен 

үшін зор мәртебе.
Қазағым, елім,
Қайқиып белің.
Сынуға тұр таянып. 
Талауда малың,
Қанауда жаның,
Аш көзіңді оянып.
Қанған жоқ па әлі ұйқың,
Ұйықтайтын бар не сиқың -деп Ахаң 

халқына елшілдік ұран тастап, тәуелсіз 
ел болуды армандаған еді ғой. Қандай 
өлеңдерін оқысаң да, өз кезеңіндегі қазақ 
қауымының халық ретіндегі психологиясын дәл 
бейнелейді. Кейде Ахаңның өлеңдерін оқып 
отырып,   қазіргі күнде қандай айырмашылық 
бар деп ойлаймын. Әрине, ол кездегі қоғамдық 
жағдаймен, қазіргіні салыстыруға келмейді.
Қазақтың байлары мен оқығандарына ой түсіру 
мақсатында жазған өлеңдері, бүгінгі таңда да 
ел басқарып жүрген азамат, азаматшаларға 
үлгі боларлық. Келешегін  ойлайтын қазіргі 
қазақ жастары  Ахаңның өлеңдерінен өздеріне 
бағыт- бағдар алып отырса және жиі оқыса 
деп армандаймын.  Сол уақытта Ахмет 
Байтұрсынов, Әлихан Бөкейхановтардың 
арқасында тарихымызда «Алаш» идеясы 
болды.  «Алаш» идеясының өзі Тәуелсіз 
Қазақстанның жаһандану дәуірінде де даму-
ына оң бағыт көрсетіп отырғаны айдан анық.

Елбасымыздың тапсырмасымен жасалған 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы  биылғы жылы 
қуантарлық жағдай. Мектеп қабырғасында 
Арыстарымыздың айтқан сөздерін, араласқан 
істерін, жазған тақырыптарын ,жаңа, жас 
өскелең ұрпақтың зердесіне құю ұстаздар 
қауымының тікелей міндеті. Ахаңның қандай 
еңбегін оқысаң да, аудармасы болсын, 
нақтылық пен шынайылылық қасиеттерін 
дәріптегені, барлық шығармаларынан  тарихи 
туындының исі аңқып, көрініп тұрады.

Мұхтар Әуезов айтпақшы: « Тәуба дерлік 
жайт, ұрпаққа Ахаң салған жол қалды, мектебі 
бар, осының бәрі демеу, көңілге жұбаныш. 
Ахмет Байтұрсынов соңынан жас буын келеді, 
жас буын – қуаныш, жас буын – тірек! 

 
                                   Үндемес Чегирова 

П.Корниенко атындағы қосымша 
білім беру мектеп орталығы

Қазақ тілі мен қазақ әдебиеті мұғалімі

БІЛІМНІҢ БАСТАУЫ - 
ҰЛТ ТІЛІНДЕ 

 «Жақсының сөзі жырмен тең» деп дана 
халқымыз бекер айтпаған. Тіл - қай ұлтта, қай 
елде болса да қастерлі де құдіретті. Елбасы-
мыз Н.Ә.Назарбаев: «Абай сөзі – қазақтың 
бойтұмары, Абайдың мұрасы – қазақтың ең 
қасиетті қазынасы» дегені бар. Сондықтан да 
біздің ең басты байлығымыз - ана тілі. Ана 
тіліміз -  қазақ тілі. Қазақ тілі әуезді де бай 
тіл. Ғасырдан ғасырға жеткізіп, бұл заманға 
ұластырып келе жатқан қазақ тілін оқыту 
ұстаздар қоғамына үлкен бақыт.

Қыркүйек айында әдетте еліміз бойын-
ша Тіл күні аталып өтіледі. Топар кентінің 
Абай атындағы  тірек мектебінде (ресурстық 

орталық) тіл мерекесіне орай апталық іс-
шаралар ұйымдастырылды. Осы жұмада ша-
ралар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде 
өткізілді. Аптаның алғашқы күнінде тіл 
білімінің салушысы Ахмет Байтұрсынұлының 
туғанына 147 жыл толуына арналған «Ахмет 
Байтұрсынов - қазақ халқының рухани көсемі» 
атты көрнекті атты әдеби кеш өтті. Осы кештің 
жалғасын тапқан «Ахмет Байтұрсынұлы – 
түрколог, реформатор» тақырыбы дөңгелек 
үстелінде қызу талқыланды. 9-10-сыныптың 
оқушыларына ұлттық рухты жаңғыртып, 
қанаттандырған қазақ тілі мен әдебиет 
пәнінің ұстаздары: Тусупбаева М.С, Сала-
уатова А.Н. Сонымен қатар, мектебіміздің 

өзге тіл мамандары ортақ мерекемізге өз 
үлестерін қосты. Орыс тілі мұғалімдері: 
Бупеева А.Г. «Самый умный», Каликберге-
нова А.М.«Цари науки» зияткерлік марафон 
8-7-сынып оқушыларының қатысуымен сабақ 
жүргізілді. Сайыстың жеңімпаздары әр түрлі 
сыйлықпен мақтау қағаздарымен марапат-
талды. Осы мақсатта шет тілі мұғалімдері: 
Имангалиева М.Н. «Полиглот» зияткерлік 
ойыны 9-11-сынып аралығында, Кыныбаева 
Т.М. «Smart kids» ойынын 5-сыныптарымен, 
Берт А.Б. «Intellectual formula 1» жарысына 
бастауыштар да назардан тыс қалмады. 
Осындай іс-шаралардың арқасында баланың 

ой-өрісі – білім мен қоршаған дүниені тануға 
қызығушылығы, жаңа білімге талпынушылық, 
рухани байлығының бейнесі жақсылыққа қарай 
әуестенеді.

Қорытындылай келе, бұл шаралар 
осы мерекемен тоқтала қоймай әрі қарай 
жалғасын табатынына сенеміз. «Тіл мәртебесі 
– ел мәртебесі» деген сөзімізбен әдемі 
тәмамдайын,қадірлі замандастар!

Салауатова Ақерке 
Абай атындағы тірек мектебі 

(ресурстық орталық)
 Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің 

мұғалімі 

Мемлекеттік тіл – Қазақстан 
халықтарын біріктіретін тіл 

Қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасын 
іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына 
сәйкес «Мемлекеттік тілдің латын қарпіне 
көшуі», «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 
тіліндегі 100 жаңа оқулық», «Туған жер», 
«Қазақстанның киелі жерлері», «Қазақстандық 
100 жаңа тұлға», «Жаһандағы заманауи 
қазақстандық мәдениет» арнайы жобалары 
бойынша 6 жұмыс тобы құрылды. 

Әр бағыт бойынша Қазақстан Республика-
сы Президенті Әкімшілігінің өкілдері басшылық 
ететін Сараптамалық кеңес және Хатшылық 
құрылды.

Бүгінгі күні жобаларды үйлестіру жөніндегі 
Орталық жобалық офис, бөлек жобалық ко-
мандалар жұмыс істеуде, сондай-ақ негізгі 
мақсаттар, индикаторлар мен оны іске 
асыру мерзімдері анықталған Жаңғыру 
бағдарламасы арнайы жобаларының Жарғысы 
бекітілген.  

«Мемлекеттік тілдің латын қарпіне 
көшуі»  жобасының бағыты бойынша 
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі 
Б.А.Сағынтаевтың 2018 жылғы 13 наурыздағы 
№27-р өкіміменбекітілген қазақ тілі әліпбиін 
латын графикасына 2025 жылға дейін кезең-
кезеңімен көшіру жөніндегі іс-шаралар 
жоспарына (бұдан әрі – Жоспар) сәйкес 
орфографиялық, әдістемелік, техникалық 
және ақпараттық сүйемелдеу 4 жұмыс тобы 
құрылды.

Білім және ғылым министрлігі(бұдан әрі 
– БҒМ) жанынан құрылған терминологиялық 
жұмыс тобы 2018 жылдың басынан бүгінге 
дейін 5 отырыс өткізді.

Сонымен қатар 2018 жылғы 10 қаңтарда 
Мемлекет Басшысының «Төртінші өнеркәсіптік 
революция жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкінд іктері» жолдауын іске асыру 
мақсатында 2018 жылдың мемлекеттік 
тапсырысы аясында «Бекітілген қоғамдық 
ғылымдардың терминдеріне талдамалық 
зерттеу жүргізу және мемлекеттік тілдің 
стандартталған терминологиялық қоры жасау» 
ғылыми жобасы іске асырылады. 

Әдістемелік жұмыс тобының жұмысы 
бойынша БҒМ тарапынан қазақ тілінде 
оқитын мектеп, кәсіби-техникалық оқу орын-
дары, жоғары оқу орындары арасында жаңа 
орфографиялық ережелер әзірлеу үшін 
қажетті ақпарат жинау мақсатында сауалнама 
жүргізілді. 

О с ы  р ет т е ,  Б і л і м  ж ә н е  ғ ы л ы м 
министрі2018жылғы 27 сәуірдегі №183 
бұйрығымен 2025 жылға дейін білім берудің 
барлық деңгейлерінде латын әліпбиіне 
көшудің кестесі бекітілді.

Мәдениет және спорт министрлігі (бұдан 
әрі - МСМ) жанынан құрылған Орфографиялық 
жұмыс тобықазақ тілінің латын графикасы 
негізіндегі орфография және орфоэпия 
ережелерін дайындаумен айналысуда. 
Бекітілген жоспарға сәйкес орфографиялық 
жұмыс тобының бірнеше отырыстары өткізілді.

Сондай-ақ сала мамандарымен латын 
графикасындағы жаңа қазақ әліпбиіне көшудің 
басты емлелік, терминжасам қағидаттары, 
сондай-ақ жаңа емле ережелерді апробация-
лау мәселелері, қазақ әліпбиін латын графи-
касына көшіру үдерісіндегі терминологиялық 
және ономастикалық мәселелер пысықталып, 
жаңа әліпбиге көшудегі техникалық-ақпараттық 
даярлық барысы зерделенді.

Ақпарат және коммуникация министрлігінің 
(бұдан әрі -  АКМ) жанынан құрылған 
Техникалық және ақпараттық сүйемелдеу 
жұмыс тобы техникалық және ақпараттық 
сүйемелдеу жөніндегі жұмыс тобы IT техноло-
гия және ақпараттық кеңістікке бейімдеумен, 
латын графикасын ендірудің техникалық, 
Windows және т.б. ірі операциялық жүйе 
вендорларымен жаңа әліпбиді бейімдеу 
мәселелерін пысықтаумен шұғылданады.

А . ж .  2 1  м а у с ы м д а  Қ а з а қ с т а н 
Республикасының Премьер-Министр

Б.Ә. Сағынтаев төрағалығымен Қазақ тілі 
әліпбиін латын графикасына көшіру жөніндегі 
ұлттық комиссия отырысында (бұдан әрі – 
Ұлттық комисиясының отырысы) Мәдениет 
және спорт министрі А. Мұхамедиұлының, 
ақпарат және коммуникациялар министрі Д.Ә. 
Абаевтың, білім және ғылым министрі

Е.К. Сағадиевтің қазақ әліпбиін латын 
графикасына көшіру мәселелері жөніндегі 
ақпараттары тыңдалды.

Қазіргі уақытта, еліміз үшін аса маңызды 
тілдік реформа Қазақстан Республикасы 
Үкіметімен бекітілген Қазақ тілі әліпбиін 
2025 жылға дейін латын графикасына кезең-
кезеңмен көшіру бойынша іс-шаралар жоспа-
рына сәйкес жүзеге асырылуда. 

Э.Ахметжанова
Тілдерді дамыту жөніндегі бас маман 

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІҢ 
ЛАТЫН ҚАРПІНЕ КӨШУІ 

ЖОБАСЫНЫҢ ЖҰМЫС БАҒЫТЫ

«Қазақстанға үш тұғырлы тіл қажет, бірақ 
қазақ тілінің мәртебесі жоғары болуы тиіс», деп 
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай 
Абай ауданы «Топар кенті әкімінің аппараты» 
ММ-нің «Айналайын бөбекжай» КМҚК 2018  
жылдың 05 мен 17 қыркүйегі аралығында 
«Тілдер күні» апталығы өткізілді.

Бұл шараға қазақ, орыс және шет тілі  
мұғалімдері, топ тәрбиешілері, бөбекжай 
қызметкерлері белсенділікпен қатысты. 
«Тілдер күні» апталық жоспары бекітіліп, 

музыка залында  тілдер апталығының ашылу 
салтанатында  бөбекжай директоры Акжарова 
А.К тәрбиешілер мен балаларды  мерекемен 
құттықтап, ана тілімізді қадірлеуге, оның 
өркендеуіне өз үлестерін қоса берулеріне 
тілектестік білдірді. 

«Айналайын бөбекжай» КМҚК  мен 
Топар кенті кітапханасы келісім шарт жаса-
сып, сабақтастығын нығайту мақсатында, 
жаңа оқу жылына бірлесіп жоспар құрған. 
Кітапханашы Шмидт О.Я. жоспар бойынша 
«Ұлттың ұлы тұлғасы» Ахмет Байтұрсынұлына 
кітап көрмесін ұйымдастырып, балаларды 
А.Байтұрсынұлы және оның еңбектерімен 
таныстырды. Балалар ақын-жазушының 
балаларға  арнап  жазған  өлеңдер ін 
қызығушылықпен тыңдады. 

Әр топта «Менің туған тілім» тақырыбында 
тақырыптық сағаттар ұйымдастырылып 
өткізілді.

Қазақ тілі мұғалімі Акжарова А.К.  ересек  
«Ақтолқын» тобында «Тіл – ұлт тірегі» атты 
ұйымдастырылған оқу қызметін өткізді.  Бала-
лар тілге арналған ән айтып,  әр бала тілдік 
білімдерін көрсете білді. Мұғалім тілді, ойды 

дамытатын дидактикалық ойындарды ұтымды 
қолдана білді.

Орыс  т іл і  мұғалімі  Зеитова М.А. 
«Ақбота» тобында «День сюрпризов» атты 
ұйымдастырылған оқу қызметін өткізді.  Бала-
лар қызығушылық танытып, әр сұраққа толық 
орыс тілінде жауап бере алды. Тапсырмалар 
ойын түрінде берілді. Балалар әр тапсырманы 
ұқыпты орындады және жаңа сөздер үйренді. 

Ағылшын  тілі мұғалімі Берлібаева А.К. 
«Шет елге көңілді саяхат»  ересек  топ 

балаларының арасында ойындық іс –әрекетін 
ұйымдастырып өткізді. Мұғалім балалар-
мен ағылшын тілінде сергіту сәтін өткізіп, 
түстермен сандарды үш тілде айтқыза білді. 

Бөбекжайда «Қазақстанның болашағы 
– қазақ тілінде» апталықтың қорытынды 
ертеңгілігі өткізілді. Бөбекжай  бүлдіршіндері 
қазақтың ұлттық киімдерін киіп, өз өнерлерін 
көрсетті. Өзге ұлттың балалары қазақ 
тілінде тақпақтар айтып, әндер орында-
ды. Бүлдіршіндер «Қазақша - орысша»  
дидактикалық ойының, «Тақия тастамақ», 
«На горке» қимылды ойындарын ойнады. 
Ертеңгілік соңында тәрбиешілер балаларға 
Ахмет Байтұрсынұлы, тіл мерекесі бойынша, 
өткізілген  ұйымдастырылған оқу қызметтер 
бойынша сұрақтар қойып, балалардың білімін 
бекітті.

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
« Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде» - 
дегендей өз ана тілімізді құрметтейік ағайын. 

 
Бохаева Ф.М. 

«Айналайын бөбекжай» КМҚК 
инновация жөніндегі әдіскер

Ұлттың ұлы тұлғасы
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ДЕНЬ ЯЗЫКОВ

На сегодняшний день система образо-
вания подвергается серьёзным изменениям. 
Курсы повышения квалификации учителей 
в рамках обновления содержания образо-
вания и внедрения системы критериального 
оценивания направлены на решение таких 
вопросов: 

-Как учить в век информационных тех-
нологий?

-Как развить у учащихся навыки речи, ау-
дирования, чтения и письма, которые будут им 
необходимы для решения жизненных проблем 
в дальнейшем?

-Как развить у учащихся личностные 
качества?

-Как умения и знания, полученные на 
уроках, помогут учащимся стать конкуренто-
способными личностями в дальнейшем?

Курсы меняют взгляд учителя на место 
и роль преподавателя в учебном процессе. 
Обновленное содержание ориентировано 
на такие ценности как ответственность, ува-
жение, сотрудничество, труд и творчество. 
Формирует навыки осознанного отношения к 
своему учению. Способствует развитию на-
выка саморегуляции и осознанию тому, как 
учиться.

Педагог должен дать основу для дальней-
шего обучения. Учитель, готовый «добиваться 
и соответствовать» — это и есть преподава-
тель новой формации. 

Своё мастерство мы оттачивали во время 
составления поурочных планов. Я поняла, 
что важно правильно и точно формулировать 
цели урока.

 Цели обучения должны адаптироваться в 
цели урока. Цель урока должна быть конкрет-
ная, достижимая, измеримая, реальная т.е 
сформулирована в формате SMART. Очень 
четко должно в целях урока прослеживаться 
таксономия Блума. 

Для успешного урока мы с самого начала 
должны активизировать учащихся, выбрав для 
этого активный стартер, который бы вывел 
на самостоятельную формулировку темы и 
цели урока. Активные методы в течение урока 
благотворно влияют на детей так как, «чем ак-

тивнее мозг, тем больше обучается человек».
Использование активных методов об-

учения поможет повысить познавательную 
активность учащихся и обеспечить эффек-
тивную организацию учебного процесса для 
реализации поставленных на уроке целей.

Учитель должен перед каждым заданием 
ставить цель, для того чтобы учащиеся знали 
для чего они выполняют то или иное задание. 

Чтобы помочь ученикам достичь целей 
урока, мы обеспечиваем дифференцирован-
ный подход. На курсах я познакомилась с са-
мыми разными способами дифференциации. 
Увидела необходимость их использования и 
поняла на практике то, когда можно осущест-
влять дифференциацию и каким способом.

Огромная роль в «обновлении» отводится 
критериальному оцениванию.

Критериальное оценивание делает учеб-
ный процесс очень интересным. Ученики при-
нимают участие в формативном оценивании 
через самооценку и оценку одноклассников. 
Конечно, у учеников начальной школы, только 
пришедших в первый класс не всегда полу-
чается делать это объективно, но они этому 
учатся. Когда дети оценивают себя и других 
учеников, у них развивается речь, внимание, 
сосредоточенность, умение слушать и нести 
ответственность за свои слова и действия, 
делать выводы, соглашаться с мнением своих 
одноклассников или оспаривать его. Каждый 
ребенок заинтересован в том, чтобы правиль-
но выполнить задание, для этого и создаются 
четкие критерии. Критерии способствуют не 
только выполнению задания, но и возмож-
ности провести его оценку.

Курсами «Обновленного содержания об-
разования» я очень довольна, так как, пройдя 
их, я увидела одни плюсы в программе. Благо-
дарю ЦПМ и тренера Малхасян Елену Гурге-
новну за возможность почувствовать себя не 
просто учителем, а педагогом, стремящимся 
развиваться, учиться, стремиться знать боль-
ше и подавать знания своим ученикам более 
профессионально. 

Головачёва К. Г. 
г. Абай,  школа-гимназия №10

Мой взгляд на обновленное 
содержание образования

Жайма шуақ жаз мезгілі өтіп, күз де  келіп 
жетті. Білім күні мерекесінен кейін жалғасын 
тапқан Қазақстан халқы тілдер күні  «Сол-
нышко» бөбекжайында жоғары деңгейде 
аталып өтті. Тілдер мерекесі Алаш арысы 
Ахмет Байтұрсыновтың туған күнімен тұспа-
тұс келіп отыр.

 Мереке қарсаңында біздің бөбекжайда 

Қазақстан халқы тілдер күніне арналған 
апталық өткен болатын. Бүлдіршіндермен «Тіл 
– ұлт байлығы» тақырыбында әңгіме-сағаттар 
өткізілді. Әңгіме барысында балалар  тіл-

адамдар арасындағы негізгі қарым-
қатынас құралы екенін және еліміздегі әр ұлт 
өкілдерінің тілдері  туралы танып білді. Со-
нымен қоса,елімізде мемлекеттік тіл – қазақ 
тілі болып саналатыны жөне өзге   ұлт өкілдері 

өз  ана тілінде еркін сөйлей алатыны  туралы 
айтылды.  

« Қ у а н ы ш »  т о б ы н ы ң  т ә р б и е ш і с і 
С.Е.Колотилова балаларға ағылшын және 
неміс тілдерінде өлеңдер үйретсе, тәрбиеші 
А.С.Төлеубаева Отан және Қазақстан 
халықтарының достығы туралы әндерді 
қазақ және орыс тілдерінде үйретті. Апталық 

аясында «Қазақстанда тұратын халықтарға 
өлең арнаймын» мәнерлеп оқу сайысы 
ұйымдастырылды. Қатысушылар мақтау 
қағазбен марапатталды. Іс-шара қазақ 
халқының «Қара жорға» биімен аяқталды. 

Оспанова Г.С.
Қазақ тілі оқытушысы  

«Солнышко бөбекжай» КМҚК

АНА ТІЛІҢ-АРЫҢ БҰЛ, 
ҰЯТЫН БОП ТҰР БЕТТЕ...

Главной целью празднования Дня Языков 
в образовательных учреждениях района явля-
ется  привитие учащимся интереса к знанию 
государственного языка и изучению трех 
главных языков, формирование патриотизма, 
через изучение культурного наследия народа. 
С этого года в нашей стране постановлением 
Правительства введена новая дата празд-
нования этого национального праздника – 5 
сентября в День рождения основоположника 
казахской филологии Ахмета Байтурсынова.

Все учащиеся и педагоги КГУ «Комплекс 
«школа – детский сад Қуаныш» в поселке Ка-
рабас ответственно отнеслись к подготовке и 
проведению Недели языков в период с 5  по 
15 сентября. В эти дни каждый ребенок смог 
проявить свои знания в казахском, русском и 
других языках нашей страны.

Неделя началась с торжественной линей-
ки, на которой учащиеся и классные руково-
дители ознакомились с пред-
стоящими мероприятиями.  

6сентября  был проведен 
классный час на тему: «Ахмет 
– сөз көсемі». Цель: Ознако-
мить учащихся с тем, что каж-
дый гражданин РК имеет пра-
во на пользованием родным 
языком, на свободный выбор 
языка общения, воспитания, 
обучения и творчества. Рас-
ширить знания учащихся о 
жизни и творчестве Ахмета 
Байтурсынова.

7 сентября   совместно с 
библиотекой поселка прово-
дили выставку книг под на-
званием «Ұлы тұлға – Ахмет 
Байтұрсынов». Мероприя-
тие посетили учащиеся 3-4 
классов. В библиотеке для 
учащихся была подготовлена 
выставка из книг знаменитого 

«ЕСЛИ ДРУЖАТ ЛЮДИ – 
ДРУЖАТ ЯЗЫКИ»

автора А. Байтурсынова.
13сентября администрацией комплек-

са был организован конкурс стенгазет 
«Мемлекеттік тіл-менің тілім. Основной темой 
которого стало  высказывание:  «Казахстан 
должен восприниматься во всем мире, как 
высокоразвитая страна, население которой 
пользуется тремя языками...» Учащимися  
выпущена газета, где были статьи о языке, 
его значимости. Часто наша речь заражена 
словами- паразитами. Чтобы такого не про-

исходило, нужно 
больше читать 
художественной 
литературы. Уча-
щиеся написали 
домашние сочи-
нения на задан-
ную тему, лучшие 
были прочитаны в 
классе.

На празднич-
ном мероприятии 
«Ана тілім – ба-
балар мұрасы», 
выступая перед 
собравшимся кол-
лективом взрос-
лых и детей, ди-
ректор комплекса 
Жумагулова Ж. 
Б. отметила, что 
День языков на-
рода Казахстана 
стал по- настоя-
щему большим и 
значимым празд-

ником для всех казахстанцев. Языковая 
политика, заложенная с момента обретения 
независимости нашей страной и основанная 
на принципе трёхъязычия, сегодня остаётся 
неизменной. Традиционные мероприятия  
яркое тому подтверждение.

Тарновская Ю. А.
Зам.директора по ВР КШДС «Қуаныш»

2018-2019 оқу жылы тың жаңалығымен  
есігін айқара ашқаны бәрімізге белгілі. Яғни 
-  5 қыркүйек Үкіметтің шешімімен Қазақстан 
халықтары Тілдері мерекесі болып белгіленді. 
Бұл күн – қазақтың біртуар нарқасқа 
тұлғасы, тіл білімінің негізін салушы, ақын, 
аудармашы,бес Арыстың бірі, Алаш көсемі 
–Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 145 жыл 

толған мерейлі  күн. Осыған орай мектебімізде 
жоспарлы түрде онкүндік ұйымдастырылды. 
Кезінде Ахмет Байтұрсынұлы «Сөзі жоғалған 
халықтың – өзі де жоғалады»-, деп керемет 
даналық сөзін қалдырып кеткен. Бүгінде 
елімізде130 дан астам ұлттар мен ұлыстар 
бір шаңырақ астында мекен етуде. Олардың 
әрқайсысының өзінің тілі, діні, ділі бары сөзсіз. 
Тіл – баға жетпес байлық, қарым- қатынас 
құралы. Осы байлығымызды әрқашанда 
ә с п е т т е у  ә р б і р 
азаматтың борышы. 
Осы онкүндік бары-
сында мектебімізде әр 
түрлі тақырыпта сурет 
байқауы, мәнерлеп 
оқу сайысы, полиглот-
тар байқауы, конфе-
ренция және акциялар 
ұйымдастырылды. 
Б а рл ы қ  ш а р а н ы ң 
мақсаты: Еліміздегі 
барша халықтардың 
тілі туралы мәлімет 
алып, үштұғырлы тіл 
саясатын насихат-
тау. Онкүндікке қазақ 
т іл і  мен әдебиет і 
п ә н і  м ұ ғ а л і м д е р і 
Р . С . Қ а д а у о в а , 
Р. М . Ж ү н і с бе к о ва , 
А . М . С ү й і н д і к о в а , 
Қ.П.Раушанова мен 
мектеп директорының 

тәрбие ісі жөніндегі орынбасары  И.А.Морева 
жауапкершілікпен атсалысты. Елбасы-
мыз Н.Ә.Назарбаевтың «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасының мақсатына сай бұл шара-
лар да оқушылар арасында көп тілді игерген 
саналы да патриот  жастардың  көп  болуына 
ықпал ету;  Тағы бір сөзінде Елбасымыз 
үштұғырлы тіл саясатын  насихаттаған  кез-

де қазақ тілі – үш тілдің бірі емес, біріншісі 
деп атап  көрсеткен болатын. Яғни қандай 
тіл туралы айтсақ та қазақ елінде қазақ тілі - 
мемлекеттік тіл. Алаш көсемі А.Байтұрсынов 
айтып кеткендей тіліміздің тұғырының биік 
болуы -  әрбір ұлтжанды  патриот тұлғалардың 
өз қолында!..

   К.Ж.Танашева  
№14 мектеп-лицейінің қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні мұғалімі

ЖАҢА ОҚУ ЖЫЛЫНЫҢ  
ЖАҒЫМДЫ ЖАҢАЛЫҒЫ...
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В  настоящее  время  в  Республике   
Казахстан  финансирование  системы здра-
воохранения осуществляется только за счёт  
государственных

средств, что приводит к  возникновению 
ряда проблем: из-за  нехватки бюджетных 
средств увеличиваются расходы потребите-
лей  медицинских услуг (пациентов) - про-
цент расходов  в стране составляет более 
1/3 расходов на  здравоохранение (согласно 
расчётам, при значении  этой цифры  20%  
и  выше система становится финансово не-
устойчивой  ).

Также, недостаточное финансирование 
ограничивает доступность к тем или иным 
видам диагностики и технологии, возможность 
приобретения необходимого медицинского 
оборудования, в том числе дорогостоящего, 
укомплектования квалифицированными ка-
драми и повышения

их заработной платы. Всё это в итоге при-
водит к снижению качества проводимых ле-
чебно- диагностических мероприятий. Поэто-
му возникла необходимость в дополнительном 
финансировании системы здравоохранения. 
Опыт передовых стран показывает, что наи-
более оптимальной формой финансирования 
является медицинское страхование, когда 
за здоровье населения страны солидарную 
ответственность несут сами граждане, госу-
дарство и работодатели. Внедрение ОСМС 
осуществляется с 01 января 2020 года, по-
этапно и в полном объёме

медицинское страхование будет внедрено 
в 2022году.  До этого  времени , согласно пла-
ну, будет  проводиться весь комплекс необхо-
димых мероприятий, включающий накопление 
достаточных средств в Фонде социального 
медицинского страхования, оптимизацию сети 
медицинских организаций, совершенствова-
ние первичной медико-санитарной помощи, 
развитие Службы общественного здравоох-
ранения, подготовку и принятие необходимых 
нормативных правовых актов, корректировку 
тарифов на медицинские услуги, привлечение 
широкого круга поставщиков медицинских 
услуг (включая частные медицинские органи-
зации) для создания здоровой конкурентной 
среды и др.  Согласно дополнениям  и из-
менениям в Закон об ОСМС, утверждённым 
25.12.2017г.,  перенос

сроков касается вопросов уплаты взно-
сов и отчислений для некоторых категорий 
плательщиков: наёмные работники, «само-
занятые»,

индивидуальные предприниматели вме-
сте с частными нотариусами и другими. 
Государство и за социально-уязвимые слои 
населения начнет

выплаты с января 2020г., работодатели за 
своих работников продолжают осуществлять 

выплаты в Фонд (с января 2018г. – 1,5%). 
Перенос сроков

уплаты взносов и отчислений обусловлен 
тем, что был риск оказаться вне системы ме-
дицинского страхования для так называемых 
«самозанятых»

слоёв населения и этот срок дан для 
определения их статуса. В этом направле-
нии активную работу начали проводить в 
Министерстве труда и социальной защиты 
РК. Перенос сроков повлияет на сумму на-
коплений денег в Фонде социального меди-
цинского страхования, так как на нынешнем 
этапе средств может оказаться недостаточно 
для внедрения

всех запланированных мероприятий 
по улучшению доступности и качества ока-
зываемой медицинской помощи. До 2020г. 
медицинская помощь будет оказываться в 
рамках гарантированного объёма бесплатной 
медицинской помощи. Также, согласно до-
полнениям и изменениям в Закон об ОСМС, 
с января 2018г. иностранцы и лица без граж-
данства, постоянно проживающие

на территории РК, имеют право на полу-
чение гарантированного объёма бесплатной 
медицинской помощи (ГОБМП) наравне с 
гражданами Республики Казахстан и  орал-
манами.  Отдельные категории граждан будут 
считаться застрахованными за счет государ-
ства (социально-незащищённое население). 
Это значит, что граждане, не вошедшие в этот 
список, должны взять на себя ответственность 
и проконтролировать, чтобы их работодатели, 
и они сами своевременно и в полном объеме 
перечисляли взносы и отчисления в Фонд 
медстрахования. Самозанятый гражданин 
(индивидуальный предприниматель, сельский 
житель, домохозяйка, работающие по патенту 
или по договору гражданско-правовой ответ-
ственности) самостоятельно  перечисляют  
средства в Фонд. В случае невыполнения дан-
ных обязательств будут оказываться платные 
медицинские услуги.

Каждый гражданин  должен  прикрепиться   
к  поликлинике, так как через поликлинику 
обеспечивается доступность к системе здра-
воохранения, и в частности для будущих за-
страхованных граждан - к пакету медицинских 
услуг в рамках страховой медицины. Не при-
крепленные граждане медицинскую помощь 
будут получать на платной основе

В районе проводиться информацион-
но- разъяснительная работа по внедрению 
ОСМС с целевыми группами населения (са-
мозанятые, безработные, ИП, работодатели, 
крестьянские хозяйства и др.)

Н.Г. Белан 
Директор КГП «ЦРБ 
Абайского района»       

ВНЕДРЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
СОЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

 СТРАХОВАНИЯ  

ЗДОРОВЬЕ

 Проблема коррупции превратилась в про-
блему международного масштаба, поскольку 
она присуща всем странам, независимо 
от их политического устройства и уровня 
экономического развития, имеет место и в 
демократических государствах с рыночной 
экономикой. Коррупция оказывает большое 
влияние на все сферы общества: экономику, 
политику, социальную сферу, а негативные 
последствия, порождаемые этим явлением, 
не только препятствуют прогрессивному раз-
витию общества, но и представляют реальную 
угрозу интересам национальной безопасности 
нашего государства. О необходимости борь-
бы с коррупцией говорят  политики,  высшие 
государственные чиновники, также борьба с 
коррупцией определена в качестве одного из 
основных приоритетов и для государственных 
органов. Вместе с тем, помимо стратегических 
направлений, государственными органами 
на постоянной основе проводится комплекс 
мер по предупреждению и недопущению 
проявлений коррупции, так как коррупция, как 
социальное явление оказывает негативное 
влияние на имидж органов государственной 
службы, подрывает доверие граждан.

Было бы ошибочно понимать под кор-
рупцией банальную взятку, которая является 
только одной из разновидностей этого пре-
ступления. Коррупция сегодня - это получение 
материальных и юридических преимуществ 
путем обхода законов в своих интересах, 
это  решение локальных частных проблем 
за счет «своих» людей. Коррупция - это  ис-
пользование государственных функций в част-
ных интересах, которые, как правило, идут 

вразрез с интересами общества, интересами 
национальной безопасности государства. И 
главное - это существование таких неоспо-
римых негативных последствий коррупции, 
как: снижение качества госуслуг, создание 
предпосылок для роста теневой экономики, 
укрепление позиций криминальных структур, 
международного терроризма и экстремизма.

 Для Казахстана преодоление коррупции 
является одним из главных направлений 
государственной политики, приоритетность 
которого четко обозначена Главой государства 
Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. 
Только эффективное сдерживание корруп-
ции - общепризнанное условие построения 
правового государства. В государственной 
программе борьбы с коррупцией отмечается, 
что коррупция тормозит процесс социально-
экономического развития, строительства 
рыночной экономики, привлечения инвестиций 
и негативно воздействует на политические и 
общественные институты демократического 
государства, представляет собой серьезную 
угрозу будущему развитию страны. Для борь-
бы с коррупцией в республике сформирована 
законодательная база, а именно: Закон «О 
противодействии коррупции», Указ Президен-
та «О мерах по усилению борьбы с корруп-
цией, укреплению дисциплины и порядка в 
деятельности госорганов и должностных лиц», 
а также ряд программ, нацеленных на сокра-
щение размеров теневой экономики, борьбу с 
правонарушениями в сфере экономики. 

Управление Государственных дохо-
дов по Абайскому району

 Коррупция в Республике 
Казахстан и меры борьбы с ней

Абай ауданының Көксу жалпы білім 
беретін мектебінде 8 қыркүйек күні салауат-
ты өмір салтын және «Денсаулық фестивалі 
2018» акциясын насиxаттау мақсатында, 

«Денсаулық сандарына жете бер!» атты 
ұранымен денсаулық күні өтті. Мерекелік 
іс –шара тақырыптық сынып сағаттарынан 
басталып, одан кейін дәстүрлі жиынмен 
жалғасты. Бастауыш сыныптар арасында 
көңілді старттар, 5-6 сыныптардың арасында 
футбол және жоғарғы сынып оқушылары 
арасында «Зеленые Ключи» ауылына дейін 
кросс жарысы ұйымдастырылды. Көңілді старт 
өте тартысты болды, жанкүйерлер де барын-
ша командаларына қолдау көрсетті. Мектеп 
дәлізінде оқушылар «Health Fest 2018 Koksu» 
атты cалауатты ұрпақ жайында қабырға газет 

шығарды.
Жарыс кезінде сыныптар ауызбіршілігін, 

ұ й ы м ш ы л д ы ғ ы н ,  с п о р т қ а  д е г е н 
құлшыныстарын көрсете білді. Мектеп  ұжымы 

да бұл күнде спорттық ойындарға белсене 
қатысты. Олар кросс, гимнастика, шахмат ойы-
ны, жүзметрлік жарыс және веложарысқа түсті. 
«Денсаулық күні» «Отбасы күнімен» тұспа-
тұс келгендіктен,  бастауыш сыныптарының 
оқушылары ата-аналарымен  жарысқа қуана 
қатысты.

Д.К. Курпешова
Көксу ЖББМ 

директордың тәрбие жұмысы 
жөніндегі.орынбасары 

Коррупция - это вид должностного право-
нарушения, который заключается в ис-
пользовании должностными лицами своего 
служебного положения и своих служебных 
полномочий для личного обогащения. Корруп-
цию составляют действия государственного 
должностного лица, принимающего, или ко-
торый выпрашивает или требует вознаграж-
дения, или действия представителя частного 
бизнеса (или просто гражданина), который 
предлагает вознаграждение с целью обойти 
закон для получения преимуществ в конкурс-
ном процессе или личной выгоды.

Итак, коррупция является двусторонним 
процессом, в который вовлечены предста-
вители как государственного, так и частного 
сектора, которые совершают противоправные 
и неэтичные действия, подрывают экономику 
страны, наносят  вред его социальным и по-
литическим институтам. 

На нынешнем этапе развития обществен-
ных отношений вопросы борьбы с коррупцией 
чрезвычайно важны для Казахстана, который 
приобрел свою независимость и утвердился 
как самостоятельное государство в мировом 
сообществе. Постоянство демократического 
развития нашей страны в значительной сте-
пени зависит от воплощения во все звенья 
государственного механизма принципов 
законности и справедливости, неукоснитель-
ного соблюдения всеми государственными 
служащими предписаний правовых норм, 
преодоление случаев взяточничества, неза-
конного получения должностными лицами 
материальных благ, услуг.

Эффективность борьбы с коррупцией в 
значительной степени зависит от того, на-
сколько разнопланово и комплексно осущест-
вляется подход к этой проблеме, к выявлению 
причин ее возникновения и распространения. 

В соответствии с законодательством 
Республики Казахстан коррупционными 

правонарушениями признаются нарушения, 
связанные в первую очередь со сферой госу-
дарственной службы и это не случайно.

  Закон Республики Казахстан "О противо-
действии коррупции" дает следующее опреде-
ление коррупции – это «…не предусмотренное 
законом принятие лично или через посред-
ников имущественных благ и преимуществ 
лицами, выполняющими государственные 
функции, а также лицами, приравненными к 
ним, с использованием своих должностных 
полномочий и связанных с ними возмож-
ностей либо иное использование ими своих 
полномочий для получения имущественной 
выгоды, а равно подкуп данных лиц путем 
противоправного предоставления им физи-
ческими и юридическими лицами указанных 
благ и преимуществ».

Существует мнение, что появление кор-
рупции связано с моралью общества. Мораль 
- это форма коллективного сознания. В ней 
находят свое отражение взгляды, представ-
ления, ценности и нормы поведения членов 
общества. 

  Таким образом, коррупция как социаль-
ное явление непобедима, до тех пор, пока в 
обществе не сформируется менталитет не-
терпимости к подобным явлениям и только 
построение правового государства и граждан-
ского общества может по-настоящему решить 
эту проблему. Повышение морального облика 
чиновника должно быть главной политической 
прерогативой государства. 

Лучшим способом борьбы с коррупцией на 
персональном уровне есть знание. Чем боль-
ше человек будет знать законодательство, 
механизмы решения определенного вопроса, 
тем больше он будет защищен от коррупции.

Богуш К.В.
Главный специалист 

РГУ «Отдел по ЧС Абайского района»

КОРРУПЦИЯ – 
«БОЛЕЗНЬ» ОБЩЕСТВА

БОРЬБА С КОРРУПЦИЙ

КӨҢІЛДІ СТАРТ

Очередная встреча по обсуждению По-
слания Главы государства состоялась 13 
сентября в селе Самарка. Члены областной 
информационной группы по разъяснению По-
слания встретились с населением сельском 
клубе. Руководитель отдела ГУ «Управление 
строительства, архитектуры и градострои-
тельства Карагандинской области» Абдигулов 
А.А. подробно остановился на 10 задачах, 
поставленных Президентом Н.А.Назарбаевым 

в Послании народу «Новые возможности раз-
вития в условиях четвертой промышленной 
революции». Послание о новых возможностях 

развития Казахстана в условиях Четвертой 
промышленной революции – это, по существу, 
программа действий в совершенно новых гео-
политических, геоэкономических, геоцивили-
зационных реалиях. Каждое Послание Прези-
дента Н.Назарбаева народу Казахстана всегда 
несет в себе мощный импульс, мобилизует 
общество вокруг актуальной идеи, дает пози-
тивный настрой, указывает конкретные шаги 
к выходу страны на новые рубежи развития. 

И что-
бы до-
биться 
этого, 
чтобы 
с о о т -
в е т -
с т в о -
в а т ь 
н о в о -
м у 
в р е -
м е н и , 
н а м 
п р е д -
с т о и т 
с п л о -
титься 
в еди-
н у ю 

нацию – нацию, стоящую на пороге истори-
ческого восхождения в условиях Четвертой 
промышленной революции. 

Обсуждая важнейший документ
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Осень – прекрасное время для всех лю-
бителей рыбной ловли. Именно в этот период 
рыба начинает активно клевать. На реках и 
водоемах республики   появляется большое 
количество рыболовов.

К сожалению, многие в погоне за уловом 
забывают о правилах безопасности. Такая 
беспечность может стоить Вам жизни.

Помните, что алкоголь – Ваш главный враг 
на рыбалке. Традиция выпить перед ловлей 
может сыграть с Вами злую шутку. В состоянии 
алкогольного опьянения невозможно грамотно 
управлять лодкой. Если пьяный человек ока-
жется в холодной воде, его шансы спастись 
будут минимальными.

Отправляясь на рыбалку, необходимо 
учитывать прогноз погоды - при сильном вол-
нении на акватории необходимо воздержаться 
от выхода на воду. Во избежание несчастных 
случаев лучше рыбачить, не отходя далеко 
от берега. И перед уходом на рыбалку стоит 
обязательно сообщить о месте промысла 
родным и близким, а также уточнить время 
возвращения с рыбалки.

Главное при ловле с лодки — уметь пла-
вать. Это умение поможет спастись самому 

и спасти товарища даже в самых сложных, 
непредсказуемых ситуациях.

Перед выходом на водоем тщательно про-
верьте состояние лодки, убедитесь, не проте-
кает ли она, исправны ли весла. Обязательно 
следует иметь в лодке спасательный круг, пояс 
или жилет, емкость для откачивания воды.

Особая осторожность требуется при ры-
балке с надувных лодок. На таких плавучих 
средствах не рекомендуется заплывать в 
закоряженные места. Малейший «наезд» на 
острый край подводной коряги может привести 
к самым печальным последствиям.

Если при ловле с лодки вдвоем появи-
лась необходимость поменяться местами, то 
следует делать это не спеша, несколько при-
гнувшись для поддержания равновесия, без 
резких движений, чтобы не накренить лодку 
и не залить ее водой. Если на водоеме гуляет 
высокая волна или лодка неустойчива, лучше 
подплыть к берегу и там поменяться местами.

Казаков А.В. 
Главный специалист 

РГУ «ОЧС Абайского района»
капитан гражданской защиты  

СЕЗОННЫЕ РИСКИ: 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РЫБАЛКЕ!

Единый номер вызова экстренных служб 
«112» работает на территории Карагандинской 
области несколько лет. С каждым годом коли-
чество звонков увеличивается. 

Ежедневно диспетчеры «Службы спасе-
ния-112» принимают свыше тысячи звонков, 
из которых 70% – составляют непрофильную 
направленность, информационно-справочно-
го характера, а то и вовсе - ложные. 

Ложные звонки, как правило, бывают 
двух категорий: с сообщениями о «мнимых» 
происшествиях или так называемая «детская 
шалость». Кроме того,  дети и взрослые звонят 
на номер «112» с целью проверить работу 
сим-карты либо задают неуместные вопросы, 
к примеру, "как вызвать такси", "какой сегодня 
день недели", "который час" и т.д.

На ложные звонки с сообщением о про-
исшествии привлекаются несколько опера-
тивных служб: пожарные, полиция, скорая 
медицинская помощь и др. Каждый такой 
выезд обходится «в копеечку»: перекрывают 
подъездные пути, эвакуируют людей, моби-
лизуют кареты "скорой помощи", полицейские 
патрули, взрывотехников, кинологов с со-
баками, отменяют или задерживают рейсы. 
Вызов скорой, полиции или пожарных, а в 
особо "трудных" случаях и всех вместе, из 
хулиганских побуждений, карается законом. 
Называется это - заведомо ложный вызов 
специализированных служб. 

Согласно Кодекса РК «Об администра-
тивных правонарушениях»,   статьи 438   - За-
ведомо ложный вызов специальных служб:

1. Заведомо ложный вызов органов го-
сударственной противопожарной службы, 
полиции, скорой медицинской помощи, ава-
рийных служб -

влечет штраф на физических лиц в разме-
ре тридцати месячных расчетных показателей.

2. Действия, предусмотренные частью 
первой настоящей статьи, совершенные по-
вторно в течение года после наложения адми-
нистративного взыскания либо совершенные 
в период ликвидации аварии, пожаров, по-
следствий стихийных бедствий, -

влекут штраф на физических лиц в раз-
мере шестидесяти месячных расчетных по-
казателей.

3. Действия, предусмотренные частями 
первой и второй настоящей статьи, совер-
шенные несовершеннолетними в возрасте от 
четырнадцати до шестнадцати лет, -

влекут предупреждение или штраф на 
родителей или лиц, их заменяющих, в размере 
пятнадцати месячных расчетных показателей.

Современные технические средства по-
могают без труда вычислить телефонных 
хулиганов и привлечь их к наказанию. Цена 
ложного вызова не измеряется только в де-
нежном эквиваленте. В первую очередь, за 
каждым вызовом сотрудников пожарной охра-
ны стоит возможность спасения человеческой 
жизни или имущества. Помните - всегда есть 
шанс, что огненная стихия может коснуться 
и вас лично!

РГУ «ОЧС Абайского района» в очередной 
раз напоминает населению: "Служба спасения 
– 112» - это единый номер вызова экстренных 
служб, по которому круглосуточно и бесплатно 
можно вызвать пожарных, медиков, полицию, 
службы жизнеобеспечения. Помните о том, 
что каждая шалость по номеру «112» может 
стоить кому-то потери материального иму-
щества, здоровья и самого ценного – жизни.

Казаков А.В.
Главный специалист РГУ
 «ОЧС Абайского района»

капитан гражданской защиты   

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНОВ ЭКС-
ТРЕННЫХ СЛУЖБ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Как избежать пожара в школе
1. Необходимо всему персоналу образова-

тельных учреждений и учащимся соблюдать 
правила пожарной безопасности.

2. Необходимо следить за тем, чтобы на 
территории школы не скапливались различ-
ные горючие отходы (мусор, старые парты, 
столы, стулья, сухие листья и т.д.). При пожаре 
этот легкогорючий мусор будет способство-
вать распространению горения на школьные 
постройки.

3. Не менее важно осуществлять контроль 
за состоянием дорог, проездов и подъездов 
к школьным зданиям, следить за тем, чтобы 
они не загромождались автотранспортом, 
а в зимнее время регулярно очищались от 
снежных заносов и льда. Делается это для 
того, чтобы пожарные автомобили имели 
возможность беспрепятственно проехать на 
территорию школы.

4. Если пожар принял большие размеры, 
пожарные используют местные водоисточ-
ники: водоемы, пруды, резервуары, водопро-
воды с сетью пожарных гидрантов. За этими 
водоисточниками должен быть обеспечен 
соответствующий досмотр и уход.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

5. Необходимо следить за тем, чтобы 
крышки смотровых колодцев подземных по-
жарных гидрантов не были засыпаны землей и 
мусором, покрыты льдом и снегом, а на стене 
ближайшего строения был указательный знак 
гидранта с цифрами, обозначающими коорди-
наты расположения гидранта относительно 
строения. 

6. Если в школе возникло загорание необ-
ходимо, в первую очередь, вызвать пожарную 
охрану по номеру 101 или 112 и быстро орга-
низовать эвакуацию всех школьников.

7. В плане эвакуации отражают вопросы 
оповещения педагогов и учащихся о пожаре, 
выхода школьников из горящих и находящихся 
под угрозой распространения горения и дыма 
помещений, указываются пути эвакуации и 
эвакуационные выходы.

8. Каждое школьное здание должно иметь 
не менее двух эвакуационных выходов. 

9. Двери на путях эвакуации должны от-
крываться свободно и по направлению выхода 
из здания.

Богуш К.В.
Главный специалист РГУ 
«ОЧС Абайского района»

В целях усиления контроля за исполнением постановлений по делам об административных 
правонарушениях в части своевременной уплаты наложенных штрафов, в период с 17 по  21 
сентября 2018 года на территории Абайского района проводилось оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Борышкер». 

Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Борышкер» были 
созданы группы в составе сотрудников МПС УВД Абайского района и судебных исполнителей 
для проведения поквартирного обхода должников, уклоняющихся от уплаты штрафов за со-
вершенные административные правонарушения. 

При посещении по месту жительства в отношении правонарушителей, не оплативших 
административные штрафы в 40-дневный срок, предусмотренный Кодексом Республики Ка-
захстан об административных правонарушениях, были возбуждены административные дела 
по ст. 669 КРКобАП. Основной санкцией данной статьи является административный штраф 
или  административный арест до 5 суток.

Также совместно с судоисполнителями был осуществлен комплекс мер по задержанию и 
доставлению на штрафстоянки автомашин должников в соответствии с главой 5 Закона РК 
«Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».

Ыбырай Е.А. 
Заместитель начальника  УВД Абайского района подполковник полиции 

ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО
После смерти Сайлаубаева Сабыра 

Сериковича, умершего 25 марта 2018 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне 
по адресу: г.Абай, ул.Абая 56,  кв.1, тел.: 8 
72131 4 78 05. 

После смерти Степичева Александра Ми-
хайловича, умершео 14 сентября  2018 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне 
по адресу: г.Абай, ул.Абая 56,  кв.1, тел.: 8 
72131 4 78 05. 

После смерти Булавкиной Елены Петров-
ны, умершей 19 июня 2018 года. Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56,  кв.1, тел.: 8 72131 4 78 05. 

После смерти Лоскутовой Галины Павлов-
ны, умершей 31 июля 2012 года. Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56,  кв.1, тел.: 8 72131 4 78 05. 

После смерти Нечаева Николая Ивано-
вича, умершего 03 сентября 2018 года. Всем 
заинтересованным лицам обращаться к но-

тариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне 
по адресу: г.Абай, ул.Абая 56,  кв.1, тел.: 8 
72131 4 78 05.

После смерти Стяжкиной Зои Васильевны, 
умершей 25 июля 2018 года. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56,  кв.1, тел.: 8 72131 4 78 05.

После смерти Сулейменовой Бахит, умер-
шей 05 июня 2005 года. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Бейсен-
бековой Дариге  Аскаровне по адресу г.Абай, 
ул.Абая 54, кабинет 8, тел.: 8 702 444 18 94. 

После смерти Малеваной Надежды 
Андреевны, умершей 22 апреля 2018  года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Бейсенбековой Дариге  Аскаровне 
по адресу г.Абай, ул.Абая 54, кабинет 8, тел.: 
8 702 444 18 94. 

После смерти Бежиной Любовь Афана-
сьевны, умершей 17июля 2000 года. Всем 
заинтересованным лицам обращаться к но-
тариусу Балтабаевой Гульнаре Айтбаевне по 
адресу г.Абай, ул.Абая 26, «А», тел.: 8 72131-
2-03-84, 87757416333 

Дінаралық үнқатысу қай кезеңде болмасын өркениетті қоғамның алдынан шығатыны хақ. 
Бұл сонысымен де маңызды болмақ.  Ал,  дамыған  мемлекеттер арасында дінаралық үнқатысу  
кездесулерінің өтуі еліміз үшін кемел жетістік. Осындай айтулы кездесулерге дейін елімізде 
дінаралық татулықтың жайы ретімен келе жатқаны оң өзгеріс.  

Бүгінде барлығымызға белгілі ақпараттық насихаттық тобы жүйелі жұмыстар жүргізіліп, 
оңтайлы нәтижелереге қол жеткізіп келеді. Оның ішінде білім ордаларында өскелең ұрпаққа «Дін 
– тәрбие құралы» екенін кеңінен насихат етде. Сонымен бірге  барлық мекеме қызметкерлерімен 
діни адасушылықтың алдын алу бойынша кеңінен түсіндіріліп, жемісті кездесулерді  жалғасуда. 
Жалпы бүгінгі қоғам діни сауаттылықтың, діни көзқарастың  өлшемін биік екенін  қабылдап 
үлгерді. Дәстүрлі діннің насихатталуы – жоғары белестерге жетелейді. Діни тұрақтылық – 
дінаралық үнқатысуға әрқашанда жол ашады. 

М.Шағырбаева
Дінаралық қатынастарды

 зерттеу және талдау бойынша
 нұсқаушы  

ДІН ЖӘНЕ ҚОҒАМ
ДІНАРАЛЫҚ ҮНҚАТЫСУ  -

 ТАБЫСТЫ ДАМУДЫҢ БАСТАУЫ

В целях  повышения имиджа и авторитета 
Местной полицейской службы и в целом ор-
ганов внутренних дел среди населения, уста-
новления тесных доверительных отношений с 
гражданами, а также профилактики правона-

рушений на обслуживаемых административ-
ных участках,  в период с 05 сентября по 05 
декабря 2018 года на территории Абайского 
района проводится оперативно-профилакти-
ческого мероприятия «УЧАСТОК»

Основными задачами данного ОПМ 
являются: пресечение правонарушений и 
преступлений, недопущение тяжких  и особо 

тяжких преступлений в состоянии опьянения, 
в сфере семейно-бытовых отношений и ранее 
судимыми лицами, выявление и постановка на 
учеты лиц злоупотребляющих алкогольными 
напитками, употребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества, а также 
проверка  подучетных лиц по месту житель-
ства и проведение с ними профилактических 
бесед. 

Смаилов С.С.
Начальник МПС УВД   

Абайского   района
          подполковник полиции                                                

Профилактика 
правонарушений

Уважаемые жители Абайского района! 
 Министерство информации и коммуникаций Республики Ка-

захстан совместно с Ассамблеей народа Казахстана приступили 
к реализации второго этапа проекта "100 новых лиц Казахстана", 
предусматривающий популяризацию казахстанцев с яркими до-
стижениями в своей сфере деятельности, достойные примера для 
подражания.  

 В связи с этим на портале 100esim.el.kz включена функция для 
подачи заявок  кандидатов в проект. 

 Просим всех, кто желает принять участие в проекте, подавать 
заявки напрямую по данному порталу либо обращаться по всем 
вопросам в Отдел внутренней политики, культуры и развития язы-
ков Абайского района по телефонам 44634, 43505. Мы находимся 
по адресу: г.Абай, 3 микрорайон, дом 43.        
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Тіркеу куәлігі №13133-Г (Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі 30.10.2012ж. берген)

МЕХАНИК по ТРАНСПОРТУ оклад 150-200 тыс., АВТОСЛЕСАРЯ и 
МОТОРИСТЫ 100-150 тыс. требуется на завод в с.Рождественка (от 

Астаны 30 км.). Питание и проживание предоставляем тел: 87019131633,  
87029626303 (отд. кадров), 87084182618 (нач. производ.)

РАЗНОРАБОЧИЕ в связи с увеличением производства требуются на 
кирпичный завод в с.Рождественка (от Астаны 30 км.).Питание и прожи-
вание предоставляем. Авансируем. Оплата сдельная 120-180 тысяч. тел: 

87084182618 (нач. производ.), 87019131633,  87029626303(отд. кадров)

МЕХАНИК по РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ требуется на завод в 
с.Рождественка (от Астаны 30 км.). Оплата от 150-300 тыс. 

Питание и проживание предоставляем 
тел: 87759349391, 87019131633, 87778329782

Қамқорлық жасау-әркімнің қолынан келетін 
іс.  Сондықтан да әрбір жан иесі қайырымдылық 
істеріне араласып, Жаратушының ризалығын 
аңсаған халде бар ықыласымен мұқтаж 
жандарға қол ұшын беру дұрыстың дұрысы. 

Осы орайда, «Мектепке жол» акциясы 
аясында Топар кентінде Қазақстан Республи-
касы ішкі істер Министрлігі Жезқазған қаласы 
мамандырылған күзет қызметі басқармасының 
екінші полиция батальонының командирі 
полиция подполковнигі Бергалиев Ерлан 
Мақсатович басқарған ұжымы  Абай атындағы 
тірек мектебінің (ресурстық орталық) жағдайы 
төмен отбасыларынан оқитын оқушыларға 

демеушілік көмек көрсетті. Мектеп ұжымы 
күзет қызметі басқармасының ұйымына ерке-
ше алғыстарын білдіреді.  

Сонымен қатар, Топар полиция бөлімінің 
қызметкерлеріне және Топар кенті әкім аппара-

тына да спорт киім мен мектеп құралдарымен 
көмек көрсеткендері үшін  зор ықыласын 
білдіреді.

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында 
рухани тұрғыдан бай, өзгеге қол ұшын беруге 
әркез дайын тұратын адамдардың бары көңіл 
қуантады.

Абай атындағы 
тірек мектебінің  ұжымы

Жақсылық-жан шуағы!

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
В поселке Топар работает техосмотр 

мобильная линия ИП «Севольнев». Мы на-
поминаем вам  о прохождении  обязатель-

ного ТО. Для удобства наших граждан 
график работы продлен. Режим работы  с 
9-00 утра до 19-00 вечера. Цены: легковое 

авто – 3000 тенге, мото -  1500 тенге.
Адрес, п.Топар, Бульвар Мира 1,

Тел 87774841737

ПАНОРАММА

18 сентября  в г.Абай ОО "Молодёжный 
Альянс" совместно с КГУ  «Молодёжный ре-
сурсный центр Абайского района» провели 
спортивный флешмоб с участием мастера 
спорта по спортивной акробатике и фитнес 
инструктора спортивного клуба Aerofit  Петри-
шиной Екатерины

 Перед началом самого флэшмоба, ребята 
приняли участие в очень интересной викто-
рине, где им задавали необычные вопросы, 
связанные со спортом и здоровом образе 
жизни, правильно ответив, они получали при-

ятные призы.  Все присутствующие делали 
зарядку и энергично плясали под веселую 
музыку, а так же получили максимум заряда 
позитивной энергии.

Флэшмоб проводился с целью пропаган-
ды ЗОЖ. Занимайтесь спортом и будьте на 
позитиве.

Кирей Владислав 
Инструктор по работе с молодежью  
КГУ «Молодежный ресурсный центр 

Абайского района»

Молодежь выбирает ЗОЖ!

«Мемлекеттің ең басты дүниесі 
тек қана байлық емес, сонымен қатар 

ана тіліміздің болашағы»
 Н.Ә.Назарбаев

       Ана тілдің қасиеті туралы қанша 

айтсақ та таусылмайды. Тіл байлығы – әрбір 
елдің ұлттық мақтанышы. Ана тілі – ана 
сүтіндей бойымызға біртіндеп сіңеді. Тәуелсіз 
мемлекеттің ең басты белгісі – оның ана тілі. 
Халқымыздың аса бай рухани қазынасы – 
туған ана тіліміз. Ол – қазақ тілі. Тіл – өлшеусіз 
қазына, өрісі кең әлем. «Тілден тілдің кеңдігі 
болмағанымен, кемдігі жоқ»,-дейді дана 
халқымыз. Тіл біздің тұтастығымыз. Сондықтан 
әр адам өз ана тілін көзінің қарашығындай 
қорғауға, оның орынсыз шұбарлануына қарсы 
тұруы керек.

     Қазақ тілі – өте кең, жайдары да 
жалпақ тіл. Еліміз Қазақстан Республи-
касы егемендік алғалы бері ана тілімізге 
мемлекеттік мәртебе берілді. Тіл туралы заң 
қабылданды. Президентіміздің 2003 жылғы 

15 қарашадағы жарлығымен қыркүйектің 
үшінші жексенбісі Қазақстан Республика-
сы халықтары тілдерінің күні ретінде атап 
өтілетін болды. Біздің Абай ауданымыздың 
«Аққу бөбекжайы» да тілдер мерекесіне 

қызу дайындық үстінде. Балабақшамызда 
түрлі мерекелік іс-шаралар жоспарланып 
өткізілуде. Кішкентай бүлдіршіндерімізді ана 
тілінде білім нәрімен сусындатып, қазақи 
тәрбие бере отырып, ұлттық мәдениеттің 
гүлденуі, өзінің болашағы ана тіліміздің да-
муына зор үлес қосудамыз. Туған тілге деген 
сүйіспеншілік бала кезеңнен басталуы тиіс. 
Айнала қоршаған әлемді танып білу, туған 
тіліңді білуден басталады. Бабаларымыздан 
қалған асыл мұрамыз – ана тілімізді сақтап, 
өркендетіп, келер ұрпақтың бойына сіңіру 
әрбір адамзаттың парызы деп білемін. 

Фазилова Қ.К
Қарағанды облысы 

Абай қаласы әкімдігінің 
«Аққу бөбекжай» КМҚК психологы 

ЕСКЕ АЛУ
Аяулы жар, күміс алқа иегері, бес баланы дүниеге әкеліп 

тәрбиелеп өсірген, ұлын ұяға қондырып, немере, шөбере көрген, 
ашық мінезді жан дүниесі таза, адал жүрегімен, тілеуқор, ақылшы, 
қорғаушы тірегім, апатайым - Әлімше қызы Орынбасар (Оркен) 
сағына еске аламын. Туған жері Қарағанды облысы, Жаңаарқа 
ауданы,  Еңбек колхозында дүниеге келген. Ол құда-құдағиына, 
көрші-қолаңға, халқына сыйлы еді. Опасыз жалған-ай... Егер бүгін 
тірі болғанда арамызда жарқырап жүрер еді... 

Апатайым өзіңді ойлап, сағындым, 
Көзден шыққан жасымды. 
Тоқтала алмай, ағыздым, 
Алла салған жүкті пенде көтереді. 
Опасыз ғой бұл жалған. 
Жатқан жерің жарық ба? 
Мәңгі мекен топырағың мамық па? 
Жұма күні дұға жасап жүрмін ғой, 
О дүниеде иманды бол, иманды бол апатай!
Жатқан жері жайлы, топырағы торқа болып, рухы жұмақ нұрына 

шалқысын деп дұға бағыштаймыз.
Еске алушы: сіңлің Камиля Ибраева 

АНА ТІЛІМ - БАБАЛАР МҰРАСЫ

эл.почта abayhabar@mail.ru

сайт: www.abay-akikat.kz
тел.:4-14-29
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