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САЙЛАУ-2022 

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ  
Ш.БЕРСИЕВ АТЫНДАҒЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ ӘКІМІ САЙЛА-

УЫНЫҢ ҚОРТЫНДЫСЫ ЖӘНЕ САЙЛАНҒАН ӘКІМДІ ТІРКЕУ 
ТУРАЛЫ ХАБАРЫ

     2022 жылдың 11 желтоқсанында Ш.Берсиев атындағы  ауылдық 
округ әкімінің сайлауы өтті. «Қазақстан Республикасындағы сайлау 
туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 14 бабы-
ның 9 тармақшасына, 44 бабының 2 тармағына, 
45 бабына, 113-10 бабына сәйкес учаскелік сайлау комиссияларының 
Ш.Берсиев атындағы ауылдық округ әкімін сайлау нәтижелері туралы 
хаттамалары негізінде Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы 
сайлау қортындысын шығарды:
    Сайлау округі бойынша сайлаушылар тізіміне 1050 азамат енгізіл-
ді, олардың 822-і дауыс берді. Жарамсыз бюллетеньдер-21, «Бәріне 
қарсымын» деген жолда белгі қойылғаны- 92.
    Әрбір кандидат үшін берілген дауыстар саны: Амангосов А.С.-114, 
Кереев Ә.С.-70, Шауменов Н.С.-525
    Шауменов Нурлыбек Сагынганович, 1973 жылы дүниеге келген, 
уақытша жұмыссыз, Ш.Берсиев атындағы ауылдық округі  Қаратал 
ауылының тұрғыны, «AMANAT»  партиясы ұсынған, Ш.Берсиев атын-
дағы ауылдық округ әкімі болып сайланды.
    Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Қазақстан Респу-
бликасы Конституциялық заңының  45 бабына сәйкес  2022 жылғы 
12 желтоқсандағы шешімімен 2022 жылғы 11 желтоқсанда сайланған 
Ш.Берсиев атындағы ауылдық округ әкімін тіркеді. 

ОЙЫЛ АУДАНЫ Ш.БЕРСИЕВ АТЫНДАҒЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ САЙЛАНҒАН ӘКІМІН 
ТІРКЕУ ТУРАЛЫ ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ 

ШЕШІМІ
 «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Ре-
спубликасы Конституциялық заңы 14-бабының 9) тармақшасына, 
45-бабына, 113-11-бабының 1-тармағына сәйкес, 2022 жылғы 11 
желтоқсанда болған  Ойыл ауданы Ш.Берсиев атындағы ауылдық 
округінің әкімі сайлауының  қорытындылары туралы сайлау комисси-
ялары хаттамаларының негізінде Ойыл аудандық аумақтық сайлау 
комиссиясы ШЕШТІ:ШЕШТІ:
1. Шауменов Нурлыбек Сагынганович  1973 жылы туған, уақытша 
жұмыссыз, Ойыл ауданы Қаратал ауылының тұрғыны Ойыл ауданы 
Ш.Берсиев атындағы ауылдық округінің әкімі болып тіркелсін. 
 2.Сайланған әкімді тіркеу туралы хабар жергілікті бұқаралық ақпарат 
құралдарында жариялансын.
 3.Тиісті куәлік берілсін.
Сайлау комиссиясының төрағасы                           Б.Т.Бисекенов
Сайлау комиссиясының хатшысы                           Н.Б.Кенжебеков

       2022 жылғы   12 желтоқсан        2022 жылғы   12 желтоқсан                                                                                                                          

Ақтөбе облысы әкімінің 9 науры-
здағы №60 қаулысына сәйкес 
Департамент бастығының орын-
басары, жасақтау қызметінің бас-
шысы, подполковник М.Сақыптың 
тапсырмасы бойынша өткен сей-
сенбі облыстық жиын пунктінде 
Астана қаласы Ұлттық Ұлан 5573 
әскери бөліміне Ақтөбе облысы 
бойынша Отан алдындағы бо-
рышын өтеуге аттанғалы отырған 
әскерге шақырушыларды салта-
натты шығарып салу шарасын 
Ойыл ауданы өткізді. 
Шара барысында сөз алған аудан 
әкімінің орынбасары Мұратбай 
Айдарбаев жас сарбаздарға Отан 
алдындағы борыштарын абы-
роймен өтеп келулеріне тілек-

тестік білдірсе, Ойыл аудандық 
қорғаныс істер жөніндегі бөлім 
бастығы, капитан Ернұр Асқаров 
осындай ел қорғайтын ұлдарды 
тәрбиелеген ата-аналарына өз 
алғысын білдірді. Сондай-ақ ұл-
дарының тілеуін тілеп отырған 
Дариға Беймұханбетова, Сәуле 
Ахметовалар жас сарбаздарға 
сәттілік тіледі. Әскерге шақы-
рылушы жастар атынан Манас 
Майлыбаев сөз алып, елімізге 
адал қызмет ететінін жеткізді. 
Ойыл аудандық мәдениет үйінің 
өнерпаздарының әсем әндерімен 
әрленген шара соңында жас сар-
баздарға Ойыл ауданының ауыл-
дық округ әкімдерінің дайындаған 
сыйлықтары табысталды.

ЖАС САРБАЗ - ЕЛДІҢ ҚОРҒАНЫ!

Қадірлі ағайын! Қадірлі ағайын! 
Құрметті жерлестер!Құрметті жерлестер!

Баршаңызды Ұлы дала елінің ұлық мерекесі, елдігіміздің тұмары – 
Тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын!
Тәуелсіздік – дәуір мен уақыттың бізге берген үлкен сыйы, халқымыз-
дың мәңгілік құндылығы.
Жер бетіндегі қай халық үшін де тәуелсіздіктен биік ұлы мұрат жоқ. 
Еліміздің Тәуелсіздігі – ұлтымыздың ежелден еркіндік аңсаған асқақ 
рухының және ұлт тарихындағы барлық азаттық үшін болған күре-
стердің көк байрақты жеңісі.
Ұлы далада сан ғасырлық қоғамдық құбылыстарды басынан өткізген 
ел мен халық үшін Ұлы дала сахнасында болған тарихи оқиғалар ізсіз 
кеткен жоқ. 
Сол соқпақты жолды жүріп өткен бабаларымыз талай ғасыр азаттықты 
аңсап өтсе де, рухы мықты, өр халық намысын ешкімге таптатпады. 
Мың жарым жылға жуық халық болып бірігуді, ел болып қалануды, 
еркіндікті аңсаған халықтың арманы 1991 жылы жүзеге асты. Тарих 
бетінде Тәуелсіз Қазақстан мемлекеті пайда болды.
Тәуелсіздігімізді орнықтырудың ең қиын жылдарында халықтың ке-
мелдігі мен бірлігінің нәтижесінде ортақ мақсаттар жолында жұды-
рықтай жұмылған баршамыз Тәуелсіз мемлекетімізді бірлесіп құруға 
мүмкіндік алдық.
Осылайша, Қазақстан әлемдік тарих бетінде Тәуелсіз Ел ретіндегі 
жаңа парақтарын бастады. Бүгінде ынтымақты ұран, татулықты ту ет-
кен бейбіт халқымыздың бағындырған белестері, әлемнің дамыған 30 
елінің қатарына ұмтылған мемлекетіміздің толағай табыстары орасан. 
Тілегі татулыққа негізделген қазақ елін бүгінде әлем бейбітшілік бесігі 
деп мойындайды.
Осы уақыт ішінде мемлекетіміздің экономикасы қарыштап даму үстін-
де болып, көп ұлтты, бірлігі жарасқан, ынтымағы бекем, келешегі ке-
мел ел болдық.
Бұл – ұлт пен ұлыстың татулығы, отандастарымыздың табанды еңбегі 
мен ерік-жігерінің жемісі. Сондықтан да, тарихи оқиғалар тоғысқан бұл 
мерекені қазақ халқы жүрегімен сезінуі керек.
Тәуелсіздік жылдары өңіріміздің де экономикалық даму көрсеткіштері 
қарқын алып, осынау жылдар ішінде Ойыл ауданы зор жетістіктерге 
қол жеткізді. Уақыт талабына сәйкес, аудан көлемінде жаңартулар 
мен жаңғыртулар жасалды. Бұл тарапта әрбір ойылдықтың еңбегі, 
лайықты үлесі бар.

Ардақты ағайын!Ардақты ағайын!
Әрине, біз Тәуелсіздігіміздің тағы бір жаңа парақтарын ашар тұста азат 
ел екенімізді, өткеніміз өнегілі, келешегіміз кемел екендігін зор мақта-
нышпен айтамыз. Сондықтан да, кешегі өткен бабаларымыздың асыл 
арманы болған Тәуелсіздікті қанша дәріптесек те артық емес. Қазақ 
үшін қандай да бір жетістік болмасын оның бастауында – Тәуелсіздік 
күні тұрады.
Ендеше, қазақтың арманы мен мүддесін, елдігі мен еңбегін бағалау 
жолында бәріміз жұмыла еңбек етуіміз қажет. 
Баршаңызды ұлық мерекеміз –Тәуелсіздік күнімен құттықтаймын! 
Әр шаңыраққа шаттық пен бақыт, дендеріңізге саулық, бастарыңызға 
амандық, еңбектеріңізге жеміс тілеймін! 
Қазақ елінің Тәуелсіздігі ғұмырлы, Туымыз тұғырлы болсын!
Мереке құтты болсын!

Игі тілекпен, Ойыл ауданының әкімі Асқар Қайырғалиұлы ҚазыбаевИгі тілекпен, Ойыл ауданының әкімі Асқар Қайырғалиұлы Қазыбаев

Асхат Аймағамбетов көшбасшы 
оқушыларды құттықтап, атқа-
рылып жатқан жұмыстарды атап 
өтіп,
«Президент осы жылды Балалар 
жылы деп жариялады. Мемлекет 
балалардың жан-жақты дамуына 
және сапалы білім алуына жағдай 
жасап, балалардың қауіпсіздігі 
мен әрбір қазақстандық бала-
ның әл-ауқатын қамтамасыз ету 
шараларын қабылдап жатыр. Ал 
сіздер достарыңызға балалардың 
құқықтарын түсіндіріп, оларды 
толғандыратын мәселелерді бізге 
жеткізіп, көмектесіп отырсыздар. 
Қазір біз балалардың құқықтары 
мен мүдделерін қорғау мақса-
тында бірқатар ірі жобаны жүзеге 
асырып жатырмыз. Алғаш рет Ба-
лалардың әл-ауқаты индексі ен-
гізіліп, мектептегі психологиялық 
қызметтердің қызметі қайта фор-
матталып, буллингтің алдын алу 
шаралары қолға алынып, әле-

уметтік мәселелер шешіліп жа-
тыр. Әр облыста сіздер қазірдің 
өзінде ынтымақтастық орнатып 
жатқан балалар құқықтарын 
қорғау жөніндегі уәкілдер тағай-
ындалды», - деді министр Асхат 
Аймағамбетов.
Министр мемлекет дарынды ба-
лаларға ғана емес, сонымен бірге 
аз қамтылған отбасы балалары-
на да қолдау көрсетіп жатқанына 
тоқталды. Жақында дарынды ба-
лаларға арналған маманданды-
рылған білім беру ұйымдарына 
оқуға түсу үшін әлеуметтік осал 
топтағы балаларға гранттар бөлу 
туралы шешім қабылданды. Мем-
лекет басшысының тапсырма-
сымен Балалар жылында алғаш 
рет беделді халықаралық пәндік 
олимпиадалардың жеңімпаздары 
қомақты ақшалай сыйлықтар мен 
қазақстандық жоғары оқу орында-
рына конкурсқа қатыспай грантқа 
оқуға түсуге мүмкіндік алды.

АУДАН ӘКІМІ АСҚАР ҚАЙЫРҒАЛИҰЛЫ ҚАЗЫБАЕВТЫҢ 
16 ЖЕЛТОҚСАН - ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІ МЕРЕКЕСІМЕН ҚҰТТЫҚТАУЫ

АМАНАЛЛАХ МИНИСТРМЕН КЕЗДЕСТІ
ЖАҚЫНДА ОҚУ-АҒАРТУ МИНИСТРІ АСХАТ АЙМАҒАМБЕТОВ 
ЕЛІМІЗДІҢ БАРЛЫҚ ӨҢІРДЕГІ БАЛАЛАР ӨКІЛДЕРІМЕН КЕЗДЕСТІ.
Ш.БЕКМҰХАМБЕТОВА АТЫНДАҒЫ МЕКТЕП-ГИМНАЗИЯСЫ-
НЫҢ ОҚУШЫСЫ, «ЖАС ҰЛАН» ҰЙЫМЫНЫҢ ҰЛАНБАСЫ, АУДА-
НЫМЫЗДЫҢ МАҚТАНЫШЫ АМАНАЛЛАХ СЕРІКҰЛЫ БАЛАЛАР 
ӨКІЛІ РЕТІНДЕ ОБЛЫСТЫҚ ІРІКТЕУДЕН ӨТІП, РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 
КЕЗЕҢІНЕ ЖОЛДАМА АЛҒАН БОЛАТЫН. КЕЗДЕСУ БАРЫСЫН-
ДА АМАНАЛЛАХ «ЖАС ҰЛАН» ҰЙЫМЫНЫҢ НӘТИЖЕЛІ ЖҰМЫ-
СЫМЕН ТАНЫСТЫРЫП,  ҰСЫНЫС-ПІКІРІН БІЛДІРДІ.  

Ауыл шаруашылығы салалары 
бойынша мемлекеттік субсидия 
беруде қосымша міндеттер жүк-
теледі. Бұл туралы кеше ҚР Ауыл 
шаруашылығы министрі Ербол 
Қарашөкеев мәлімдеді. 
«Субсидияны тиімді ете түсудегі 
тағы бір жаңашылдық - қосымша 
міндеттер енгізу. Талаптарға кел-
сек, субсидия алатын ауыл ша-
руашылығы өнімін өндірушілер 
ішкі нарық сұранысын есепке 
ала отырып баға тұрақтылығын 
сақтауы тиіс. Бұл мәселе бойын-
ша қазір сауда және интеграция 
министрлігімен бірлескен жұмыс 
жүріп жатыр. Сонымен қатар 
жұмысшылардың жалақысын 
орташа деңгейден түсіруге жол 
бермеуді көздейміз. Сол сияқты 

5 жылда бір рет инвестиция құю 
міндеті талап етілмек», - деді Ер-
бол Қарашөкеев Мәжілісте өткен 
дөңгелек үстел барысында.
Сондай-ақ, министр ауыл ша-
руашылығы саласында инвест-
жобаларға жеңілдік болатынын 
айтты.
«Инвесторға қойылатын басты 
талап – жобаның нәтижелілігі. 
Осы орайда біз инвестициялық 
жобаларға субсидияның 75 пайы-
зын бірден бермекпіз. Қалған 25 
пайызы жоба нәтиже әкелген соң 
өтеледі», - дейді ол.
Бұған дейін Ербол Қарашөкеев 
субсидиялау процесінің элек-
тронды форматқа көшетінін ай-
тқан еді.

«ҚАЗАҚПАРАТ»«ҚАЗАҚПАРАТ»

СУБСИДИЯ АЛАТЫН ФЕРМЕРЛЕРГЕ
ҚОСЫМША МІНДЕТТЕР ЖҮКТЕЛМЕК
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Жас ұрпақтың азамат болып 
қалыптасуының, дамуының 
түп-тамыры тәрбиеден бастау 
алады. Қазақстанның ертеңі 
мен еліміздің ұлттық қауіпсіздігі, 
қоғамның құндылық бағдарла-
ры жайлы сөз қозғағанда, тәр-
бие мәселелері ерекше назар 
аударуды қажет етеді.
Білімді, адамгершілікті, кез-кел-
ген жағдайда дербес шешім 
жасай алатын, ынтымақтасуға 
және өзара іс-қимылға қабілет-
ті, ел тағдыры үшін жауапкер-
шілік сезіміне ие адам тәрби-
елеу мәселесі жыл сайынғы 
Республика Президентінің Қа-
зақстан халқына Жолдауынан, 
Қазақстан Республикасы аза-
маттарын патриоттыққа тәрби-
елеу Мемлекеттік бағдарлама-
сынан және т.б. аса маңызды 
құжаттардан орын алуда. Тәр-
бие үдерісіне тікелей қатысты 
негізгі құқықтар Қазақстан Ре-
спубликасының Конституция-
сында бекітілген және басқа да 
маңызды нормативтік құжат-
тарда жеке тұлғаның ұлттық 
және жалпы адамзаттық құн-
дылықтар негізінде қалыптасуы 
мен дамуы және оның кәсіби 
жетілуі үшін қажетті жағдайлар 
жасау, баланың тәрбиелену, 
білім алу және жан-жақты қа-
лыптасу, ана тілін, ұлттық салт-
дәстүрді сақтау, ақпараттану, 
денсаулығын нығайту сияқты 
құқықтарын іске асыру - білім 
беру жүйесінің басты міндеттері 
болып табылады[1].
Сондықтан, біздің мақсаты-
мыз қалыптасып оңы мен со-
лын тани бастаған жас ұрпаққа 
дұрыс жол көрсету, олардың 
бойынан адамға тән адамгер-
шілік, Отанды сүю, өз елінің 
патриоты бола білу сияқты 
құнды қасиеттерді сіңіре білу. 
Адам мақсаты адамгершілік 
қасиеттер арқылы орындалып, 
рухани қасиеттер арқылы жү-
зеге асады. Демек, еліміздегі 
қоғамды ізгілендіру жағдайын-
дағы ең басты мәселе – адам-
ды құндылық ретінде бағалау. 
Құндылық – адамдық қасиеттің 
өлшемі, оның жақсылыққа тал-
пынысы, өзге адамға жанашы-
рлығы, айналадағы адамдарға 
қайтарымы, өмірді жақсартуға 
ұмтылысы, өмір сүру ізденісі, 
тіршіліктегі әр пенденің орны 
мен рухани-адамгершілік қаси-
ет.
Адамгершілік тәрбиесіндегі ба-
сты мәселе – баланы құрмет-
теу. Әрбір бала өзін-өзі рухани 
жетілдіру үшін өзін тәрбиелеуге 
ұмтылу керек. Жалпы адамзат-
тық құндылықтарды өскелең 
ұрпақтың ақыл-парсатына азық 
ете білу үшін әрбір ұстаз-тәр-
биеші халық педагогикасын, 
салт-дәстүрлерді, әдет-ғұрып-
тарды терең біліп, оларды өрке-
ниетті өмірмен байланыстыра 
отырып, тәлім-тәрбиеге пайда-
лануға халық алдында жауапты. 
Адам өмірі – көп салалы, әрі көп 
қырлы. Осыған орай әркімнің 
өмірін жеңілдету, реніші мен 
қайғысын тең бөлісу үшін тәр-
биелі, саналы, адамгершілікті 
адамның сол қайғы-мұңға ор-
тақтаса білуі адамның жоғарғы 
сапасы. Себебі адамның тәртібі: 
жастардың үлкендерге сәлем 
беруі, жол беруі, құрдастарды, 
достарды құттықтауы, көршінің 
жақсы қылығын мадақтауы, 
т.б. секілді кәдімгі қарым-қаты-
настардан тұрады. И.Гете: «Ең 
алдымен өзіңді-өзің үйрет, сон-
да сен басқалардан үйренесің» 
- дейді. Сол сияқты біздің Әл – 
Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 
Университетінің Биология және 
Биотехнология факультетінде 
студенттермен түрлі іс – шара-
лар өткізіледі. Оларға іс шара 
өткізу мақсатының бірі олар бір 
– бірімен достық қатынаста бо-
лады және араласа бастайды, 
сонымен қатар түрлі жағдай-
лармен бетпе – бет келеді, сол 
арқылы үйренеді, ой тоқтатады 
деп айтуға болады. Қазіргі кезде 
бізде «Айналанды нұрландыр», 
«100 кітап», «Дені саудың жаны 
сау» , «Green Kampus» сияқты 
жобалар бойынша түрлі іс- ша-
ралар өткізіліп тұрады, оның 

ішінде кураторлық сағаттар, ар-
найы тәрбиелік сағаттар, түрлі 
жарыстар мен конкурстар өт-
кізіліп тұрады. Бірақ, дегенмен 
осындай іс – шараларды қы-
зық көрмейтін бармайтын сту-
денттер тобы да бар, олардың 
басым көпшілігі қаланың бала-
лары немесе әлеуметтік орта 
жағдайы бойынша қиын орта-
дан шыққан балалар деп айтуға 
болады. Куратор – эдвайзерлер 
студенттердің екі тобыменде 
жұмыс істей білу керек. Адам 
тәртібінің екі түрі болады: сөздік 
және нақтылы. Сөздік тәртіп 
– өз ойымызды білдіруіміз, 
пікіріміз, дәлеліміз. Біздер, кей-
де ашу үстіндегі шаршаған кез-
де немесе жиналған халық ара-
сында, жұмыстағы өз сөзімізге 
онша мән бермейміз. Ал әрбір 
сөздің мазмұны іс-әрекетіміз 
бен қимылымыздан бірден-бір 
кем емес. Швейцар жазушы-
сы Лафатер: «Ақылды болғың 
келсе, орнымен сұрауға, көңіл 
қойып тыңдауға, байсалды түр-
де жауап беруге және басқа 
ештеңе жоқ кезде сөйлеуді үй-
рен» - деген. Атақты жазушы 
Ілияс Есенберлин: «Ауыздан 
шыққан суық сөз жүрекке жет-
кенше мұзға айналады» де-
ген екен. Сондықтан орнықты 
әңгімелесу, сөйлесе білу, сөз 
арқылы пікірді, ойды жеткізу – 
адам мәдениетінің бір саласы. 
Жақсы әңгімелесуші болудың 
бір ғана тәсілі бар, ол – тыңдай 
білу. Тыңдауда – алдарыңызға 
жан салмайтын біртоға адам 
болсаңыз, ал сөйлесу қажет 
болғанда – сөздің соңын күтуге 
тырысу. Әрбір куратор – Эдвай-
зер студентке өзінің этикасын, 
құқығын, міндеттерін  үйретеді. 
Мәдениет  - бүкіл адам баласы-
ның өндірістік, қоғамдық, сана-
лылық, эстетикалық, тұлғалық, 
даралық бітім-болмыстарының 
жетістігінің жиынтығы. Адам мә-
дениеті мен оның тәртібінің өза-
ра байланысты болуы табиғи 
іс.Мәдениеттілік – жалпы қа-
былданған ережелерге сәйкес 
келетін тәртіп. Ол ережелердің 
өзгеріп отыруы да мүмкін, соған 
сәйкес тәртіп ережелері де өз-
герістерге түседі. Жақсылыққа 
ұмтылу мен өзін нағыз жақсы 
жағынан көрсету бір-бірімен 
үйлеспейді. Адам ақылды, 
кішіпейіл, әділ, батыл да қайы-
рымды болуға тиіс. Тек сонда 
ғана оның осынау Адам деген 
мәртебелі атпен аталуға құқығы 
болады. Жаңа кезеңдегі білім 
берудің өзекті мәселесі жас 
ұрпаққа-адамгершілік-рухани 
тәрбие беру. Құнды қасиеттер-
ге ие болу, рухани бай адамды 
қалыптастыру оның туған кезі-
нен басталуы керек. Халықта 
«Ағаш түзу өсу үшін оған көшет 
кезінде көмектесуге болады, ал 
үлкен ағаш болғанда оны түзе-
те алмайсың» деп бекер айтыл-
маған. Адамгершіліктің негізі 
мінез-құлық нормалары мен 
ережелерінен тұрады. Олар 
адамдардың іс-қылықтарынан, 
мінез-құлықтарынан көрінеді, 
моральдық өзара қарым-қаты-
настарды басқарады. Отанға 
деген сүйіспеншілік, қоғам игілі-
гі үшін адам еңбек ету, өзара 
көмек, сондай-ақ қоғамға тән 
адамгершіліктің өзге де фор-
малары, бұл-сананың, сезім-
дердің, мінез-құлық пен өзара 
қарым-қатынастың бөлінбес 
элементтері, олардың негізінде 
қоғамымыздың қоғамдық-эко-
номикалық құндылықтары жа-
тады. емдік кеңістік аясындағы 
адам өмірі дегеніміз не? Бір 
ғана сәт, қас-қағым уақыт қана. 
Бізге берілген осындай ғана ғұ-
мырды өзіміз үшін және өзгелер 
үшін ешқандай қиындықсыз өт-
кізу маңызды емес пе?!
Жас ұрпақты өкінбейтіндей етіп, 
қателіксіз, уайым-қайғысыз, зор-
лық-зомбылықсыз өмір сүруге, 
өмірлері қуаныш пен шаттыққа 
толы болуға үйрету – біздің қа-
сиетті парызымыз. Нағыз ұстаз 
бейнесін Әбу Насыр Әл-Фараби 
сөзімен түйіндесек: «Ұстаздық 
мінез-құлық нормасы мынадай 
болуға тиіс: ол тым қатал да 
болмауға тиіс, тым ырыққа да 

жығыла бермеуі керек, өйткені 
тым қаталдық шәкіртті өзінің 
ұстазына қарсы қояды, ал тым 
ырыққа көне беру ұстаздық 
қадірін кетіреді, оның берген 
сабағы мен оның ғылымына, 
шәкірті селқос қарайтын бола-
ды. Ұстаз тарапынан барынша 
ынталылық пен табандылық 
қажет. Өйткені бұлар, жұрт ай-
тқандай, тамшысымен тас те-
сетін бейне бір су тәрізді» [2].
Осындай ұстазға тән мі-
нез-құлық ізгілікпен ұштасып, 
бала жүрегінің төрінен орын 
алған жағдайда жас ұрпақтың 
рухани бай, адамгершілігі мол, 
жан-жақты үйлесімді дамыған, 
елін сүйер абзал азамат бола-
ры сөзсіз.
Жас ұрпақ отбасында, ұжымда, 
қоғамда бірлесе өмір сүру 
жайында үлкендер әлемінен 
лайықты өнеге алады. Мұн-
дай өнегеге нелер жатады? Ең 
алдымен, адамның өз-өзімен 
және қоршаған ортамен, атап 
айтсақ, Әлеммен, өзге тіршілік 
иелерімен, өз пейілдерімен, 
сезімдерімен және іс-әрекет-
терімен жарастықта өмір сүруі, 
өзінің өмірдегі орнын таба білуі 
болып табылады[3-7].
Психологтардың айтуы бой-
ынша қатыгез кино, ойын т.б 
көріністер музыканың шама-
дан тыс жоғарғы дыбысты бо-
луы, құлаққа наушникпен ұзақ 
тыңдап жүру, құлақтың мембра-
насына пайдалы емес. Әсіресе 
ойындар олардың нерв жүй-
есіне қатты әсер етеді екен. 
Себебі жылдам жауап беріп, 
тез қимылдау талап етіледі. 
Нервтік жүйенің қысқа уақытта 
қатты жұмыс істеуі жас бала-
ның шаршауын тездетеді. Со-
нымен бірге адамның әсіресе 
жасөспірімдерге өтпелі кезең 
жасындағы оқушыларға жүйке 
жүйесіне әсері, тез ашуланшақ 
болуы, психологиялық құбылы-
стық әсерлері болуы мүмкін.
Және де таң қаларлық жағдай. 
Әдетте Жапония десе көз ал-
дымызға дамыған технология-
лар елі елестейді[1-6]. Айтары 
сол жапондардың технологияға 
берілгені сонша тіпті ұлттық жа-
зуларын, яғни иероглифтерді 
дұрыс жазуды ұмыта бастап-
ты. «Ұмытқандардың» саны 
халықтың 66 пайызына жетеді 
екен. Бұл көрсеткіш соңғы жыл-
дары 25 пайызға дейін өсіпті. 
Мұның бәрі қалтафон мен ком-
пьютерді шектен тыс пайдала-
нудың әсері дейді мамандар.
“Жастар – болашаққа апара-
тын алтын көпір”,- дейді дана 
халқымыз. Әрбір жас жеке қа-
білетіне және кәсіби біліміне 
сай қоғамымызда өз орнын 
табуы қажет. Біздің әлеумет-
тік – экономикалық даму жо-
лындағы қарқынымыз, жастар-
дың қоғамдық – саяси өмірдегі 
ұстанымына, олардың ертеңгі 
күнге деген сенімі мен белсен-
ділігіне тікелей байланысты. 
Осы орайда ұстаздар қауымы 
студенттерді оқыту барысында 
тәрбие мазмұны мен тәрбие-
леу ісі олардың дүниетанымын 
қалыптастыру және ақпараттық 
– саяси мәдениетін көтеруге ба-
сты ықпал ететін жағдай жасау 
қажет.
Жастардың өмірдегі ұста-
нымдары  әркез қоғам мү-
десімен тоғысып, мемлекеттің  
даму қарқынына ілесіп оты-
рғаны абзал. Бұл үшін бірінші 
кезекте жастарды қоғамдағы 
құндылықтарды қастерлей білу-
ге үйретуіміз қажет. Келешек 
ұрпақтың парасатты да, мәде-
ниетті болып, білімді, озық тех-
нологияларды, ғылымды  жете 
меңгеріп, әсіресе елжанды аза-
мат болып қалыптасуы – біздің 
болашағымыздың кепілі.  Ұрпақ 
тәрбиесінде ата – ана, қоршаған 
ортамен қатар университеттің 
маңызы зор. Жастарымыздың 
қоғамның жаңару үрдісімен үй-
лесімді өмір сүре білуі үшін біз 
олардың тәрбиесіне айрықша 
мән беруге тиіспіз.
Кім баласын қатардан қалсын 
дейді. Қай ата-ана болса да 
шамасы келгенше барын беріп, 
ұл- қызын қалада жоғары оқу 

орнында оқытуға тырысады. 
Баласының студент атанғанын, 
ертең болашағы зор маман 
болғанын қалайды. Қалаға кел-
ген жастардың еріктері өздеріне 
тиген соң, адасулары да болып 
жатады. Оған, әрине, түскен 
ортасының әсер ететіні белгілі, 
әр түрлі дос – жаранға кездесіп, 
әр қилы жол таңдаулары мүм-
кін. Бұған себеп қалаға келген 
жастардың барлығы дерлік 
биологиялық, психологиялық 
жетілу және қалыптасу саты-
ларындағы жастар. Осындай 
жастардың албырттығының, 
құзыреттілігінің қалыптасып 
үлгермегендігіне байланысты 
соңғы жылдары жастардың көбі 
дәстүрден тыс діни ағымдар 
ықпалына түсуде. Ал енді бір 
студент жастар ақша табудың 
оңай жолы екен деп әр түрлі 
келеңсіз істермен айланысуға 
дайын тұрады. Жауыр болған 
сөз болса да айтайын, жастар 
ел болашағы, ертеңгі келбеті. 
Сондықтан осындай келеңсіз 
жағдайлардың алдын алу үшін 
әл-Фараби атындағы Ұлттық 
университетімізде биология 
және биотехнология факуль-
тетінде барлық оқуға түскен сту-
денттерді топқа бөліп, оларға 
оқытушылар арасында куратор 
эдвайзерлер сайланады. 
Сонымен, студент үшін кура-
тор-эдвайзер кім? Оны мен 
білмейтін оқырманға таны-
стырғым келді? Эдвайзерлер 
жұмысының негізігі бағыттары 
жастардың тұлғалық дамуының 
үйлесімділігін қалыптастыру, 
студенттерді азаматтық белсен-
ділікке тәрбиелеу, білім алушы-
лардың мамандықтың жұмыс 
оқу жоспары аясында білім алу 
траекториясының таңдама-
лығы негізінде өзін-өзі көрсету 
қабілеттерін көрсетуге қолдау 
көрсету. Эдвайзерлер универ-
ситет, факультет әкімшілігі және 
студенттік топ арасында байла-
ныс орнатушы негізгі тұлға бо-
лып табылады.
Эдвайзердің міндеттері: сту-
денттердің білім алуының 
жеке траекториясын анықтауға 
және білім беру бағдарлама-
ларын меңгеру барысында; оқу 
үдерісін ұйымдастыру бойын-
ша барлық қажетті ақпараттық 
материалдарды дайындауға 
қатысады, студентке жеке оқу 
жоспарын құрастыруға және тү-
зетуге ықпал етеді және көмек 
көрсетеді.
Эдвайзерлер факультет де-
канының өкімімен кафедра 
меңгерушісінің келісімі негізін-
де тағайындалады. Эдвай-
зер студенттерді универси-
теттің академиялық өмірінің 
ерекшеліктерімен, оқу жұмыс 
жоспарының мазмұнымен, ди-
плом алудың талаптарымен, 
таңдаған мамандығының мүм-
кіндіктерімен таныстырады 
және студенттердің өз мүмкін-
діктерін, қызығушылықтарын 
ескере отырып оқытудың жеке 
траекториясын анықтауына 
жәрдемдеседі. Эдвайзер тір-
кеу ережелеріне сәйкес сту-
денттердің пәндерге тіркелу 
барысына қатысады. Әрбір 
эдвайзерге Тіркеуші кеңсесі 
анықтаған студенттердің бел-
гілі бір тобы бекітіліп беріледі. 
Оқу жылы барысында эдвайзер 
кеңес беру кестесіне сәйкес жұ-
мыс істейді.
Эдвайзерлер келесідей қызмет-
терді орындайды: студенттерді 
білім беру үдерісін ұйымдасты-
рудың ережелерімен танысты-
ру; типтік оқу жоспарымен және 
элективті пәндер каталогымен 
таныстыру (міндетті және 
таңдау пәндері тізімін құрасты-
рудың талаптарымен, курстың 
пререквизиттері және постре-
квизиттерімен); кредиттердің 
саны туралы мәліметтер беру 
және оларды игерудің тәсіл-
дерін түсіндіру.
Куратор-эдвайзер студенттік 
топтарда оқу-тәрбие жұмысын 
жүргізу барысындағы басты 
тұлға. Ол топтағы студенттердің 
қызметін және тәрбие жұмысын 
ұйымдастырушы. Куратор-эд-
вайзердің тәрбие қызметінің аса 

маңызды бағыты болып бірін-
ші курс студенттерінің жоғары 
оқу орнына бейімделуіне көмек 
көрсетеді. Студенттердің әле-
уметтік-тұрмыстық және бос 
уақытты ұтымды өткізу  сияқты 
мәселелерін ұйымдастырушы. 
Студенттік топта жастар ара-
сында сыйласушылықты, ауыз 
бірлікті, қайырымдылықты, өза-
ра бірін-бірі қолдауды үйретеді. 
Сонымен қатар куратор-эдвай-
зер  университеттегі оқу са-
бақтарына, аралық, апталық 
және сессияға байланысты сту-
денттерде мәселелер туындаса 
көмек көрсетеді. Топтағы әрбір 
студенттің денсаулығы мен тұр-
мыстық жағдайын  туралы ақпа-
ратқа ие. Жастарды студенттік 
өмірге баулу, өздерін-өзі тануы-
на көмек жасайды.
Ата-ана үшін ең керекті сту-
денттердің жеке мәселелеріне: 
сабаққа қатысуы, үлгерімі, жоға-
ры оқу орнындағы іс-әрекетіне 
куратор-эдвайзер аса көңіл ау-
дарады. Керек болған жағдайда 
ата-аналарға қажетті ақпаратты 
бере алады[7].
Қазіргі заманауи техникалық 
заманда ата- ана баласының 
оқу үлгерімі мен сабаққа қаты-
суын интернет болса болды, 
үйде отырып біле береді. Ол 
үшін университет сайты http://
www.kaznu.kzарқылы студент-
тің жеке логин поролымен 
студенттің жеке электрондық 
бетіне кіруге болады. Сонымен 
бірге студенттің академиялық 
үлгерімі туралы ақпаратты Ре-
гистратор офисі арқылы білуге 
де болады.
Жалпы, ата-ана бірінші курстың 
басында куратор-эдвайзермен 
хабарласып танысып алғаны 
бір жағынан жақсы. Себебі, 
әке-шешесі куратор-эдвайзерін 
білетін болғандықтан студенттің 
оқуға жауапкершілігі артады. 
Біз бірнеше жыл куратор-эд-
вайзер қызметін қоса атқарып 
келеміз. Біздің тобымыз қазіргі 
әлемде қарқынды дамушы био-
логия ғылымының өндіріспен 
тікелей байланысты саласы 
бойынша оқитын студенттерді 
дайындайтын «Биотехнология» 
мамандығының 3-курс студент-
тері. Міне, осы топ студент-
терімен тәрбиелік жұмыстар жа-
сауда олардың ата-аналарымен 
әр түрлі кездесулерде олардың 
көпшілігінің кураторлар жұмы-
старынан хабарсыздығы, ал 
егер баласының оқуына немесе 
бағыт бағдарына күмәні болса, 
хабарласып сұрауына болатын-
дығын білмейтіндіктерін байқа-
дық.Тіпті, кей ата-аналардың 
баласының «бәрін тапсырдым» 
- деген сөзіне сеніп, олардың 
кейбір пәндерді тапсырмаған-
дығын, ол пәнді қайта оқитынын 
кеш біліп жатады. Сондықтан 
осындай ауыл өмірін қалаға 
ауыстырып жатқан уақытта 
жастарға көмектесетін куратор 
–эдвайзері жұмысы  жайында 
жазғым келді. Былай қарасаң, 
студент кәмелетке жеткен, оңы 
мен солын танитын сияқты бо-
лып көрінеді. Ал жұмыс бары-
сында оқуға түскен көпшілік 
жастардың, әсіресе, 1-2 курста 
әлі де болса ата-анасын сағы-
нып, жасы үлкен қамқоршы, 
ақылшы іздейтіндері де кезде-
седі. Осындай уақытта студент-
тің жан дүниесін түсініп, дер 
кезінде ойларымен бөлісуге 
шақыру, уақыт табу куратор-эд-
вайзерға байланысты. Тәрбиесі 
түрлі от басынан шыққан сту-
денттермен жұмыс барысында 
топтағы студенттердің этикалық 
тәрбиесіне, адамгершілігіне, 
мәдениетіне назар аудара оты-
рып, «Бала тәрбиесі – бесіктен» 
деген сөздің мағанасын түсін-
гендей боласың. Топтағы кейбір 
студенттің білімге құлшынысын, 
мінез-құлқын, университет-
тің ішкі тәртібін қадағалауын, 
тұлғалық жан-жақты дамуға 
ұмтылуын байқағанда ата ана-
сына іштей рахмет айтасың. Ал 
кей  жастардың  өтірік айтып 
тұрғанын көргенде ата-анала-
рының  тәрбиеден олқылық жа-
сап алғанына өзің өкінесің, тәр-
биелеуге тырысасың. Алайда,  

нәтиже  барлық уақытта бола 
бермейді. 
Сонымен бірге айта кететін 
жайт, ата-аналардың балала-
рының мектепте мамандық 
таңдауына көмектескені дұрыс 
сияқты.  Мысалы, кейбір жаста-
рың көңілі құлап, жүрекпен 
қалап осы мамандықты таңда-
мағаны оқуды қызыға оқымаға-
нынан, тіпті дәріс тыңдауға 
ерініп отырғанынан білініп тұра-
ды. Сондықтан ата-ана мектеп 
қабырғасында жүргенде өмір 
жолын таңдауға көмектесіп, со-
нымен бірге баратын оқу орны 
мен мамандығы жайында  бір-
ге толығырақ білуге тырысқаны 
жөн. Сонда ғана жастар өмірде 
өз орнын тауып  қана қоймай, 
кейін мамандығы бойынша 
еңбектенуде шаршамайтын, 
жалықпайтын бақытты адам 
болады. Енді бір студент тек 
3-4  университет қабырғасында 
ғана өзін өзі танып, оқып жатқан 
мамандығының сыр қырын те-
реңірек біліп қызыға бастайды. 
Мұндай студенттер магистрату-
раға түсуге бар күшін салады. 
Ондай студенттер бізді  бір қу-
антып тастайды.
Студенттер университет қа-
бырғасында тек мамандықты 
игеріп қоймай, тұлға ретінде 
қалыптасады, жол таңдайды. 
Соңғы жылдары ғылымға қы-
зығушылық қала жастарына 
қарағанда ауыл жастарында 
басым. Бұл, әрине қуантатын 
жай болып табылып қоймай, 
сонымен бірге ауылда әлі де 
ғылым мен руханиятқа деген 
көзқарастың басымдығын көр-
сетеді. Біздің университетіміздің 
ұстанымының бірі студенттерді 
ғылымға баулу, сондықтан көп 
студенттер 2-3 курстардан 
бастап,  факультеттегі ғылы-
ми зерттеу зертханаларында 
жұмыс істейді. Бұл жастарды 
тек  ғылым саласына баулып 
қоймай, оларды өмірге шығар-
машылық көзбен қарауға үйре-
тері сөзсіз. 
Сонымен, куратор-эдвайзер 
ретінде әр студенттің сері-
гі ақыл, жетелеушісі ғылым, 
көңіліне сәуле шашар жарығы 
ар мен мінез болса деп тіле-
сем, қаймағы бұзылмаған ауыл-
дан қазақ балаларына дәстүр-
лі құндылық пен діни санасын 
жетілдіруден, оны бойларына 
сіңірден  және ішкі мәдениетті 
үйретуден жалықпаса екен дей-
мін. С.Макаренконың «балаға 
тәрбие беру үшін тек үгіт пен 
ақыл жеткіліксіз. 
Егер сіз өзіңіз мақтаншақ бол-
саңыз, жолдасыңызды сөксеңіз, 
сіздің балаға айтқан үгітіңіз, 
ақылыңыз түкке де керек емес» 
- деген сөздерін әсте естен 
шығармаса екен деймін.

Пайдаланылған әдебиеттер Пайдаланылған әдебиеттер 
тізімі:тізімі:

1. Государственная программа 
развития образования Респу-
блики Казахстан на 2011-2020 
годы.
2. Закон Республики Казахстан 
«Об Образовании» от 27 июля 
2007 года № 319 - III. 
3. Егорова Ю.А. Проблема ин-
теграции науки и образования // 
Современные наука емкие тех-
нологии. – 2008. - №1-С.74-75 
4. Б.А.Альмухамбетов. Тенден-
ции развития системы повы-
шения квалификации педаго-
гических кадров в Казахстане. 
– Алматы: «Ғылым», 2001. – 
290с.
5. Тұрғынбаева Б.А. Мұғалім-
дердің шығармашылық әлеуетін 
біліктілікті арттыру жағдайында 
дамыту Алматы – 2005, 208б.
6. А.Ю. Абинова. Проблемы ин-
теграции системы образования 
в национальный инновацион-
ный комплекс // Вестник КазНУ, 
2014.http: //artiklekz.com|artikle| 
category| 163.
7. Чунетова Ж.Ж.,Жумабаева 
Б.А. Студентке кім эдвайзер 
– Қазақстан мұғалімі, Алматы - 
2017ж. 

Ж.Ж.ЧУНЕТОВАЧУНЕТОВА,Б.,Б.ЖҰМАБАЕВАЖҰМАБАЕВА,,
Әл – Фараби атындағы ҚазҰУ, Әл – Фараби атындағы ҚазҰУ, 
Биология және биотехнология Биология және биотехнология 

факультеті.факультеті.

ТӘРТІП — ТӘРБИЕ БАСТАУЫ,
ТӘРТІПСІЗДІК – ӨМІРІҢНІҢ ҚАС ЖАУЫ



13 желтоқсан 2022 жыл

Ойыл аудандық аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы Ойыл 
аудандық ауруханасының акушеркасы Анаргүл Наурызбаеваға 

аяулы жары Серіктің  аяулы жары Серіктің  
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты отбасына, ағайын-туы-

старына қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Газет аптасына бір рет шығады.
Таралымы 1381 дана. Тапсырыс 1761 
Көлемі 1 баспа табақ, индикс 65525

Ойыл аудандық мәдениет саласы қызметкерлерінің бастауыш 
кәсіподақ ұйымы «Шұғыла» мәдениет және демалыс орталығы-
ның электригі Нұрдәулет Сапаровқа 

әкесі Серіктіңәкесі Серіктің
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғырып, көңіл айтады.

№ Наименование Наименование 
населенных пунктовнаселенных пунктов

Период (дата) проведения Период (дата) проведения 
обязательного технического обязательного технического 
осмотраосмотра

Место проведени Место проведени 
обязательного обязательного 
технического осмотратехнического осмотра

Режим Режим 
работыработы 

1 Уил 01.01.2023-14.05.2023 Согласовать с акиматом с 9.00-18.00  
2 Коптогайский с/о 15.05.2023-17.05.2023 Согласовать с акиматом с 9.00-18.00  
3 Уил 18.05.2023-25.06.2023 Согласовать с акиматом с 9.00-18.00  
4 Караталский  с/о 26.06.2023-28.06.2023 Согласовать с акиматом с 9.00-18.00  
5 Уил 29.06.2023-16.07.2023 Согласовать с акиматом с 9.00-18.00  
6 Каройский с/о 17.07.2023-19.07.2023 Согласовать с акиматом с 9.00-18.00  
7 Уил 20.07.2023-13.08.2023 Согласовать с акиматом с 9.00-18.00  
8 Коптогайский с/о 14.08.2023-16.08.2023 Согласовать с акиматом с 9.00-18.00  
9 Уил 17.08.2023-03.09.2023 Согласовать с акиматом с 9.00-18.00  

10 Караталский  с/о 04.09.2023-06.09.2023 Согласовать с акиматом с 9.00-18.00  
11 Уил 07.09.2023-08.10.2023 Согласовать с акиматом с 9.00-18.00  
12 Каройский с/о 09.10.2023-11.10.2023 Согласовать с акиматом с 9.00-18.00  
13 Уил 12.10.2023-31.12.2023 Согласовать с акиматом с 9.00-18.00  

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 
МЕХАНИЧЕСКИХ  ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПРИЦЕПОВ  К НИМ  
МОБИЛЬНОЙ ЛИНИИ  ЦТО  ИП «НИГАМАТОВ А.Н»  ПО  УИЛ-

СКОМУ  РАЙОНУ  НА 2023 ГОД.

   Ж.Жүсібалиев атындағы Ойыл қазақ орта мектебінің ұжымы және 
бастауыш кәсіподақ ұйымы мектебіміздің психолог маманы Сәуле 
Әжниязоваға қайнысы

  Мекеев Әділбектің    Мекеев Әділбектің       
 қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына, ағайын-туыста-
рына қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Ойыл орман және жануарлар дү-
ниесін қорғау мекемесі аумағын-
да қылқан жапырақты ағаштар-
дың негізгі орман құраушы түрі 
– кәдімгі қарағай. Сонымен бір-
ге азғантай көлемде дәрі арша 
өседі. Міне, осы қылқан жапы-
рақты ағаштарды жаңа жыл ал-

дында күшейтілген тәртіппен кү-
зету туралы жыл сайын бұйрық 
шығады. Орман шаруашылығы 
және жануарлар дүниесін қорғау 
комитетінің 15.11.2022 жылға 
№27-5/287 НҚ бұйрығына сәй-
кес бекет құрылып, орманшылар 
кезекшілікке шығады. Көп адам 

ҚЫЛҚАН ЖАПЫРАҚТЫ АҒАШТАР 
МЕРЕКЕЛІК ШАРАНЫҢ «ҚҰРАЛЫ» ЕМЕС!

жаңа жыл алдында үйінде шыр-
ша тұрғанын жақсы көреді. Алай-
да жоғарыдағы бұйрыққа сәйкес 
жаңа жыл алдында қылқан жапы-
рақты ағаштардың жас көшеттері 
ерекше қорғауда болады. Ал заң-
сыз немесе байқамай кесіп ал-
саңыз Әкімшілік құқық бұзушылық 
Кодексіне сәйкес - заңсыз кесіл-
ген ағаштар мен бұталар, көр-
сетілген бұзушылықтарды жасау 
құралы болған бұзушының көлік 
құралдары және өзге де заттары 
тәркілене отырып, жеке тұлға-
ларға – бір жүз айлық есептік 
көрсеткіш айыппұл салынады. 
«Ойыл орман және жануарлар 
дүниесін қорғау мекемесі» КММ 
қәзіргі таңда орманшылардан 
және ІІБ қызметкерлерімен бірле-
се «Барқынды» күнделікті қарап 
отыр. Осы мақсатта 5 мобильді 
топ, 1 бекет құрылды. Қарағай 
болсын, басқа өсімдік болсын, 
табиғатты аялаған дұрыс. «Көкті 
жұлма» деп айтып кеткен ата-ба-
бамыздың сөзін үнемі еске алып 
отырсаңыздар екен.

Т.Т.СЕНҒАЛИЕВСЕНҒАЛИЕВ,,
«Ойыл орман және жануарлар «Ойыл орман және жануарлар 

дүниесін қорғау мекемесі» дирек-дүниесін қорғау мекемесі» дирек-
торының орынбасары.торының орынбасары.

Латын әліпбиіне көшу - халқы-
мыздың, шыңдап келгенде ұлты-
мыздың жаңа бастамаларға жол 
ашатын бірден-бір басты қадамы. 
Ұлт тағдырын құру және оны та-
рих сахнасына өшіріп алмастан 
сақтап қалу, сол ұлттың ана 
тілімен тығыз байланысты екені 
де белгілі. Тіл жай ғана байланыс 
құралы немесе ауызша аталып 
жүрген дыбыстардың жиынтығы 
ғана емес, ұлт басынан өткен әр-
бір сәтті өрнектеп жазушы құрал. 
Сол өрнектің қағаз бетінде бе-
дерленуі де осы мәселеге әкеп 
соғады. Тілдік құндылықтарды, 
сөз байлығын дәріптеу үшін өзге 
де тілдермен байланыста болып, 
жаңа сөздермен толықсып, «ты-
нысымызды» кеңейтіп отыру - бұл 
заманның талабы. Бұл үшін «Не 
істеу керек?» - деген сұрақтарға 
жауап алар күн де алыс емес.
Ұлтымыздың әдеби құндылықта-
рына, тарихи қазынасына, мәде-
ни байлығына қызыққан шалғай 
елдер үшін түсінікті қаріпті қол-
данысқа енгізсек әлемдік саясат 
сахнасына едәуір жылдам жетер 
ме едік?! Алайда «Таяқтың екі 
ұшы бар» демекші, әлбетте, қол-
даушы пікірге қарсы пікірде табы-
лады. 
Қолданыста жүргеніне бір ғасы-
рға жуық уақыт өткен кирилл әліп-
биі халқымыздың тыныс-тіршілі-

«ЖАҢА ӘЛІПБИ - ЕЛ ТАҢДАУЫ»

гімен тығыз астарласып кеткен. 
Халқымыздың латын әліпбиіне 
түбегейлі көшуіне қорқа қарауы 
да осы себепті. Қарапайым ха-
лық арасында жоғары білім бы-
лай тұрсын, қарапайым әліпбиді 
жетік меңгермегендер де бар. 
Тәуелсіздік жылдарына дейінгі 
білім алған азаматтар арасында 
латын әліпбиін, соған ұқсас ағыл-
шын әліпбиін танымайтындар да 
баршылық. Міне, осындай аза-
маттарымыздың атаулы өзгеріске 
қинала қарайтыны сондықтан. 
Латын әліпбиіне көшу жастар 
үшін ешқандай қиындық әкел-
мегенімен, жоғарыда аталған 
азаматтар мен азаматшаларды 
қайта оқыту бағдарламасының 
қажеттілігі туындайды. Бұл мәсе-
ле шешімін тапты делік, алайда 
қарапайым қолданыстағы сөз-
дерді латын әліпбиімен жазу үшін 
туындайтын мәселелер ше?! 
«Асхана» сөзін  латын әліпбиінде 
«Ashana» десек, «Шар»  «Shar» 
деп жазар болсақ, екі әріптің 
бірігіп бір мағына беруіне қаты-
сты мәселелер туындамақ. Ал 
тілімізге кірме сөз болып сана-
латын «Цех» сөзі «Tseh» болып 
жазылмақ па?! Осындай түсінбе-
ушіліктерді грамматикалық сауат-
сыздық немесе тілдік ерекшелік 
деп есептеу керек пе деген сұрақ 
туындайды. Халықты алаңда-

татыны да осы. Бірақ, барлық 
жаңашыл бетбұрыстардан ілік із-
деп, сыныққа сылтау ете берсек, 
айтылған сөз жерде қалып, «үздік 
елдер дәрежесіне көтерілеміз» 
дегеніміз бекерге кетпек. Алды-
мызға қойылған мақсаттар мен 
мәселелердің тысын аударып, 
жақсы-жаман салдарын саралау 
әрине шетте қалмас. Кемшілік-
тер іздей келе туындайтыны да 
белгілі. Ұсына салып, пайдаға 
жарап кететін жоба болмайды, 
түрлі сыннан өтіп, қолданысқа 
жарамды болғанда ғана ол оң 
нәтиже береді. Осы айтылған-
дардан кейін латын әліпбиінің 
болашағын қалай елестетеміз?! 
Шын мәнісінде, «қазақ» деген 
халықтың асқақ атауы қыр асып 
сонау шет елдердің сахнасында 
дүбірлі болмас па еді?! Халқымы-
здың қазыналы тарихына үңілген-
дер еш қиындықсыз тәнті болар 
еді,  әдебиет майталмандары-
ның шежірелі шығармалары түр-
лі мелекеттің  кітапханаларынан 
мәртебелі орындарды алар еді,  
шетел аралап келіп жатқан жұл-
дызды журналдарың қатарына 
қазақ халқының да жазбалары 
енер еді. Осыншама жетістіктің 
бір табан алдында тұрғанымыз-
ды еске алар болсақ, атап өтілген 
мәселенің бәрі түкке тұрғысыз бо-
лып қалары хақ. Елімізді танығы-
сы келетін әрбір жанға кең жол 
ашылып, мемлекетімізді көзге іл-
мегендер мәртебелі мәдениетіміз 
алдында басын иері де анық. 
Алға қойған рухани жаңғыру 
мәселесі, еліміздің атауын бүкіл 
әлем алдында жаңғыртары анық. 
 Тоқсан ауыз сөздің тобықтай 
түйінін түйер болсам, бабалары-
мыз айтпақшы бір жағадан бас, 
бір жеңінен қол шығарып, болар 
елдің баласы бірін бірі батыр қо-
ятынындай, алға қойылған мақ-
сатты көп болып, халық болып 
көтерсек, еліміздің тәуелсіздігінің 
аз ғана уақытында адам айтса 
сенгісіз алпауыт жетістіктерге же-
терімізге кәміл сенімдімін.

Жамал Жамал ЖАҢАБАЕВАЖАҢАБАЕВА,,
Саралжын ауылдық моделді Саралжын ауылдық моделді 

кітапханасының кітапханашысы.кітапханасының кітапханашысы.

Қыс қай уақытта да қауіпті ке-
зең. Өйткені бұл уақытта адам 
өміріне қауіп тудыратын көп-
теген стихиялық құбылыстар 
болады. Қыстың көзі қырауда 
жазатайым сүрініп кетіп, құлап, 
жарақат алғандардың саны ар-
тып кетеді. Осы мезгілде түнгі 
аяз жердің бетін қатырып, кеше 
ғана жүріп өткен жолымыз айна-
дай жарқырап, көктайғаққа ай-
налады. Мұндайда ғимараттар-
дың алдындағы тепкішектерден 
алаңсыз адымдау да қатерлі. 
Жүргіншілердің табанымен тап-
талып, көк мұзға айналған жаяу 
жүргіншілер жолдарында да оң-
бай құлап ожатқандар аз емес. 
Ал, тежегішін игере алмай, бүр-
сіз (щипы) доңғалақтың кесірінен 
апатқа ұшырап жатқан көліктер өз 
алдына.
Асылы жалпы ережелерді есте 
ұстаған жөн. Мысалы, жаяу жүр-
гіншілерге көктайғақта сыртқа 
шығар кезде, аяқ киіміңізді дұрыс 
таңдаңыз. Оның өкшесі биік емес, 
табаны қалың әрі бұдырлы болып 
келгені жақсы. Мүмкіндігінше жүр-
генде баспалдақ таянышынан, 
қоршаулардан, шарбақтан ұстап 
жүріңіз. Үй шатырының астымен 

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ –
көк тайғақ! 

2022 жылғы 7 желтоқсанда Ойыл өңірінің белгілі 
азаматы Серік Сапарұлы Наурызбаев 54 жасында 
кенеттен дүниеден озды.
Серік Сапарұлы 1968 жылы 23 ақпанда Ойыл ау-
даны, Амангелді ауылдық советі, Тамдыкөл елді 
мекенінде дүниеге келген. 1985 жылы Ойыл орыс 
мектебін бітіріп, Ойыл ауылдық кәсіптік техникалық 
училищесін бітірген. 1986-1988 жылдары Совет Ар-
миясы Қарулы Күштері қатарында болған.

Еңбек жолын 1988 жылдың қыркүйек айында Ойыл аудандық әле-
уметтік қамсыздандыру бөлімінде бас инспекторы болып бастады.  
Жоғары білімді. Сол уақыттан бері қазіргі «Ойыл аудандық жұ-
мыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінде бас маман, сектор меңгерушісі, бөлім басшысының 
орынбасары, басшысы, 2013 жылдан сектор меңгерушісі қызметін 
атқарған.
Серік Сапарұлы өзінің білімі мен тәжірибесі, мақсаткерлігі, жоғары 
адамгершілік ұстанымы нәтижесінде көпшілік арасында лайықты 
бедел мен құрметке ие болды. Ол адал, ақжарқын, іскер азамат 
еді. Оның өмірі мен қызметі осы елдің халқына адал қызмет етудің 
үлгісі іспеттес. Серік Сапарұлы туған өңірінің өсіп-өркендеуіне, іл-
гері дамуына зор үлесін қосқан Ойыл жерінің парасатты перзенті, 
абзал азаматы еді.
Марқұмның артында қалған отбасының, әулетінің, тума-туыстары-
ның қайғысына ортақтаса отырып, алдағы күндеріне жақсылықтар 
тілейміз.
Серік Сапарұлының жарқын бейнесі біздің жүрегімізде мәңгі сақта-
лады.

А.Қазыбаев, С.Займолдин, С.Сүлейменов, М.Айдарбаев, 
Е.Тлепов, Ғ.Займолда, Б.Иманғалиев, А.Жолдыбаев, 

С.Дәулетқалиев, К.Өталиева, А.Аймағамбетов, Т.Шалабаев, 
С.Аманғосов, С.Қойбағаров, Б.Бақтыгереев. 

өткенде жарақат алып қалмас 
үшін сүңгілерден абай болыңыз. 
Ал, көшеде жүргенде жерді 
нық басып, қолыңызды қалтаға 
салмай, тепе-теңдікті сақтаған 
дұрыс. Мұзды жерді айналып өту 
мүмкін болмаса, мысық табан-
дап, қысқа адыммен жүруге ты-
рысыңыз. Қарт адамдарға темір 
сүйір ұшты таяқпен қозғалған 
жөн. Құлап бара жатқанда, ауыр 
жарақат алмас үшін бұлшық етті 
бос ұстап, аяқ қолыңызды бүгіп, 
жинақталуға тырысыңыз. 
Автокөлікпен жүргенде абайлап 
қозғалыңыз және міндетті түрде 
тек қана қысқы шина болуы қажет. 
Кәсіпорындар, ұйымдар мен ме-
кемелер маңайындағы аумақты 
уақытылы тазартып, мұз бетіне 
тұз немесе топырақ себілуі қажет.
Сонымен қатар, ауданымызда 
қыс мезгіліндеде балық аулайтын 
азаматтарымыз аз емес. Сон-
дықтан Ойыл ауданының Төтен-
ше жағдайлар бөлімі балық аулау 
кезінде мұз үстіндегі қауіпсіздік 
шараларын ескертеді:
-балық аулау кезінде алдымен 
өзіңіздің қауіпсіздігіңізді ойлаңыз;
-мұз үстінен өту кезінде әрдайым 
тез арада жүктен арылуға дайын 
болыңыз;
-мұз үстінде балық аулау кезінде 
өзіңізбен тақтай, ұзындығы 10-15 
метр арқан немесе үлкен бұтақ 
алып жүріңіз;
-балық аулағанда су жағасынан 
алыс ұзамаңыз;
-өте қажет болған жағдайда қа-
уіпті жерлерге қорғану құралда-
рының көмегімен сырғанай оты-
рып жылжу қажет. 
Мұзда қалу жағдайында әр адам 
өзін-өзі құтқаруға дайын болуы 
тиіс, құтқару ережелерін, амал-
дарын дұрыс ұйымдастыра білу 
қажет.

Ойыл ауданының Төтенше Ойыл ауданының Төтенше 
жағдайлар бөліміжағдайлар бөлімі

  «Ойыл аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ұжымы сектор меңгерушісі 

Серік СапарұлыныңСерік Сапарұлының
қайтыс болуына байланысты отбасы мен жақын-жуықтарының қай-
ғысына ортақтасып көңіл айтады.

Мен көп жылдан бері Ойылда 
балалардың патронаттық тәр-
биесімен айналысамын.
Ата-ананың қамқорлығынсыз 
қалған балаларды тәрбиелеу 
оңай емес. Дегенмен, ағай-
ынның баласын төрт көзіміз 
түгел отырып, балалар үйіне 
тапсыру, мен үшін, ойланатын 
іс болды. Сондықтан, «Шешін-
ген судан тайынбас» деген-
дей, өзіме батылдық жинап үш 
баланы қамқорлығыма алған 
болатынмын. Өмірдің қызығы 
мен  қиындығы қатар жүреді 
ғой. Қамқорлығыма алған 

балаларды тәрбиелеу бары-
сында көптеген қиындықтар 
кездесті. Сол уақытта маған 
ағалық ақыл-кеңесін айтып, 
азаматтық адамгершілікпен 
жақсылығын аямаған осы аза-
матқа шын ниетіммен үлкен 
алғысымды білдіргім келеді. 
Ол адам қазіргі Ойыл ауда-
нының әкімі Асқар Қазыбаев. 
Жүрегі кең, мейірбан ағаның 
өзіне  зор денсаулық, отбасы-
на бақ-береке мен ырыс тілей-
мін!

Ақ тілекпен,Ақ тілекпен,
 Муслима  Муслима ҚАЛЖАНОВАҚАЛЖАНОВА..

ЖАҚСЫ АДАМ ЖАНЫМЫЗДА
СЕРІК САПАРҰЛЫ НАУРЫЗБАЕВСЕРІК САПАРҰЛЫ НАУРЫЗБАЕВ

Қазақ халқында қыз балаға, жал-
пы әйелдер қауымына деген 
құрмет ежелден жоғары. Әйелді 
отбасының алтын қазығы санап, 
қашанда қадірлеген. Бұл үрдіс 
бүгінде жалғасын тауып келеді. 
Елімізде әйелдер ерлермен тең 
құқықтық дәрежеде. Ол Ата Заңы-
мызда көрсетілген. Гендерлік 
теңдіктің негізгі міндеттері «Қа-
зақстан Республикасы гендерлік 
саясат тұжырымдамасы» туралы 
Үкімет қаулысымен айқындалған.
Әйелдер құқығы жөніндегі кон-
венция әйелдер теңсіздігін 
өмірдің барлық саласы бойынша 
дамытады. 
Біздің  мемлекет үшін әйелдер 
құқығының қорғалуы мен олардың 
мүдделерінің сақталуы қашанда 
маңызды. Өкініштісі, қоғамымы-
зда отбасының берекесін алып, 
әйеліне зәбір көрсететіндер жоқ 
емес. 2022 жылдың 10 айында 
Ойыл аудандық сотының қарауы-
на отбасы-тұрмыстық қатынастар 
аясындағы құқыққа қарсы әрекет-
тер туралы 45 әкімшілік іс қарал-
ды. Нақты айтқанда, отбасы жан-
жалының себептері бірін біріне 
ұқсас, мысалы: ер азаматы осы 
отбасының отанасы жұмыстан 
кешігіп келуіне байланысты от-

басылық келіспеушілік туындап, 
отанасына ауыр сөздер айтылып 
немесе алкоголь ішімдігін ішіп жұ-
байына еш себепсіз тиісіп, ар-на-
мысына тиетін сөздер айтып, қол 
жұмсаған. Нәтижесінде аудандық 
полиция бөлімімен әкімшілік іс құ-
жаттар сот қарауына жолданып, 
аудандық соттың қаулысымен 
тиісті жаза қолданылды. Бұл 
орын алған жағдай нәзік жан-
дыларға деген әлімжеттік екені 
анық. Шаңырақтың шайқалуы көп 
жағдайда зорлық-зомбылықпен 
тығыз байланысты. Сондықтан 
зәбір көрген әйелдер қауымы өз 
тағдырына немқұрайлылық та-
нытпай, құқығы мен бостандығы 
қорғалу үшін дер кезінде заң ор-
ганына жүгінеді.
Әйел адам ана, ана бір қолымен 
бесікті тербетсе, бір қолымен 
әлемді тербетеді. Сондықтан 
нәзік жандыларға деген өз сыйла-
стығымызды жалғастыра берсек, 
бұл отбасының татулығы болар 
еді. Отбасының татулығы бұл 
қоғамдағы татулық болары бар-
шамызға мәлім. 

С.С.ШАЙМАҚОВАШАЙМАҚОВА,,
Ойыл аудандық соты кеңсесінің Ойыл аудандық соты кеңсесінің 

бас маманы.бас маманы.

ӘКЕ БАЛАСЫН, АНА ҰЛТТЫ ТӘРБИЕЛЕЙДІ
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Екпетал ауылы тұрғындарының 
ұйымшылдығы мен ынтымағы 
көпке үлгі. Ауыл азаматтарының 
береке-бірлігі осында туып-өскен 
жастардың, азаматтардың ұй-
ытқы болуымен елдің біртұта-
стығы жоғалмай келеді. 
Биыл тоң байланып, қардың күрт 
еруі, сондай-ақ Ойыл-Қиыл қос 
өзеннің қоса тасуы, сәуір айын-
да толассыз толыққан өзен суы 
Екпетал, Қаратал ауылдарына 
да қауіп тудырды. Әйтсе де, мол-

ЕКПЕТАЛДЫҚТАРДЫҢЕКПЕТАЛДЫҚТАРДЫҢ  
ҰЙЫМШЫЛДЫҒЫ КӨПКЕ ҮЛГІҰЙЫМШЫЛДЫҒЫ КӨПКЕ ҮЛГІ

шылықтың көзі болған өзеннің 
арнасынан асып, аңғарларды 
суға толтыруын ел жақсылықтың 
нышаны деп қабылдады. Екпе-
талдықтардың, ел азаматтары-
ның, жастардың ауызбіршілігі, 
ұйымшылдығы арқасында орын 
алар аса ауыр зардаптардың беті 
тойтарылып, өзен суы сабасына 
түсті. 
Ауызбіршілікпен күн-түн демей 
бұл қиыншылықты да бір кісідей 
еңсерді.

Қандай қиындық болса да, ауыл 
тұрғындары сабырлық сақтап, 
бір-біріне қолдау көрсетіп оты-
рады. Түрлі той-томалақтарда, 
мереке қуаныштарда елдің ауыз-
біршілігі байқалады. Ол қазақтың 
қайғы келсе де, қуаныш болса 
да «бір жағадан бас, бір жеңнен 
қол шығара алатындығы». Ынты-
мағы жарасқан, ұйымшылдығы 
ұйысқан осы қасиетті ауылдың 
болашағының жарқын екендігіне 
шүбә жоқ.

Алғаш рет бастауыш мектеп бо-
лып Ақшатау колхозында өткен 
ғасырдың 30-жылдары ашылған. 
Сол кездері Ақшатау аумағында 
4 колхозда Ақшатау, Талтоғай, 
Ащықара, Еңсеген ауылдарында 
бастауыш мектептері ауыл бала-
ларының сауатын ашуға кірісті. 
Мектепте колхоз жұмысшыла-
рының балалары оқыды. 1952 
жылға дейін бастауыш мектеп 
болса, колхоздардың іріленуіне 
орай 1952 жылдан 1960 жылға 
дейін жетіжылдық мектеп болды. 
1960 жылы Қаракемер елді ме-
кенінде жаңа мектептің салынуы-
на байланысты мектеп қайтадан 
бастауыш мектепке айналды. 
Сол кездері мектепте Ынта Қа-
раманова, Селеу Нұрмұханов, 
Салаш Нәренов, Тонажан Өрбісі-
нов, Сәрсенбай Құбиев, Ақкерей 
Саржігітов, Салахаддин Қарағо-
зин, Рахметолла Көпмағанбетов, 
Ораз Алтыбаев, Дәуіт Құрмана-
лин, Дауылбай Ермұханов, Мәпіш 
Докина, Салима Оразова сынды 
ұстаздар еңбек етті.  
Кейіннен 1973 жылы жаңа мектеп 
ғимараты салынып, сегізжылдық 
мектепке айналып, мектеп атауы 
Ақшатау сегізжылдық мектебі бо-
лып аталды. Сол жылдан бастап 
1988 жылға дейін  мектеп дирек-
торы болып Әділхан Мерғалиев 
қызмет етті. 1988 жылдан 2014 
жылға дейін Мінсізбай Жайлы-
баев мектеп директоры болып 
қызмет атқарса, 2009-2010 оқу 
жылында мектеп директоры қыз-

ТАРИХЫ АУЫЛМЕН ТАМЫРЛАС
СОҢҒЫ БІР ҒАСЫРДАН БЕРІ ҚОҒАМ ДАМУЫ ҚАНДАЙ ФОРМАЦИЯҒА КӨШСЕ ДЕ, МАҚ-СОҢҒЫ БІР ҒАСЫРДАН БЕРІ ҚОҒАМ ДАМУЫ ҚАНДАЙ ФОРМАЦИЯҒА КӨШСЕ ДЕ, МАҚ-
САТЫНАН АЙНЫМАҒАН ҰЙЫМ - МЕКТЕП. АҚШАТАУ ШАҒЫН АУЫЛДАРДЫҢ САНАТЫНА САТЫНАН АЙНЫМАҒАН ҰЙЫМ - МЕКТЕП. АҚШАТАУ ШАҒЫН АУЫЛДАРДЫҢ САНАТЫНА 
ЖАТҚАНЫМЕН, МЕКТЕБІНІҢ ТАРИХЫ ЖҮЗ ЖЫЛҒА ТАЯП ҚАЛДЫ. ЖАТҚАНЫМЕН, МЕКТЕБІНІҢ ТАРИХЫ ЖҮЗ ЖЫЛҒА ТАЯП ҚАЛДЫ. 

метін Нұрлан Қазбеков атқарды. 
2012-2013 жылдары жаңа типтік 
жобадағы ғимараттың салынуы-
на орай, Ойыл ауданы әкімдігінің 
26.08 2013 жылғы №194 қаулысы 
негізінде «Ақшатау орта мектебі» 
болып құрылды. Яғни, жоғары 
класс оқушылары бұрынғыдай 
Ойылда интернат немесе ағай-
ындарын жағаламайды. 2014 
жылдан бастап бүгінгі күнге дейін  
Бекжан Қарасаев директор бо-
лып қызмет атқарып келеді.
Әріге бармай-ақ, 1973 жыл-
дан бастап есептегенде бүгін-
гі таңға дейін 556 түлек негізгі 
мектепті бітіріп шыққан. Осы 
түлектер қазіргі таңда халық 
шаруашылығының әр саласын-
да еңбек етуде. 16 түлек үздік 
куәлік иегері атанған. Атап айтар 
болсақ,  Рая Құлмурзина, Әлия 
Нұрмашева, Гүлнәз Қарасаева, 
Ғалия Нұрмашева, Айман Сағие-
ва, Роза Текебаева, Ақтоты Аха-
нова, Гаухар Насухина, Ерұлан 
Жайлыбаев, Есболат Әділханов, 
Гүлжанат Жұрымбаева, Дарина 
Қосанова, Бексұлтан Кәрім, Зари-
на Сайынова, Жасұлан Бақтыге-
реев, Мөлдір Жарқынбаева, Инна 
Кәкиева.
Гүлжанат Жұрымбаева – ауыл-
дан шыққан тұңғыш орта мек-
тептің үздік аттестат иегері бол-
са, Зарина Сайынова мектептің 
тарихында тұңғыш рет «Алтын 
белгі» иегері атанды. Жасұлан 
Бақтыгереев болса, биылғы «Ал-
тын белгі» иегері. 

Шағын мектептің аты шарта-
рапқа түлектерінің табысымен 
танылды. Мәселен, медицина 
ғылымдарының кандидаты Ша-
дыман Насухин М.Оспанов атын-
дағы Батыс Қазақстан медицина-
лық университетінің оқытушысы 
болса, Төлеу Сапаров Ақтөбе 
қаласындағы жұқпалы аурулар 
ауруханасының бас дәрігері. Де-
меу Сапаров Ақтөбе облыстық 
Ішкі Істер Басқармасының бөлім 
бастығы. 
Абыл Насухин Ақтөбе қалалық 
білім бөлімінің маманы. Жай-
нагүл Дауылова жас талантты 
журналист, облыстық тілдерді 
дамыту басқармасының маманы 
қызметін атқарды. Қазіргі таңда 
Қобда ауданы Бегалы орта мек-
тебінің директоры.
Осындай таланттарды тәрбие-
леп, қияға қанат қақтырған ұстаз-
дардың да еңбегі жеміссіз емес. 
Уақит Нұрмашев 1986 жылы Қа-
зақ ССР-нің «Аға мұғалімі» атағын 
иеленсе, ұзақ жылдар мектепті 
басқарған Мінсізбай Жайлыбаев 
«Самбо күресінің құрметті арда-
гері» медалімен және 2019 жылы 
Қазақстан Республикасының Пре-
зидентінің атынан «Ерен еңбегі 
үшін» медалімен марапатталды. 
Қазіргі таңда Мінсізбай Жайлы-
баев Ақшатау орта мектебінде 
қазақша күрес үйірмесінің же-
текшісі. Еңбегі де жеміссіз емес. 
Шәкірттері облыстық, республи-
калық жарыстарда талай мәрте 
топ жарды.

-Аумағы да, халқы да үлкен ауыл--Аумағы да, халқы да үлкен ауыл-
дың сұранысы мен талап-тілегі дың сұранысы мен талап-тілегі 
де көп болатыны түсінікті. Бүгінгі де көп болатыны түсінікті. Бүгінгі 
күні тұрғындардың көтеріп жүрген күні тұрғындардың көтеріп жүрген 
негізгі мәселелері қандай?негізгі мәселелері қандай?
-Уақыттың ағымына орай 
өтініштердің де өзгеріп отыраты-
ны белгілі. Бәрі де өркениет көші-
не ілесуді көздейді. Соңғы жыл-
дарғы тұрғындардың өтінішінің 
өзегі – көше жолдарының жайы. 
Сол себепті, биыл көшелерді жөн-
деуге көп мән бердік.  Сол үшін 
«Ақтөбе Құрылыс Аймақ» ЖШС-
мен 253 млн. теңгеге келісім шарт 
жасалған еді. Мәселен, Екібаев, 
Тәуелсіздік, Қлипанов, Ержанов, 
Құрманғазин, Иманов көшелеріне 
асфальт төселсе, Жолмырзаев 
көшесіне орташа жөндеу жұмы-
стары жүргізілді.
-Ойыл – аудан орталығы де--Ойыл – аудан орталығы де-
генімен халықтың басым бөлігі генімен халықтың басым бөлігі 
малды қосымша табыс көзі са-малды қосымша табыс көзі са-
найды. Малды бақтыру да негізгі найды. Малды бақтыру да негізгі 
мәселенің бірі екені рас.мәселенің бірі екені рас.
-Округте сиыр мен жылқы басы-
ның өсуінде жақсы көрсеткіш бар. 
Жалпы округ бойынша 5 бағытқа 
сиыр бағу табыны ұйымдасты-
рылған. Алдарында 110-150 
бас шамасында сауын сиырлар 
бар. Белгілі бағыттар бойынша 
шыққан мал табындарына да 
малдарын қоспайтын азаматтар-
да бар. Қоғамдық табындарға 
20 бұқашық қосылды. Дегенмен, 
Ойыл селосындағы Ашықбай 

Әкіммен әңгіме

Үлкен ауылда үмітті істер көп
ОЙЫЛ – АУДАН ОРТАЛЫҒЫ БОЛҒАНДЫҚТАН, БАРЛЫҚ ЖАҒЫНАН АУДАНДАҒЫ ҮЛКЕН АУЫЛДЫҚ ОЙЫЛ – АУДАН ОРТАЛЫҒЫ БОЛҒАНДЫҚТАН, БАРЛЫҚ ЖАҒЫНАН АУДАНДАҒЫ ҮЛКЕН АУЫЛДЫҚ 
ОКРУГ. ДЕМЕК, ХАЛҚЫНЫҢ ТАБЫСЫ ДА, МӘСЕЛЕЛЕРІ ДЕ АУҚЫМДЫ. СОНДЫҚТАН, АУЫЛДЫҚ ОКРУГ. ДЕМЕК, ХАЛҚЫНЫҢ ТАБЫСЫ ДА, МӘСЕЛЕЛЕРІ ДЕ АУҚЫМДЫ. СОНДЫҚТАН, АУЫЛДЫҚ 
ОКРУГТІҢ ӘКІМІ СӘНДІБЕК ДӘУЛЕТҚАЛИЕВПЕН СҰХБАТЫМЫЗ АУҚЫМДЫ МӘСЕЛЕЛЕР ТӨҢІРЕ-ОКРУГТІҢ ӘКІМІ СӘНДІБЕК ДӘУЛЕТҚАЛИЕВПЕН СҰХБАТЫМЫЗ АУҚЫМДЫ МӘСЕЛЕЛЕР ТӨҢІРЕ-
ГІНДЕ ӨРБІДІ. ГІНДЕ ӨРБІДІ. 

бағытына қарай ұйымдасты-
рылған күтуге мал қосушылар 
болмады. 2022 жылы жануарлар-
ды асырау қағидаларын сақта-
маған округ ішінде қараусыз жүр-
ген малдарды қамап, мал иелерін 
анықтап, Ойыл селосының 26 
тұрғынына хаттама  толтырылып, 
9-на ескерту беріліп, 17-не айып-
пұл салынды. Қамалған үй жану-
арларының 23 басы МІҚ, 35 басы 
жылқы малы.  
-Тұрғындардың малдан да басқа -Тұрғындардың малдан да басқа 
табыс көзі бау-бақша. Бағбан-табыс көзі бау-бақша. Бағбан-
дықты меңгергендер де көп та-дықты меңгергендер де көп та-
бысқа кенеліп отыр...бысқа кенеліп отыр...
-Бау-бақша өсіру бойынша ауыл 
сыртындағы өзен жағасына ме-
кемелер, жеке тұрғындар 3 га 
жерге картоп екті, сай астындағы 
бау-бақшадан жер алып, көкөніс 
егушілер көбейді. Ауласындағы 
шағын бақшаларын айтпағанда, 
биылдың өзінде  бес адам 60 
сотық жер алды. Осыдан-ақ, ха-
лықтың бұл бағытқа да бетбұры-
сын аңғаруға болады.
-«Тазалық – денсаулық кепілі» - -«Тазалық – денсаулық кепілі» - 
дейміз. Ортақ үйіміздің тазалығы дейміз. Ортақ үйіміздің тазалығы 
да ортақ болуы керек.да ортақ болуы керек.
-Ауылдық округтің санитарлық 
тазалығын сақтау, көгалдандыру 
жұмыстарын, абаттандыру ба-
сты назарда. Аудан орталығы-
ның көшелері ақылы қоғам қыз-
меткерлеріне бекітіліп, тазалық 
жұмыстары жүргізіліп отырады. 
Жолмырзаев 42 үйдің төбесі де-

меушілер арқасында бикрос ма-
териалымен жабылып, электр 
желілері жөнге келтірілді. Ойыл 
селосы Қарауылтөбе бағытын-
дағы үш дамба көтеріліп, көк-
темгі қар суының Сегізсайға 
бұрылуына «жағдай» жасалды. 
Қаңқайдың басындағы бейітке 
темір тормен қоршау жүргізіл-
ді. Ойыл селосындағы көше-
лерге жаңадан жол белгілері 
қойылып, жолақтар салынды, 
сонымен қатар қозғалыс көп 
көшелерге жасанды кедергілер 
орнатылды. Көкжар көшесінің 
бойындағы суағарлардың 200 
метрі жаңасына ауыстырылып, 
ескі суағарлар Шернияз көше-
сінің төменгі жағына орнала-
стырылды. Ойыл селосының 
жеті көшесіне, (яғни Алтынса-
рин, Тапалова, Байғанин, Қой-
шығұлов, Амангелді, Ержанов, 
Молдағұлова көшелеріне) Ақ-
шатау, Қаракемер елді мекен-
дерінде 20 нүктеден 40 жерге 
қосымша жарықтандыру жұмы-
стары жүргізілді. 
Мамыр айынан бері аудан ба-
сындағы, елді мекендер ау-
мағындағы қалдықтар жиналған 
орындардан (165 тонна) әртүрлі 
қоқыстар мен тұрмыстық қал-
дықтар шығарылса, дендроло-
гиялық жоспар бойынша биыл 
20 га жерге талдар егілді. 
-Әңгімеңізге рахмет! -Әңгімеңізге рахмет! 
Еңбектерің жемісті болсын!Еңбектерің жемісті болсын!

Дәрігер мамандығы – мамандық 
атаулы ішіндегі ең қасиеттісі, әрі 
абыройлысы. Дәрігер мамандығы 
– аса жауапкершілікті, шыдам-
дылықты, өз ісіне деген сүйіспен-
шілікті қажет ететін ұлы маман-
дық. Адам өміріне араша түсетін 
дәрігерлік мамандықты таңдау 
үлкен жауапкершілікті жүктейді. 
«Дәрігер – арыстандай айбатты, 
қыздай икемді, анадай мейірімді 
болуы керек» - деген үлкендердің 
айтқан ұлы да, ұлағатты сөздері 
бар. Арыстандай еш нәрседен 
қорықпайтын өзінің бойын қорқы-
ныштың баурап алуына жол бер-
мейтін, қыздай өз ісіне байыппен 
қарайтын, өз ісіне сеніммен қарай 
білетін, анадай науқастарға мей-
ірімін төге білетін, өзінің анасы 
өзіне қандай мейіріммен қараса, 
ол да науқастарға сондай мей-
іріммен қарай білетін жан болуы 
тиіс. Осы аталған қасиеттердің 
барлығы бойынан табылатын 
Сәндібек Нұрбаев аудандық ау-
рухананың бас дәрігері болған-
да шын қуанғанымыз рас. «Ал-
тын қолды азаматтың» алдынан 
талай адамның өмірге қайта 
қанат қағып шыққанын көрдік. 
Қашанда қайнаған жұмыстың 
ортасында жүретін Сәндібек Мұ-

хамбетжанұлы 2014 жылдан бері 
аудандық мәслихаттың депутаты. 
Қым-қуыт тіршіліктің арасынан 
бәріне уақыт табатынына таң қа-
ламыз. 
Туғалы туған жерінен тамыры 
үзілмеген жігіт үшін Ойылдың 
барлық шаруасы таныс. Оның 
үстіне аудандық мәслихаттағы 
білім, мәдениет, денсаулық 
сақтау, құқық тәртібі және жастар 
саясаты мәселелері жөніндегі 
тұрақты комиссиясының төраға-
сы болғандықтан, Сәндібектің 
өзі де өзіне етене таныс саланың 
мәселелерін жиі көтереді. Ол - 
инфрақұрылымды дамыту, елді 
мекендерді газдандыру. Мұның 
бәрі сайып келгенде халықтың 
әл-ауқатын арттырудың алғы-
шарттары екені рас.                                              
1994 жылы Марат Оспанов атын-
дағы Батыс Қазақстан мемлекет-
тік медициналық академиясына 
түсіп, 2001 жылы «емдеу ісі» хи-
рург мамандығы бойынша аяқта-
ды. 2002 жылдың шілде айынан 
бастап Ойыл орталық аудандық 
ауруханасына хирург дәрігері 
қызметіне қабылданды. Қызмет 
уақытында өзінің біліктілігін арт-
тыру мақсатында дәрігер трав-
матолог қызметтерін қоса атқар-

ды. 2013 жылдың қазан айынан 
бастап Ойыл орталық аудандық 
ауруханасының бас дәрігердің 
емдеу ісі жөніндегі орынбасары 
болды. 2015 жылдың мамыр ай-
ынан бастап конкурс нәтижесімен 
Ойыл орталық аудандық ауруха-
насының бас дәрігері қызметіне 
тағайындалды.    
2020 жылғы желтоқсанда «Ау-
данның әлеуметтік-экономикалық 
дамуына қосқан зор үлесі және 
жоғары кәсібилігі мен мәслихат 
депутаты қызметіндегі бірлесіп 
атқарған еңбегі үшін» аудан 
әкімінің Алғыс хатын алса, 2021 
жылы Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігіне 30 жыл толу мере-
кесіне орай, жергілікті мемлекет-
тік басқару ісіне қосқан үлесі мен 
мәслихат депутаты қызметіндегі 
атқарған еңбегі үшін облыстық 
мәслихатының хатшысы А.Нұғы-
мановтың  «Алғыс хатымен» ма-
рапатталды.
Денсаулық саласына қосқан ең-
бегі мен үлесі үшін алған алғыс 
хаттары мен марапаттары бір 
төбе. Ел ағасы жасына қадам 
басқан ел сенімін арқалаған аза-
мат жуырда ауданға тағы бір сүй-
інші хабарды жеткізді. 
Мемлекет басшысы Қасым-Жо-
март Кемелұлы Тоқаевтың 
«Әділетті мемлекет. Біртұтас ұлт. 
Берекелі қоғам» атты Қазақстан 
халқына Жолдауын қоғамға 
кеңінен насихаттау мақсатында 
өткізілген Қазақстан Республи-
касының «Жылдың үздік мама-
ны» республикалық байқауына 
қатысып, Ойыл аудандық ауру-
ханасының бас дәрігері Сәндібек 
Нұрбаев «Жылдың үздік мама-
ны» төсбелгісімен және АMANAT 
партиясының І-ші дәрежелі ди-
пломымен марапатталды.
Дәрігерлер отбасында жұбайы 
Әлия Баймағамбетқызы екеуі 4 
бала тәрбиелеп отыр. 

С.ХАМЗИН.С.ХАМЗИН.
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