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ПРЕЗИДЕНТ

25 жылдың 25 жарқын жетістігі

Тәуелсіздік алғаннан  бері білім мен ғылым 
әлеуетін дамытуда ұлан-ғайыр істер атқарылды. 
Бір ғана Сыр өңірінде қазіргі қолданыстағы 
білім беру нысандарының 70 пайызы тәуелсіздік 

жылдарында пайдалануға берілген. Соңғы 25 жылда аймақта «Назарбаев 
Зияткерлік мектебі», «Қазақ-түрік лицейі», дарынды балаларға арналған 
«Дарын» мектеп-интернаты, тәжірибесі білім беру жүйесінің барлығына 

таралатын инновациялық мектептердің дербес желісі 
құрылды. 

Әлеуметтік саладағы мемлекеттік-жеке-
меншік әріптестік қар қынды дамудың жарқын 
үлгісі болды. Ай мақтағы балабақшалардың 
65 пайызы мемлекеттік-жекеменшік 

әріптестік  аясында жұмыс істейді. 3 пен 6 
жас аралығындағы балалар мектепке дейінгі 

білім берумен 100 пайыз қамтылып, «Балапан» 
бағдарламасы мерзімінен бұрын орындалды. Ел 

егемендігінің арқасында ұстаздық мамандығына 
деген көзқарас артып, олардың әлеуметтік жағдайы 
да жақсарды. Баланы оқытудағы ізгі істері оң 

бағаланып, озат мұғалімдерге автокөлік кілттері 
берілді. Сондай-ақ, бұл салада қызмет ететіндер 

арасында «Миллионер» мұғалімдер қатары 
артты. Биылдың өзінде  республикалық 
байқауда бағы жанған 4 ұстаз 2 миллион 
теңгенің сертификатын иеленді. Ал, 

«Орта білім беретін үздік ұйым» облыстық байқауы жыл сайын «миллионер» 
мектептер қатарын көбейтуде. Биылғы жылы бұл номинация №4 дарынды 
балаларға арналған мектеп интернатының ұжымына бұйырып, 17 миллион 
теңгенің иегері болды. 

2014 жылы үш ауысымдағы білім беру жүйесі жойылып,апатты жағдайдағы 
мектептер мәселесі толықтай шешілді. Сонымен қатар, колледждер саны 4 есе 
өсті, Ресей Федерациясының іргелі оқу орындарында аймақ басшысының 
қолдауымен 300-ден астам мектеп түлектері жоғары деңгейде кәсіптік білім 
алуда. «Мәңгілік ел – индустрияға», «Серпін-2050» әлеуметтік жобасы 
аясында да еліміздің солтүстік өңірінде білім алып жатқан жастар көптеп 
саналады. Осы бағдарлама аясында үш жылда аймағымыздан 4458 мектеп 
бітіруші түлектер солтүстік, батыс өңірлерде білім алуға мүмкіндік алды. 
Оның ішінде колледждер мен ЖОО-ы қамтылған.Осы аталған бағдарлама 
бойынша өткен жылғы мемлекеттік тапсырыстың басым бөлігін иеленген Сыр 
елінің жастары болды. Биылғы жылы да біздің түлектеріміздің белсенділігі 

жоғары болғанын айту керек. Осымен қатар 
өңірге қажетті мамандықтар бойынша аз 
қамтылған отбасынан шыққан биылғы 

жылғы мектеп бітірушілер мен студенттерге 
арналған облыс әкімінің грантын 135 

бала иеленді. Нәтижесінде соңғы үш 
жылда облыс бойынша 435 мектеп 
бітіруші Қызылорда мен еліміздің 
басқа қалаларындағы ЖОО-да 
облыс әкімінің гранты бойынша 
білім алуда.

Соңғы үш жыл көлемінде облыс әкімінің қолдауымен облыстың 
мектеп бітіруші түлектері Ресей Федерациясындағы іргелі оқу 
орындары - Мәскеу Ұлттық технологиялық зерттеу университетіне 
(МИСиС), К.А.Тимирязев атындағы Ресей мемлекеттік аграрлық 
университетіне және Санкт-Петербург технологиялық университетіне 
оқуға қабылдану мүмкіндігіне ие болды. 

Білім саласына көрсетілген ұдайы қолдаудың арқасында 
облыс жастарының да білім сапасы жоғарылап, биік белестерді  
бағындыруға жол ашылды. Соңғы үш жылдың ішінде мектеп 
түлектерінің ҰБТ-дағы көрсеткіші бойынша елімізде 13 
орыннан 5 орынға шығуы осы сөзіміздің дәлелі. Нақтырақ 
айтар болсақ, 2014 жылы орташа балл 73,2 болып, 
республикада 13- орында, 2015 жылы орташа балл 81,7 
болып, 5-орынға көтерілді. Ал 2016 жылы «Алтын 
белгі» белгісін 143 оқушы дәлелдеді (2014 жылы 94 
оқушы, 2015 жылы 139 оқушы дәлелдеген). ҰБТ-
ға қатысып, мемлекеттік оқу грантын 1795 оқушы 
иеленсе, 2014 жылы – 1985, 2015 жылы 2003 оқушы 
иеленген.

2016 жылғы ҰБТ-ға қатысқан бітірушілердің  94,6 
пайызы  колледждер мен жоғары оқу орындарында 
оқуда. (2014 жылы 88,3 пайызы 2015 жылы 
92,1пайызы  колледждер мен ЖОО-да оқуда).

Айсәуле ҚАРАПАЕВА.
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ҮЗДІК ОҚУШЫДАН МИЛЛИОНЕР МҰҒАЛІМГЕ ДЕЙІН
ә

ҰЛТ ЖОСПАРЫНЫҢ 
ЖҮЗЕГЕ АСУЫ 
ТАЛҚЫЛАНДЫ

ЕЛБАСЫ «РОССИЯ 24» 
ТЕЛЕАРНАСЫНА
СҰХБАТ БЕРДІ

ПІКІР

САПАР
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ҚОҒАМ

ХАБАРЛАНДЫРУ

«СЫР ҮМІТІ»
СЫЙЛЫҒЫ ТАБЫСТАЛДЫ

ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚҚА ҚАРСЫ 16 КҮН

ҚҰҚЫҚ

БРИФИНГ

АЛАЯҚТЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛУ МАҢЫЗДЫ

«СЫР ҮМІТІ-2016» СЫЙЛЫҒЫ ИЕГЕРЛЕРІНІҢ 
ТІЗІМІ
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КОҒАМ 3
ШОҚТЫҒЫ БИІК
«ҚАЙСАР» ГАНДБОЛ КЛУБЫ
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2013 жыл
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2015 жыл
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Ақ р қ ұқпараттық топ жұмысыр ұ

ОБЛЫСТЫҚ  МЕДИЦИНА ОРТАЛЫҒЫ –

2002-2003 жылдар

ТӘУЕЛСІЗДІК  ЖЫЛДАРЫНДА

ТҰРҒЫНДАР ӨЗ ҰСЫНЫСТАРЫН АЙТТЫ
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ТАНЫМ
ҒҰМЫРДАРИЯ

95

Сайлаубай Ж	БАТЫР	ЛЫ, жазушы.

БІР ЭШЕЛОН СЫРАЛҒЫ 
Қазан т�ңкерісі, сосынғы азамат соғысы шабыспа 

ұрып, қазақ даласы алаңжарлы күй кешкен сонау 
уақытта Арал жағасына алыс Мәскеуден бір хат 
келді. Бұл ұшбу хат пролетариат к�семі В.Лениннен 
еді. Ол жолдауда «осылай да осылай, Еділ бойын 
аштық жайлады, миллион жұрт, әсіресе, аштықтан 
ісінген 700000 бала қырылып кету алдында» деген 
ереуіл жайт тізбелене келе, «...сіздерде жағдай 

жаман емес, Арал балықшылары мен жұмысшылары, 
жомарт к�мектеріңізді аямаңыздар» деген үлкен 
�тініш болған. Уақыт – 1921 жыл, жаңа күнтізбемен, 
қазан айының 7-ші жұлдызы екен. Бейнелі тілге 
салғанда, Арал жұрты сол жанайқайлы �тінішті 
«жан-жүрегімен қабыл алған» сияқты. Бұл жақтағы 
елдің �зі де сол тұста, бірді-бірге жалғап, ұшқасып 
отырған қоңторғай ахуалда еді.

ИШАН МЕШІТІНЕ ЖӨНДЕУ ЖАСАЛДЫ
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ЗАМАНДАС

«АЛПЫС �Ш ЖЫЛ Б�РЫН�Ы 
АЙЫБЫМДЫ ӨТЕП КЕЛЕМІН...»

Д Қ ДИМАНДЫЛЫҚ  ИІРІМДЕРІ

АМАННЫҢ АСУЫ

«ҮКІЛІ ҮМІТ» БАЙҚАУЫ ҚУАНЫШ СЫЙЛАДЫ
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НАЗАР

ounb_kzlorda@mail ru
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АЗЫҚ-ТҮЛІК ЕМЕС ТАУАРЛАР БАҒАСЫ ТҰРАҚТЫ

АРЗАН БАҒА 
ҚАЙДА БАР?

5

 



Сенбі, 26 қараша 2016 жыл. №180-181

www.syrboyi.kz8 ҰЛАҒАТ

28928
1430

     ҚӘРІПТЕСКЕ ҚҰРМЕТ

     Д ҚИМАНДЫЛЫҚ

 Д Қ ДТӘУЕЛСІЗДІК ҚҰРДАССЫЫ

«ШЫНДЫҚ – ТӘҢІР»

ҚАЛАМГЕР ЕСІМІ ХАЛЫҚ ЖАДЫНДА

 «Ақмешіт» ансамблі өнер көрсетті  

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ – 
ХАЛЫҚ ИГІЛІГІ ҮШІН

(

«ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ – ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ 25 НЕГІЗІ»

ТӘУЕЛСІЗДІК – МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ ТІРЕГІ

КІТАП КӨРМЕСІ АШЫЛДЫ

ЖАСТАР ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ

Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай 
АЙМАҚТА ӨТЕТІН МӘДЕНИ-КӨПШІЛІК ШАРАЛАР

і і і 25і і і 25

АПТА АҒЫМЫНДА

70-00-49, 70-00-52


