
Бүгінгі  ұрпақтан «жанды» тұлғамен 
байланысқа түсуге деген қызығушылығы  
құлдырау алдында. Білім алудағы еркіндікті 
шектемеу жолдары, уақытты үнемдеу, дəрістерді 
тапқырлық жүйе сімен цифрлау дұрыс.  

берудің көрсеткіші. Ұстаздың шəкірттеріне 
«əмірін жүргізудің иесі» емес, «жүрекке жол 
табудың ұстасы» болуға тиісті.
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қараша

Күй – 
қазақтың өзі!

      

 (Альсеитов нұскау берді)

Құрманғазы Иркутскіден
Қашып, жаяулап  жеткен
Қаракесек  биі  Тəттімбет
Қарқаралыда ат мінгізген.

Ат үстінде  тура  отырып
Жаңаша  күйді  тудырып
Тұяқтың  дыбысын əуелі
Салған екен тыпырлатып.

Біраздан соң желіске сап
Маңдайынан жел есе қап
Шаңның өзі  ілесе  алмай
Артында қалған будақтап.

Одан  кейін аққан селдей
Толқындаған ақ селеудей
Жылқының естіледі  ілегі
Кең  далада  ақ  бөкендей.

Тай-құлын  ойнап, тебісіп
Шапқылайды желдей есіп
Жар шетіне  кеп  қалғанда
Оқыс, тоқтаған-ау тіресіп.

Үйір  айғыры  арқыраған
Тарсылдата-ақ  қайырған
Қос  құлағын  жымырайта  
Дүбір  естіледі  қудалаған.

Ертіс пенен Ақжайықтың
Сазбен  қосты екі арасын
Жұптастырған  бір  киеде
Арқаның білді табиғатын.

Үшқараның əр шыңынан
Бүркіттері  шаңқылдаған
Жабайы аң, түз тағылары
Аққу-қаздар қиқу cалған.

Ақмарал, киік, арқардың
Дүңкілдеткен  тарсылын
Орманнан анық  естілген
Мүйіздері  соқтыққанын.

Бозторғайды  қудалаған
Қырғи  көкте  зуылдаған
Шапшаңдығы өзінен тез
Оқтай ұша, желден озған.

Қарағай мен аққайыңның
Құйын жетіп  шулағанын
Қамыс, жусан, бидайықта
Естіртеді  сəл  сыбдырын.

Табиғаттың  өз  əуенінен
Керемет, əсем  суретінен
Ішкі-дүниесі тұтастанып
Күй  шығарған  əсерінен.

Құлағыма үні соғылғанда
Қымыздай  бұрқырағанда
Тəтті  иістен  сезіп  білдім
Рас, бұл күй – «Сарыарқа»!

  04.11.2020 ж. Н.СƏДУ

                      Сөз соңы:
            Қазақ ұлтының еншісі
            Бізде соның бір мүшесі
            Ұрпағына қалсын таза
            Сарыарқа  шын  киесі!
                                             Автор

ҰЛЫ ƏУЛИЕНІҢ АЛЫП ƏЗ-БЕЙНЕСІ

Джохар бұған дейін көшедегі креативті арт-
жұмыстармен ел көзіне іліккен адам. Бұл жолғы 
арманы, университет стадионының ортасында іске 

Қазақ халқының қарашаңырағы ҚазҰУ 
қалашығында, шығыстың ұлы ойшылы Əбу Насыр 
əл-Фарабидің алып портреті, күзгі жапырақтармен 
бейнеленді .  Бабамыздың 1150  жылдық 
мерейтойына арналған тамаша сыйдың авторы – 
Джохар Юнусов.

Бізде естіп едік, кейін «Алматы ақшамы» 
газетінен көріп, əулиенің құрметіне деген 
қызығушылығымыз арта түсті. Керек адамдармен 
байланыс жасап, гаджеттің көмегімен онлайн 
арқылы студенттерімізбен ой бөлістік. Ол біздің 
ойымыздан асып түсті ғой, ауылдағы студенттер өз 
үйлерінің ауласында сондайды жасапты. Бəрінің 
іні-қарындастары мен көршілерінің балалары да 
қатысқан екен. Ең қызығы біздің ұстаздармен 
ақылдасқанда, бəрі кеш түсерде жасау керек екенін 
жəне су себуді айтыпты, өйткені түнде бозғырау 

асты. Осы жоба өміріндегі ең өршіл де, қиын 
жұмысқа айналғаны рас екен. Бүкіл ҚазҰУ 
жапырақ жинап, белгіленген күнге дайын тұрды. 
Енді берген сөзге серт кепіл, -дейді дана халық. 
Міне, «Тəуекел түбі – желқайық, өтесің де кетесің» 
демекші, жиналған 50 қап жапырақты стадион 
шетіне аударуға тура келді. Əл-Фарабидің бас 
киімінен кеудесіне дейін ұзындығы 80 метрге, 
портрет бейнесін əр түсті жапырақтан жапсыра 
бастағаны сол екен, кештің қалай жеткені де 
байқалмай қалыпты-ау. Əйтеуір, сол бір түнгі 
мезгілде жел соқпай, сəтті өткені суретшіні 
қуантқаны есінен кетер емес. Ертеңінде тағы 
жапырақ жинақтап, керек жеріне жапсыра, 
əулиенің алып «əз-Бейнесін» толықтай бітіреді. 
Соңынан барлық атсалысқан қатысушылар мен 
ж а н к ү й е р л е р  с т о п - к а д р ғ а  т ү с і р і п ,  
фотокорреспонденттер мен журналистер өз 
архивтарын толтырып əлек.

қатырып тастайтыны рас. Ертеңінде өздері 
бітірген мектептің ұстаздары мен оқушылары 
келіп көрген дейді. Келесі жылы сол ауылдың 
оқушылары жаппай түгелі, біздің университетті 
таңдап отырғанын естідік. Бұл да қуаныш əрине...

Ал, Қазақ қатынас жолдары университетінің 
басты міндеті, темір жолындағы мамандарды 
даярлау. Тіпті экономика, финанс пен таможня 
жүйесіндегі мамандықта темір жол бойындағы 
шаруашылықпен байланысты. Бізде колледжден 
бастап, бакалавр, магистратура, докторантураны 
бітіріп, толықтай диплом алып шығу мүмкіндігі 
қамтылған. Жүрек қалауы бізге ауған жеткіншекті, 
ҚҚЖУ оқытып, маман жасауға дайын.

ҚҚЖУ, оқу бөлімі,
БЕКМАМБЕТ Қанағат Матығұлқызы, доцент

Келешек кепілі – Білім!
Қазіргі заманда білім алудың өзі табиғаттың 

түрлі өзгерістеріне ұшырап жатқанын білесіздер. 
Əуелі қашықтан оқу, енді міне онлайн режімінде 
оқу дегенге тап болдық. Осыған білім берушілерде 
бейімделіп-ақ қалған сияқты. Білім беру 
процессінде ешкімді қысымға салмайтын болып, 
тəрбиенің өзін насихаттау үшін ойланып жасау 
керек. Білім саласында ұстаздарға қойылатын 
үлкен талап, ол – шəкірттерінің жеке құқығын 
тежемей, тіпті еркіндікке деген құштарлығын 
ояту.

Бала оқыту оңай емес, ұстаз бен шəкірттің 
құқықтық тұрғыдан заң жүзінде де, тұлғалық 
кейіпі мен еркіндігі сақталу керек. Бізде əлі күнге 
дейін шəкірттердің жеке басына тіл тигізу, 
моральдық тұрғыдан кемсіту, əлеуметтік 
жағдайының осал тұстарын бетіне басу, ұжымдық 
ортада беделіне нұқсан келтіру, ата-анаға баласын 
жамандау, ашуын тежей алмай мінез көрсету, 
дұрыс мəдени қарым-қатынас жасай алмау 
фəктілері  кезде сіп  тұрады.  Бұл адами 
құндылықтар жағынан жауапсыздыққа жол 

Адамзат баласы ғасырлар бойы еркіндікке қол 
жеткізіп, адами ойдың, өзінің құқығын қорғау 
үшін күресіп өтуде. Адам құқына қол сұқпау – 
өркениеттілік, жоғары мəдениеттің белгісі. Əр 
тұлға өз пікірін өзгеге зорлап өткізбеу, студенттің 
ой ойлау қабылетіне еркіндік беруі қажет. 
Шəкіртте өз тарабынан шешім қабылдай білуге 
тиісті-ақ. Білім беру саласындағы ең жауапты 
тұлға – ұстаз! Тек ғана ұстаз, адам құқығын сақтау 
тұрғысынан өте сауатты болуы керек, бұл басты 
шарттың бірі.

Шығармашылық тəсілдердің мүмкіндіктерін 
кеңейтуге де ерекше маңыз берген жөн. Білім беру 
жүйесінде де күрделі өзгерістер болып жатыр, 
ұстаздар ұстанымдылық тəсілдерін «сəуле 
бұрышы» (угол отражение) заңымен қолдануы 
керек. Жаттанды, өмірге қажетсіз, мазмұнсыз 
дəрістерге қазір ешкім алданбайды. Сабақ 
өтізудегі ережелерге еркіндік енгізу, өзектілігі мен 
қажеттілігі аз пəндерді азайту, қажетсіз тапсырма 
беруді доғару, шығармашылық форматқа өту, 
жаңаша оңтайлы жолдарды таңдап алу маңызды. 
Бұрынғыдан өзгеше болу керек.

Зор білімді адамның басы – инфляцияға 
түспейді. Келешек кепілі – Білім! Ақыл-ой мен 
еркіндікті шыңдауда, жеке тұлғалықты қалауда, 
соны қанағаттандыру жолында қысым болмауы 
керек. Кемел тұлға қалыптастырудың негізі 
осында. Дұрыс бағытта өзін жетілдіру, жаратылыс 
пен миссияңды тану, таңдау жасауға бейімделу, 
қоғам мен мəдени адамдық қарым-қатынас 
орнатудың негізін меңгеру кез келген тұлға үшін 
маңызды. Бұл процесс отбасында ғана емес, 
қосымша мектеп пен университет қабырғасында 
да қалыптасу кезеңдерінен өтеді.

Заман талабына байланысты, көптеген 
мамандықтардың өзектілігі жойылады. Бұл табиғи 
процесс. Ұстаздар да кейін қатаң сұрыптауден 
өтетіні анық. Жан-жақты білімгер, елтану мен 
жантану табиғаттың сұрыптануынан да тездетіп, 
алдыңғы орынды бастап тұр. Ұстаздар жаңа 
деңгейге көтерілсе, жоғарғы сапаға өтсе, бүгінгі 
жəне келешек заманның кепілі болары хақ!

САРКЕЕВА Гулнара Тоқайқызы

Жоғары білімі жоқ жастарды тегін оқыту
Мемлекеттік бағдарлама шеңберінде 9-11 

сыныптан кейін оқу орнына түспеген 18,4 мың 
мектеп түлегіне, сондай-ақ кəсіптік білімі жоқ 
жастарға, оның ішінде жетімдерге, мүмкіндігі 
шектеулі жандарға, көпбалалы жəне табысы аз 
отбасының мүшелеріне еңбек нарығында 
сұранысқа ие мамандықтарға тегін оқытудың 
мүмкіндігі беріліп отыр. 2017 жылдан басталған 
«Баршаға арналған тегін кəсіптік-техникалық 
білім беру» (ТжКБ) жобасы 2021 жылға дейін 
жалғасады. Биыл 1 қыркүйектен бастап оқуға 18 
мыңнан аса жас жіберілді, оның ішінде 9 сынып 
базасында – 14,2 мың, 11 сынып базасында – 4,2 
мың оқушы. Сондай-ақ 4,9 мың – көпбалалы, 5,3 
мың – табысы аз отбасынан, 1,3 мыңы – өткен 
жылдардың түлектері, 414 – жетім, 233 – 
мүмкіндігі шектеулі жəне 6,3 мың адам басқа 
санаттағы жастар.

Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен 
кейінгі мамандықтар мен біліктілерге сəйкес 
айқындалған 171 біліктілік бойынша 370 ТжКБ 
ұйымында кадрларды даярлау жүзеге асырылды. 
Жұмыспен қамтуды үйлестіру жəне əлеуметтік 
бағдарлама басқармасынан, «Атамекен» өңірлік 
кəсіпкерлер палатасының өтінімдерінің негізінде 
2 062 мобильдік топ қатысушылар тізімін 

жасайды. Энергетика, құрылыс, көлік, монтаждау, 
пайдалану, жөндеу салалары, ауыл шаруашылығы, 
байланыс, телекоммуникация, аппараттық 
технологиялар, сервис жəне басқа бағыттар 
бойынша кадрлар даярланады. Жоба аясында 
ТжКБ кадрларды даярлаудағы басты ерекшелік – 
ақысыз ұсынылатын білім беру жəне дуальды 
моделін пайдалану. Барлық қатысушыларды 21 
787 теңге мөлшеріндегі стипендиямен, бір реттік 
тамақпен жəне жол жүруді қамтып береді.

Осынша дайындалатын кадрлардың 
бəсекеге қабілеттілігі мен сапасын арттыру үшін 
оқытудың 40%-ы теориялық сабақтардан, ал 60%-
ы өндірістік практикадан тұрады. Бұл үшін білім 
беру ұйымдары ірі кəсіпорындармен шарттар 
жас ас ады.  Өз  ке зег інде  кəс іпорындар  
бағдарламаға жұмыс орындарын ұсынып, оларға 
тəлімгерлер бекітеді. Оқу аяқталғаннан кейін 
түлектерге жұмыспен қамту, жəрдемдесу 
шарттары көрсетіледі. Білім беру ұйымдары 
оқуды аяқтағандардың тізімін халықты жұмыспен 
қамту орталықтары мен «Атамекен» ӨКП-ға 
жібереді. Бұған қоса бағдарламаға қатысушылар 
оқудан кейін 200 АЕК мөлшерінде  бизнес-
идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттар 
алуға құқысы бар. Міне, бұндай жақсылықты 

онлайн түрінде жеткен хабардан біліп, 
білмегендерге «Экспресс ТЖ» газеті арқылы 
жеткізудеміз.

АУБАКИРОВА Назира Құрманжанқызы


	Страница 1

