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Қазақстан тәуелсіздіктің үшінші он 
жылдығына батыл қадам басты.

Жаңа құрамдағы Парламент пен 
жаңарған Үкімет өз жұмысына кірісті.

Өткен 2011 жылы ел экономикасы 7,5 
пайызға өсті.

Ішкі жалпы өнім жан басына шаққанда 
11 мың доллардан асты.

Бұрын сатылып кеткен активтердің бір-
қатар маңызды бөлігі мемлекет меншігіне 
қайтарылды. 

Енді «Богатырь», Қарашығанақ, Қаша-
ған кен орындары мен ЕNRC, «Қазақмыс» 
компанияларының басым активтері мемле-
кет иелігінде болады.

Кезінде мен мынадай жағдайларға 
байланысты сатып жатырмыз, қазір 
жекешелендіру керек, уақыты келгенде 
қайтарамыз деп айтып едім.

Міне, енді бәрі қайтарылуда. Барлық 
акциялар пакеті Қазақстанда. Енді өзіміз 
барлығына ықпал жасайтын боламыз.

Қазақстан халқы біртұтас, бірлігі 
мызғымас кемел елге айналды.

Дегенмен, біз күрмеуі қиын, қайшылы-
ғы мол алмағайып заманда өмір сүрудеміз.

Болжанған жаһандық дағдарыс қаупі 
шындыққа айналып келе жатқанын көріп 
отырсыздар.

Сарапшылардың пікірінше, жаңа 
әлемдік дағдарыс бес-алты жылға созылуы 
мүмкін.

ӘлеуметтІк- экоНомикалыҚ ЖаңҒырту 
ҚаЗаҚстаН дамуыНың Басты БаҒыты

Қазақстан Республикасының Президенті – 
Ұлт Көшбасшысы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауы

Қымбатты қазақстандықтар!
Құрметті депутаттар мен Үкімет мүшелері!

ханымдар мен мырзалар!

Біздің міндетіміз – экономиканы осы 
сынаққа дайындау, оны әртараптандыруды 
жалғастыру болып табылады.

Біз 2015 жылға қарай табысы жоғары 
елдердің қатарына қосылуды көздеп отыр-
ған елміз.

Бірлігімізді сақтап, осылай еңбек ететін 
болсақ, ол мақсатқа да жететін боламыз.

Құрметті отандастар!

Қазақстан жолының жаңа кезеңі – эконо-
миканы нығайтудың, халықтың әл-ауқатын 
арттырудың жаңа міндеттері.

Қазақстан үшін экономикалық табы-
стар мен қоғамдық игіліктерді қамтамасыз 
етудің оңтайлы теңгерімін табу – өмірлік 
маңызды нәрсе.

Бүгінгі әлемде бұл – әлеуметтік-
экономикалық жаңғыртудың түбегейлі мә-
селесі.

Бұл таяу онжылдықтардағы Қазақстан 
дамуының басты бағыты.

Мен ел халқына өзімнің жаңа Жолдау-
ымды осы көкейкесті тақырыпқа арнай-
мын.

Біз он бағыт бойынша міндеттер 
кешенін жүзеге асыруға тиістіміз.

Бірінші. Қазақстандықтардың жұмысқа 
тартылуы.

Менің тапсырмам бойынша Үкімет 
қағидатты түрде жаңа Жұмысқа тартуды 
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қамтамасыз етудің бағдарламасын бекітті.
Онда үш маңызды міндет қойылған.
Біріншіден, оқыту мен жұмысқа орна-

ласуға септесудің тиімді жүйесін жасау.
Екіншіден, ауылдық жердегі кәсіпкер-

лікті дамытуға септесу.
Үшіншіден, еңбек ресурстарының жи-

нақылығы, Қазақстанның экономикалық 
тұрғыдан белсенді орталықтарында жұмыс-
қа орналастыруға басымдық беру.

2011 жылы бұл Бағдарлама қанатқақты 
режімде 60 мыңға жуық адамның қаты-
суымен сынақтан өтті.

Бүкіл дайындық жұмыстары, заңнама-
лық база бойынша жұмыстар аяқталды.

Енді бағдарламаны жүзеге асыруға кө-
шу керек.

Үкіметке және әкімдерге биылғы жыл-
дан бастап бағдарламаны кең ауқымда жү-
зеге асыруды бастауды тапсырамын.

Әңгіме сондай-ақ ауылда жұмыс 
істейтіндерді шағын несиелермен қамта-
масыз ету жөнінде болып отыр. Қалада 
жұмыс істегісі келетіндерді мемлекет 
есебінен оқытып, жұмысқа орналастыру 
қажет. Бағдарламаның соңына қарай, 2020 
жылға қарасты біз осылайша 1,5 милли-
он адамды сапалы жұмыстарға еңбекке 
орналас тыруымыз қажет.

екінші. Қолжетімді баспана.
Біз жаңа тұрғын үй құрылысы бағдар-

ламасын іске асыруға кірісіп кеттік.
Елімізде жыл сайын 6 миллион шаршы 

метр тұрғын үй пайдалануға берілуде.
Алайда біз жарты миллионнан астам 

жас отбасын жеке баспанамен қамтамасыз 
етуге тиіспіз.

Бұл үшін жалға берілетін тұрғын үй 
алаңын 1 миллион шаршы метрге жеткізу 
қажет.

Ұзақ мерзімді жалға беруде сатып алы-
натын және сатуға жатпайтын екі түрлі жол-
ды қарастыру қажет.

Оған қоса жалға алғаны үшін жаса-
латын төлем әл-ауқаты орташа отбасы 
мүмкіндігіне сай болуы тиіс.

Мұнымен бірге отандық құрылыс сала-
сы үшін жаңа мүмкіндіктер туады.

Соның бәрін жаңа «Қолжетімді баспа-
на-2020» бағдарламасында анық көрсету 
керек.

Мемлекет бұл бағдарламаны тиісті қа-
ражатпен қамтамасыз етеді.

Аталған құжатты Үкіметке осы жыл-
дың 1 шілдесінен кешіктірмей жасап, қа-
былдауды тапсырамын.

Үшінші. Өңірлерді дамыту.
Қуатты Қазақстан дегеніміз –  ең әуелі 

өңірлердің қуаттылығы.
Елдің болашағы экономикадағы келе-

шегі зор салалардың дамуымен байланы-
сты.

Бұл үшін алдымен жаңа зауыттар көп 
салынып, жаңа жұмыс орындары ашылып, 
әлеуметтік инфрақұрылым қарқынды да-
муы қажет.

Бүгінде әлемнің көп елдерінде осылай 
жасалуда.

Мемлекет өз азаматтарының сондай 
қуатты өңірлерге қоныс аударуына көмек 
қолын созуы тиіс.

Қазақстанда келешегі зор қалалар шо-
ғырына Астана, Алматы, Ақтөбе, Ақтау, 
Шымкент шаһарлары жатады.

Үкімет елді мекендер шоғырын (агло-
мерация) дамыту жөнінде бағдарлама қа-
былдауы тиіс.

Ірі кәсіпорынды немесе бір саланы 
тірек еткен шағын қалалардың дамуы – өз 
алдына бөлек мәселе.

Жаңаөзендегі жағдай бір салалы шағын 
қалалардың әлеуметтік қатерге жақын 
екенін көрсетті.

Мемлекет Жаңаөзенде төтенше жағ-
дай жариялап, қаладағы ахуалды қалпына 
келтіру бойынша кешенді шаралар жасауға 
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мәжбүр болды.
Қазіргі уақытта ондағы ахуал қалыпты 

арнасына түсті.
Мәжіліс сайлауында Жаңаөзен тұрғын-

дарының басым көпшілігі «Нұр Отан» пар-
тиясына дауыс берді.

Бұл олардың мемлекет саясатын толық 
қолдайтынын көрсетті.

Сондықтан мен Жаңаөзендегі төтенше 
жағдай режімін бұдан әрі созбау жөнінде 
шешім қабылдадым.

Алайда, бұл оқиғадан тиісті түйін жа-
салып, одан алынған сабақ ұдайы ескерілуі 
керек.

Үкіметке бір салалы шағын қалаларды 
дамыту туралы арнайы бағдарлама жасауды 
тапсырамын.

Онда қаланың экономикасындағы әрбір 
нақты бағытты әртараптандыру, әлеуметтік 
саланы дамыту ескерілуі қажет.

Сонымен қатар, жергілікті шағын және 
орта бизнеске қолдау көрсету шараларын 
қаперде ұстаған жөн.

Жергілікті өзін-өзі басқаруды жетілді-
ріп, барша жергілікті даму мәселелерін ше-
шуге азаматтардың қатысуын кеңейту аса 
маңызды.

Биылғы 1 шілдеге дейін Үкімет 
Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту тұ-
жырымдамасы жобасын жасап бітіруі тиіс.

төртінші. Тұрғындарға мемлекеттік 
қызмет көрсетудің сапасын арттыру.

Бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру 
мен азаматтардың мемлекеттік органдар-
дың қызметіне сенімін арттырудың маңыз-
ды қыры.

Біріншіден, Электронды үкіметті дамы-
ту керек.

2012 жылдың аяғына дейін әлеуметтік 
маңызы бар мемлекеттік қызметтердің 60 
пайызы, соның ішінде лицензиялардың 
барлық түрлері, тек қана электронды түрде 
болуға тиіс.

2013 жылдан бастап мемлекеттен 
барлық рұқсат етушілік құжаттарды да 
қазақстандықтар электронды түрде неме-
се Халыққа қызмет көрсету орталықтары 
арқылы алуға тиіс.

Халыққа қызмет көрсету орталықта-
рының қарауына автокөлікті тіркеу және 
жүргізуші куәліктерін тапсыру мәселелерін 
де беру керек.

Екіншіден, жаңғыртудың маңызды мә-
селесі – әкімшілік ресімдерін оңайлату.

Менің тапсырмам бойынша рұқсат ету 
құжаттарының тізімі қазірдің өзінде 30 
пайызға қысқартылды.

Үкімет лицензиялар мен рұқсат ету 
қағаздарының барлық түрлерінің үштен 
бірін қысқартатын заң жобасын дайында-
ды.

Келесі қадам – рұқсат ету заңнамасы-
ның жаңа қағидаттарын енгізу.

Үшіншіден, тұрғындардың компьютер-
лік  сауаттылығын,  соның  ішінде  әр  түрлі 
ынталандырушы бағдарламалардың есебі-
нен де көтеру қажет.

Мен қазақстандықтарды ақпараттық 
технологияларды белсендірек игеруге ша-
қырамын.

Бесінші.  ХХІ ғасыр барған сайын 
күрделеніп бара жатқан бүгінгі заманғы 
мемлекетті басқаруға жоғары талаптар 
қояды.

Біздің маңызды міндетіміз – басқару-
шылардың білікті саяси табын дайындау.

Үкіметке, Президент Әкімшілігіне 2012 
жылдың алғашқы жарты жылдығының со-
ңына дейін Президенттік кадр жасағына 
кандидатуралар жөнінде ұсыныстар дайын-
дауды тапсырамын.

Арнаулы комиссия кандидатураларды 
білімі мен кәсібилігі, жоғары моральдық 
сипаты, бастамашылдығы мен тапсырылған 
учаскедегі жұмысының табыстылығы өл-
шемдері бойынша іріктейді.
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Олар елдің экономикалық даму сер-
пінділігіне байластырылған, бизнес-құры-
лымдармен қарайлас жалақы алатын бола-
ды.

Олар біздің Қазақстанымызды ХХІ 
ғасырда лайықты түрде алға апаруға тиісті 
жаңа басқарушы элитаның негізін құрайды.

алтыншы. Сот және құқық қорғау 
жүйелерін жаңғырту.

Судьялар сот төрелігін тек заң мен ар-
ожданды басшылыққа ала отырып шығару-
ға тиіс.

Судьялар жасағын қалыптастырудың 
тәртібін түбегейлі түрде қайта қарау қажет.

Апелляциялық инстанциялардың іс-
терді қайта қарауға төменгі соттарға қайтару 
жөніндегі негізсіз шешімдерінің мүмкінді-
гін заң жүзінде шектеу керек.

Жоғарғы Соттан бастап, бүкіл сот 
жүйесіне өздерінің жауапкершілігі мен 
біліктілігін арттыру, сөйтіп өз жұмысын 
жетілдіруді өздері бастау талабы қойылады.

Судьялардың заңды бұзуы жұрттың 
бәріне жария етілетіндей төтенше оқиға 
болуға тиіс.

Арбитраждық және аралық соттар 
жүйесін нығайту керек.

Биыл жаңа Қылмыстық іс жүргізу ко-
дексін, жеке детективтік қызмет туралы заң 
жо басын дайындауды аяқтау қажет.

Маңызды мәселе – құқық қорғау және 
арнаулы органдарды сапалы кадрлық 
жаңарту.

2012 жылдың 1 шілдесіне дейін олар-
дың бүкіл жеке құрамын қайта аттестаттау-
дан өткізу міндетін қоямын.

Одан кейін құқық қорғау жүйесі қыз-
меткерлерінің ақшалай ризығын арттыру 
мен қолдаудың әлеуметтік дестесін кеңей-
ту, сондай-ақ олардың техникалық жарақ-
тандырылуы мәселелері қаралуға тиіс.

Біртұтас экономикалық кеңістікте транс-
ұлттық ұйымдасқан қылмыспен күресті 

күшейту үшін Интерпол үлгісімен Еураз-
пол – Еуразия полициясын құру жөніндегі 
мәселе пісіп-жетілді деп санаймын.

Үкіметке тиісті ұсыныстарды әзірлеп, 
БЭК бойынша біздің әріптестерімізге жі-
беруді тапсырамын.

Жаңғыртудың ең маңызды мәселелері-
нің бірі – сыбайлас жемқорлықпен кесімді 
күрес.

Біздің бұл бағыттағы іс-әрекеттеріміз 
мемлекеттік аппараттағы сыбайлас жем-
қорлық деңгейін едәуір төмендетті. Мұны 
халықаралық сарапшылар атап айтуда.

Алайда бізге сыбайлас жемқорлықпен 
күрестің жаңа стратегиясын жасау қажет.

Парақорларды анықтау және сотқа тар-
ту жеткіліксіз.

Жаңа құқықтық тетіктерді, ақпараттық 
мүмкіндіктерді пайдалану, жұртшылықты 
жемқорлық тәртіп бұзушылықты ескерту 
мен алдын алуға кеңінен тарту керек.

Басқа елдердің тәжірибесін зерттеп, 
пайдалану қажет. Мемлекеттік қызмет ші-
лердің кірістерін ғана емес, шығыстарын да 
мағлұмдауға көшу қажет.

Осы мәселе бойынша заң қабылдау ке-
рек.

Үкіметке үш айдың ішінде Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы кешенді бағдарлама 
дайындап, ұсынуды тапсырамын.

Жетінші. Қазақстанда адами капитал-
дың сапалы өсуі.

Бұл, ең алдымен, білім беру мен ден-
саулық сақтау.

Білім беру жүйесін жаңғырту бары-
сында біз үшін келесі іс-шараларды жүзеге 
асырудың маңызы зор.

Біріншіден, оқыту үдерісіне қазіргі за-
манғы әдістемелер мен технологияларды 
енгізу.

Бүгінде халықаралық стандарттар 
негізінде Назарбаев Университеті мен 
Зияткерлік мектептер табысты жұмыс 
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істеуде.
Кәсіптік-техникалық білім берудің озық 

мекемелерінің желісі дамып келеді.
Олардың тәжірибесін бүкіл қазақстан-

дық білім беру жүйесіне таратып, барлық 
білім беру мекемелерін солардың деңгейіне 
тарту қажет.

Екіншіден, педагогтар құрамының са-
пасын арттырудың маңызы зор.

Арқаулық педагогтік білім берудің 
үлгі-қалыптарын, мектептер мен жобалар 
оқытушыларының біліктілігін арттыруға 
талаптарды күшейту қажет.

Әр өңірде педагогтардың біліктілігін 
арттыратын интеграцияланған орталықтар 
жұ мыс істеуі тиіс.

Үшіншіден, біліктілікті бекітудің тәуел-
сіз жүйесін құру қажет.

Мемлекет бір мезгілде білім беру 
қызметтерін көрсетуге әрі олардың сапасы-
на баға беруге тиіс емес.

Медицина институтын бітірген түлек 
бірден дәрігер болып шыға алмайды. 
Политехникалық жоо-ны тәмамдаған түлек 
әлі де болса инженер емес. Оған өзінің ма-
ман екенін дәлелдеуге тура келеді. Бүкіл 
әлемдегі тәртіп осындай.

Үкіметке үстіміздегі жылы қанатқақты 
режімде салалық ассоциациялар арқауында 
1-2 салаларда тәуелсіз Біліктілікті бекіту 
орталықтарын құруды тапсырамын.

Төртіншіден, мемлекет-жеке меншік 
әріптестігі, ауылдық жерлерден және аз 
қамтамасыз етілген отбасылардан шыққан 
жастардың жол жүруі мен өмір сүруін 
субсидиялау, жатақханалар желісін да-
мыту тетіктері арқылы білім берудің 
қолжетімділігін кеңейту қажет.

Жұмыс істейтін жастар үшін жұмыстан 
қол үзбей арнаулы білім алу мүмкіндігін 
қамтамасыз ету – маңызды мәселе.

Бүгінде көптеген адамдар ауылдан 
қалаға қоныс аударуда. Олардың жұмысқа 

орналасуы қиын. Әрбір жастың жұмыстан 
қол үзбестен мамандық пен білім алу 
мүмкіндігі болуы керек. Білім және ғылым 
министрлігі бұл мәселені ойластыруы тиіс.

Бесіншіден, оқу жастарға тек білім 
беріп қана қоймай, сонымен бірге оларды 
әлеуметтік бейімделу үдерісінде пайдалана 
білуге де үйретуі тиіс.

Үкіметке мектеп оқушыларының функ-
циялық сауаттылығын дамыту жөнінен 
бесжылдық Ұлттық іс-қимылдар жоспарын 
қабылдауды тапсырамын.

Алтыншыдан, оқыту үдерісінің тәрбие-
лік құрамдасын күшейту қажет.

Олар – патриотизм, мораль мен пара-
саттылық нормалары, ұлтаралық келісім 
мен толеранттылық, тәннің де, жанның да 
дамуы, заңға мойынұсынушылық.

Бұл құндылықтар, меншіктің қандай 
түріне жататынына қарамастан, барлық оқу 
орындарында да сіңірілуге тиіс.

Көп ұлттылық пен көп тілділік осы 
құндылықтардың бірі және біздің еліміздің 
басты артықшылығы болып табылады. 
Қазақ тілі, біздің Конституциямызға сәйкес, 
мемлекеттік тіл болып табылады. Онымен 
бірдей мемлекеттік органдарда ресми түрде 
орыс тілі пайдаланылады.

Бұл біздің Конституцияның нормасы, 
оны бұзуға ешкімге жол берілмейді.

Қазақ тілінің жоспарлы түрде дамуы 
орыс тіліне нұқсан келмейтіндей жағдайда 
жүзеге асады.

Бізге мемлекеттің келешегі, болашақ 
дамуы не үшін керек? Ол үшін мемлекеттің 
ең негізгі сыртқы саясаты – көршілермен 
тату болуымыз керек. Онсыз мемлекеттің 
болашағы бұлыңғыр болады.

Қазақ тілі, біздің мемлекеттік тіліміз 
өсіп-өркендеп келеді. 2020 жылға қарай 
мемлекеттік тілді меңгергендердің қатары 
95 пайызға дейін жететін болады.

Еліміздегі барлық мектептер мен оқу 
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орындарында қазақ тілінде оқыту үрдісі 
жүріп жатыр. Осының бәріне депутаттар 
мен мемлекеттік қызметтегілер өз үлестерін 
қосулары керек. Мәселені осылай шешу 
қажет.

Үкіметке барлық білім беру мекеме-
лерінде жастардың осы құндылықтарды 
білуін қамтамасыз ету жөнінен типтік 
кешенді жоспар әзірлеуді тапсырамын.

Бізде тіпті ондай оқулықтар, жастар-
мен дәл осы мәселелер бойынша жұмыс 
жүргізетін оқытушылар жоқ.

Біздің жастарымыз үшін бұл өмірлік 
қажеттілік.

Медициналық қызмет көрсетудің қол-
жетімділігі мен сапасын арттыру, саламатты 
өмір салтын алға бастыру адами әлеуеттің 
деңгейін арттырудың келесі бір маңыз ды 
бағыты болып табылады.

Бүгінде «Саламатты Қазақстан-2015» 
мемлекеттік бағдарламасы жүзеге асырылу-
да.

Денсаулық сақтау жүйесі сапалы дамып 
келеді. Халық денсаулығы көрсеткіштері-
нің жақсы серпінділігіне қол жеткізілді.

Бала туу өсіп, өмір сүру ұзақтығы ұл-
ғайды.

Қан айналу жүйесі ауруларынан бола-
тын өлім көрсеткіші 1,7 есеге төмендеді.

Біз онымен жүйелі түрде айналысып ке-
леміз. Бүгінде жүрек-қан тамырлары жүйе-
сіне операциялар тек Астанада ғана емес, 
сонымен бірге іс жүзінде Қазақстанның 
барлық облыстарында да жасалады.

Елде озық емдеу-диагностикалық ке-
шендер, медицинаның негізгі бағыттары, 
оның ішінде ең жаңа бағыттар бойынша 
ондаған орталықтар құрылды, көліктік ме-
дицина дамытылуда. Бізде медициналық 
пойыздар, автокөлік, медициналық авиация 
пайдаланылады.

Астанадағы Болашақ госпиталі қазақ-
стандық денсаулық сақтауды жаңғыртудың 

локомотивіне айналмақ.
Ендігі жерде онкологиядан болатын 

ауру мен өлімді төмендету мәселесі бірінші 
кезекке шықпақ.

Үкіметке екі ай мерзім ішінде 
Қазақстанда, біз жүрек-қан тамырлары 
аурулары мәселесі бойынша жасағандай, 
Онкологиялық жәрдемді дамыту бағдар-
ламасын әзірлеуді тапсырамын.

Сол сияқты Ұлттық медициналық хол-
динг арқауында Астанада қуатты Ұлттық 
ғылыми онкологиялық орталық құру мәсе-
лесін де қарастыру қажет.

Үкімет үстіміздегі жылдың 1 шілдесіне 
дейін азаматтардың өз денсаулығы үшін 
ынтымақтастығы тетігін енгізуді ескере 
отырып, денсаулық сақтау жүйесін дамыту 
жөнінде ұсыныстар енгізуі тиіс.

Адам науқастану оның өзіне тиімсіз 
екенін түсінуі керек. Бізде денсаулық 
сақтау ісі тегін, бірақ, бүгінде зейнетақы 
қорларында жасалып жатқандай, болашақ 
– медицинадағы сақтандыруда. Адамның 
өзі, оған жұмыс беруші және мемле-
кет жауапкершілікте болады. Адамның 
денсаулығы неғұрлым нашар болса, ол со-
ғұрлым аз сақтандырылады, неғұрлым 
жақсы болса, сақтандыру сомасы да 
соғұрлым көп болмақ. Қазір адамдар жақсы 
медициналық қызмет көрсетілетін емдеу 
мекемелерін таңдайды. Олар бұл мәселені 
анықтап алды, енді одан әрі қозғалу қажет.

Әкімдерге халықтың дене шынық-
тырумен және спортпен жаппай айналы-
суы үшін спорттық инфрақұрылымдардың 
қолжетімділігін кеңейту туралы мәселені 
шешуді тапсырамын.

Соңғы жылдары Астанада да, облы-
старда да көптеген спорттық нысандар са-
лынды. Оларға балалар да, үлкендер де бара 
алмайды деген шағым көп. Осы спорттық 
ғимараттардың бәрін де қолжетімді ету ке-
рек. Адамдар спортпен айналысатын бол-
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сын.
сегізінші. Зейнетақы жүйесін жетіл-

діру.
Қазақстан посткеңестік кеңістікте бі-

рінші болып жинақтау жүйесін табысты 
енгізді.

Салымшылар саны 8 миллион адамды 
құрайды.

Жиналымдар көлемі 17 миллиард дол-
лардан асады.

Сонымен бірге, бүгінде салымшылар-
дың   зейнетақы   қорларының  инвестиция-
лық саясатына ықпал ету мүмкіндіктері 
жоқ.

Сондықтан да зейнетақы аударымдары-
на алымға қарағандай қарау қалыптасқан.

Ал жекелеген зейнетақы қорларының 
басшылығы оларды өзінікіндей көріп, 
көбіне-көп шығындарын жабу арқылы 
акционерлердің мүдделеріне қызмет 
істейді.

Үкімет Ұлттық банкпен бірлесіп  бірін-
ші   жартыжылдықтың   соңына  дейін  зей-
нетақы жүйесін жетілдіру жөнінде ұсыныс-
тар қалыптастыруы керек.

тоғызыншы. Индустриялық-иннова-
циялық жобалар.

Индустриялық-инновациялық даму 
шеңберіндегі жобалардың әлеуметтік ма-
ңызы шексіз.

Бұл бағдарлама экономиканы жаңғыр-
тудың басты бағдары болып қала береді.

Барлық мемлекеттік органдар бұл 
жұмысты өздерінің негізгі қызметі деп 
есептеуі тиіс.

Тек өткен жылы ғана сомасы 970 милли-
ард теңгеден асатын 288 жоба пайдалануға 
берілді.

Соның нәтижесінде 30 мыңнан астам 
тұрақты сапалы жұмыс орындары ашылды.

Біз экономикамыздың озық кластер-
лерін құруды және дамытуды одан әрі 
жалғастырудамыз. Бұл жұмыстың қарқыны 

төмендемеуге тиіс.
Үкіметке инновациялық кластерлердің 

инфрақұрылымын дамыту үшін қажетті 
қаржы қарастыруды тапсырамын.

Құрметті қазақстандықтар!

Мен бүгін біздің шикізат ресурстары-
мыз  бен   инфрақұрылымдарымыздың  жо-
ғарғы бөліністері саласында, осы бөлі-
ністерге қызмет көрсететін жаңа ғаламат 
жобалардың бастау алатындығы туралы 
хабарламақпын.

Бірінші. Оңтүстік өңірлердегі энер-
гия тапшылығы проблемасын шешу үшін 
Үкіметке үстіміздегі жылы қуаты 1320 
мегаватт, құны 2,3 миллиард доллар тұра-
тын Балқаш ЖЭС-інің бірінші модулінің 
құрылысын бастауды қамтамасыз етуді 
тапсырамын. Бұл өте маңызды. Қарқынды 
дамып келе жатқан оңтүстік өңірде электр 
энергиясы бойынша тапшылық бар. Біз 
ешкімге тәуелді болмауға тиіспіз. Бұл 
мәселе өте көптеген жәйттерді шешеді. 
Балқаш ЖЭС-і бойынша барлық мәселелер 
шешілді. Істі жеделдетіп, осы жұмысты ба-
стау қажет.

«Батыс  Еуропа – Батыс  Қытай»  халы-
қаралық автомобиль дәлізінің қазақ-стандық 
учаскесінің құрылысын аяқтаудың маңызы 
зор. Бұл шынымен де ғасырдың халықтық 
құрылысы. Бұрын қай жерде 3 жыл ішінде 
2700 шақырым сапалы автомобиль жолы са-
лынып еді? Біз алдағы жылы бұл жұмысты 
аяқтауға тиіспіз.

1200 шақырымға созылатын Жезқазған 
– Бейнеу және Арқалық – Шұбаркөл екі 
темір жол желілері құрылысына кірісудің де 
маңызы үлкен.

Бұл жобалар Жезқазған-Арқалық өңі-
рінің дамуына қуатты серпін беретін бола-
ды.

Екінші. Үкіметке Жамбыл облысында 
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құны шамамен 2 миллиард доллар тұратын 
кешенді минералды тыңайтқыштар өндірі-
сін құру жөніндегі жобаны жалғастыруды 
тапсырамын. Бұл тыңайтқыштар ауыл 
шаруашылығы үшін қажет. Жоба Жамбыл 
облысының және бүтіндей оңтүстіктің эко-
номикасын көтеруге мүмкіндік береді.

Үшінші. Атырау мұнай өңдеу зауы-
тында құны 1,7 миллиард доллар тұратын 
мұнайды терең өңдеу кешенін құруды 
қамтамасыз ету қажет. Ол бензин өндіруді 
үш есе дерлік – 1,7 миллион тоннаға дейін, 
ал дизель отынын 1,4 миллион тоннаға 
дейін ұлғайтып, Қазақстанды отынның осы 
түрлерімен қамтамасыз етеді.

Төртінші. Құны 6,3 миллиард дол-
лар тұратын Атырау газ-химия кешенінің 
жобалық қуатына шығуын қамтамасыз 
ету қажет, ол жыл сайын 500 мың тонна 
пропилен мен 800 мың тонна полиэтилен 
шығаруды қамтамасыз етеді. Мұндай өнім-
ді біз Қазақстанда әлі шығарған емеспіз.

Бесінші. Жобалауды аяқтап, Қарашы-
ғанақ кен орнында қуаты жылына 5 милли-
ард текше метр газ өңдеуге жететін зауыт 
құрылысына кірісу қажет.

Алтыншы. Үкіметке елдің, астананы 
қоса алғанда, орталық өңірін газдандыру-
ды қамтамасыз  ететін  құбырлы  өткізгіш   
жүйесін жоспарлап, жүзеге асыруға кірісу-
ді тапсырамын.

Бұл көп қаржыны қажет ететін, ма-
ңызды жұмыс. Газға тәуелділіктен арылу 
үшін біз оны жасауымыз керек. Қазақстан – 
мұнай мен газ өндіретін ел. Біз елімізді газ-
дандыруға міндеттіміз.

Бұл жобалардың көпшілігі бойынша 
инвестициялау мәселелері шешілген, ал 
қалғандары бойынша шешу қажет.

Үкімет пен Парламентке жоғарыда 
аталған жобаларды жүзеге асыруға қажетті 
қаржы бөлу үшін бюджетті қайта қарау 
жөнінде ұсыныс енгіземін.

Бізге жобаны жүзеге асыру үшін Ұлт-
тық қордан несие алуға тура келеді. Мен 
оны дұрыс деп есептеймін. Ол ақшаларды 
өз экономикамызға салайық.

Бұл жобалардың бәрі біздің экономика-
мыздың, біздің еліміздің бейнесін бүтіндей 
өзгертетін болады.

Жоғарыда  айтылғандардың  бәрі әлем-
дегі ықтимал деген дағдарыстарға қай-
таратын біздің жауабымыз болмақ.

Біз бүкіл Қазақстанды алып құрылыс 
алаңына айналдырып, мыңдаған жұмыс ор-
нын құрамыз.

Тұрғын үй, ірі кәсіпорындар құрылысы 
төңірегінде құрылыс индустриясы, метал-
лургия, өңдеу өнеркәсібі дамитын болады. 
Жаңа, жас кәсіпкерлердің пайда болуына 
көптеген мүмкіндіктер туады. Олар мұндай 
мүмкіндікті жіберіп алмауға тиіс.

Қаржы шығындарын бақылау үшін 
2008-2009 дағдарыс жылдары кезеңінде нақ-
ты және тиімді жұмыс істеген және өзінің 
тиімділігін дәлелдеген комиссия секілді ар-
найы комиссия құруды тапсырамын.

Бұл жобалардың барлығын біз осы 
жылдың өзінде бастайтынымызды атап көр-
сетемін.

Үкіметке қазақстандық инновациялық 
жүйені нығайту қажет.

Перспективалы  ғылыми-зерттеулерді 
қаржыландырудың бюджеттік шығында-
рын инновациялық гранттарды бөлу арқы-
лы ұлғайту маңызды.

«Ғылым туралы» жаңа заң ғылымды 
жүйелі мемлекеттік қолдау үшін негіз 
қалайды.

Отандық ғалымдарды қолдау қажет.
Назарбаев Университеті төңірегінде 

трансферт  пен  жаңа технологиялар құруға
ықпал ететін инновациялық-интеллек-
туалдық кластер қалыптасуы тиіс.

Астанада  жоғары   технологиялы  кәсі-
порындар құра отырып, біз бұл тәжірибені 
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Қазақстанның басқа да ғылыми-білім беру 
орталықтарына тарататын боламыз. Бізде 
заңнамалық негіз бар.

Бұл менің тапсырмам  бойынша қабыл-
данған «Индустриялық-инновациялық қыз-
метті мемлекеттік қолдау туралы» жаңа 
заң.

Соның   негізінде  мемлекеттің,  бизнес
пен ғылымның өзара іс-қимылының инно-
вациялық әлеуетін өрістету қажет.

Үкіметке   мемлекет-жекеменшік   әріп-
тестігінің жаңа пішіндерін енгізуді қара-
стыратын заң жобасын дайындауды тапсы-
рамын.

Ағымдағы дамудың маңызды мәселе-
лерінің бірі Қазақстан экономикасына ті-
келей шетел инвестицияларының ағынын 
әртараптандыру болып табылады.

Оларды перспективалы салаларға, мы-
салы, туризм саласына бағыттау қажет.

Дамыған елдерде туристік кластердің 
үлесіне ІЖӨ-нің 10 пайызына дейіні тие-
сілі.

Бізде 1 пайызға да жетпейді.
Тұтастай ел бойынша туризм өсімінің 

нүктелерін зерттеу қажет, олар аз емес.
Осымен байланысты Алматы жанында-

ғы әлемдік деңгейдегі тау шаңғысы курорт-
тарын дамыту маңызды жоба болуы тиіс.

Сарапшылар тау шаңғысы курортына 
келген бір турист теңізге барған сапары-
на қарағанда 6 есе көп шығынданады деп 
есептейді. Бұл мемлекет үшін өте тиімді.

Үкіметке осы ғажайып аймақты, сондай-
ақ Ақмола облысындағы Бурабай курортты 
аймағын дамытудың Жүйелі жоспарын жа-
сауды тапсырамын.

Өздеріңіз білетіндей, менің қамқорлы-
ғымдағы ерекше шаруа – іскерлік және ин-
вестициялық ахуалды нығайту.

Қазақстанда «Бизнестің жол картасы-
2020» табысты жүзеге асырылуда.

Қазірдің өзінде көптеген қазақстан-

дықтар оның тиімділігіне көз жеткізіп үл-
герді.

Үкіметке бағдарламаға инновация-
лар енгізу үстіндегі бастаушы және жас 
бизнесмендерді қолдаудың қосымша шара-
ларына қатысты өзгерістер енгізуді тапсы-
рамын.

Бүгінде қаржы-экономикалық, оның 
ішінде салықтық құқық бұзушылықтарды 
қылмыссыздандыру бойынша жұмыстарды 
жалғастыру керек.

Кеден және салық комитеттеріне, қар-
жы полициясына құқықтық нормаларды, 
оның ішінде қосарланған салық салу бой-
ынша құқықтық нормаларды қолдануда 
бірізді болу қажет.

Отандық және шетелдік инвестор-
лардың құқықтарын қорғау мен қолдау, 
заңнамалардың болжамдылығы мен транс-
паренттілігі Қазақстандағы іскерлік ин-
вестициялық ахуалдың негізі болуы тиіс.

Біздің шенеуніктер инвесторларға тос-
қауыл қоюға емес, қай жағынан да оңды 
жәрдемдесуге тиіс деп табанды талап 
етемін.

Біз отандық және шетелдік инвестор-
лармен нормативтік-құқықтық актілер жоба-
ларын жасау үдерісінде тұрақты консульта-
циялар өткізудің тетігін нығайтуға тиіспіз.

Кәсіпорындардың бизнесті жауапкер-
шілікпен жүргізудің қағидаттарын сақтауын 
ынталандырудың стратегиясын жасап, 
жүзеге асыру бойынша ұлттық байланыс 
орталықтарын құру қажет.

2012 жылы Қазақстанның БСҰ-ға өтуі 
туралы келіссөздер аяқталуы тиіс.

Бұл біздің экономикамыздың инвес-
тициялық тартымдылығын айтарлықтай 
жоғарылатады.

Оныншы. Ауыл шаруашылығын дамы-
ту.

Қазақстанның аграрлық секторы үлкен 
экспорттық мүмкіндіктерге және инноваци-
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ялар енгізу үшін жоғары әлеуетке ие.
Азық-түлікке деген қажеттілік әлемде 

жыл сайын өсе беретін болады. Бізге бұл 
мүмкіндікті жіберіп алуға болмайды.

Мемлекет ауыл шаруашылығына ора-
сан көмек көрсетіп отыр.

Бізге жеке инвестициялардың аграрлық 
өндіріске тәуекелін төмендету үшін заем-
дарды кепілдендіру мен сақтандырудың 
мемлекеттік жүйесін жасап енгізу керек.

Фермерлердің қаржыландыруға қолже-
тімділігін кеңейту үшін балама жолдар табу 
қажет.

Үкіметке бөлшек сауданы делдалдарсыз 
жүргізуді мемлекеттік қолдаудың тетігін жа-
сап, енгізуді тапсырамын.

Мемлекетке астық саласын ұйымдас-
тыру және құрылымдау, біртұтас астық 
холдингін құру қажет.

Ет өндірудің экспорттық әлеуетін да-
мыту жөніндегі жобаны жүзеге асыруды 
белсендірек ету қажет.

Үкіметке мал шаруашылығының басқа 
салаларын, оның ішінде қой шаруашылығын, 
сондай-ақ жемазық өндірісі мен шалғайдағы 
жайылымдық мал шаруашылығын дамы-
ту жөніндегі бағдарламаларды жасауды 
қамтамасыз етуді тапсырамын.

Құрметті қазақстандықтар!

Бүгінде бүкіл әлемге және әр мемле-
кетке қуатты жаһандық және ішкі сын-
қатерлерге жауап табу маңызды.

Әлеуметтік-экономикалық жаңғыр-
тудың он бағыты бойынша міндеттерді 
орындап, біз экономиканы нығайтамыз, 
қоғамымызды тұрақты етеміз, халықтың әл-
ауқатын арттырамыз.

Сонымен бірге, Қазақстан әлемдік 
саясаттың лайықты қатысушысы ретінде 
бейбітшілікті нығайту мен қауіпсіздік 
жолдарын айқындауға белсенді қатысуын 

жалғастырады.
Біз ядролық қауіпсіздік, Ядросыз әлем-

нің жалпыға бірдей декларациясын қабыл-
дау жөніндегі бастамаларды ілгерілеттік.

Үстіміздегі жылдың наурыз айын-
да Сеулде өтетін Ядролық қауіпсіздік мә-
селелері жөніндегі жаһандық саммитте олар 
нақтыланатын және толықтырылатын бола-
ды.

Осы жылы біздің әлемдік дағдарыстан 
шығу  жөніндегі  «G global»  идеясы талқы-
ланады деп үміттенетін Астана экономика-
лық форумы үлкен маңызға ие болады.

Сондай-ақ  осы  жылы  Астанада халы-
қаралық конфессияаралық үнқатысудың 
маңызды алаңына айналған Әлемдік және 
дәстүрлі діндер көшбасшыларының ІV съезі 
өтеді.

Біз Қазақстан жариялаған Жаһандық 
энергиялық-экологиялық стратегияны жү-
зеге асыру үшін барлық күш-жігерімізді 
жұмсауға тиіспіз.

Біз «жасыл» технологиялардың транс-
фертіне бағытталған Астананың «Жасыл 
көпір» бастамасын жүзеге асыру жөнінде-гі 
жұмысты жалғастырамыз.

Қазақстанның сыртқы саяси ұсыныс-
тары әлемдік қоғамдастықтан қолдау тап-
ты.

Оларда біздің алдағы ондаған жылдар-
дағы сыртқы саяси стратегиямыздың мәні 
кестеленген.

Біз теңдестірілген сыртқы саясатымыз-
ды тек Батыспен ғана емес, сондай-ақ Азия 
мемлекеттерімен де өзара іс-қимыл таныта 
отырып жалғастыратын боламыз.

Осы жылы менің Азиядағы өзара іс-
қимыл және сенім шаралары жөніндегі 
кеңес шақыру жөніндегі бастамама 20 жыл 
толады.

Үстіміздегі жылы біз Ислам Ынтымақ-
тастығы  Ұйымындағы,  Ұжымдық  қауіпсіз
дік туралы шарт ұйымындағы төраға-
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лығымызды лайықты аяқтауға тиіспіз.
2012 жылы Астана ТМД мен түркі 

әлемінің мәдени астанасы болып табылады.
Осы шараларды лайықты өткізу керек.
Біз ХХІ ғасырдағы жаһандық сын-

қатерлерге еуразиялық интеграцияны 
тереңдетумен жауап берудеміз.

Біз  Ресеймен  және  Беларусьпен  бірге
Біртұтас экономикалық кеңістік қалыптас-
тырдық, Еуразиялық экономикалық одақ 
құруға келе жатырмыз.

Бұл – жалпыөңірлік тұрақтылықтың, 
біздің экономикалардың бәсекеге қабілет-
тілігін жоғарылатудың маңызды факторы.

Біз ТМД-ның басқа мемлекеттерінің 
еуразиялық интеграцияға қосылуға ұмты-
лысын қолдауға дайынбыз.

Құрметті отандастар!

Әлеуметтік жаңғырту – бұл жаңа Пар-
ламент пен Үкіметтің, Қазақстанның бар-
лық жауапты күштерінің – партиялардың, 
қоғамдық бірлестіктердің, шығармашылық 
және кәсіби одақтардың, бұқаралық ақпарат 
құралдарының, Қазақстанның барлық па-
триоттары қызметінің темірқазық мәселесі.

Оның үстіне мен соңғы Мәжіліс сайла-
уына қатысқан барлық партиялардың сын-
дарлы ұсыныстарын ескеруге ұмтылдым.

Біз барлық күштерді Отанымыздың 
игілігі үшін біріктіруге тиіспіз.

Біздің алдымызда үлкен жұмыс күтіп 
тұр.

Барша қазақстандықтарды белгіленген 
барлық міндеттерге қол жеткізу жөніндегі 
жұмыстарға аса белсенді қатысуға шақы-
рамын!

Қымбатты достар!

Бізді орасан зор, күрделі және қиын, 
бірақ баршамыз үшін, қарапайым адам-

дар үшін де, Үкімет пен Парламент үшін 
де, бүтіндей алғанда мемлекет үшін де қы-
зықты жұмыс күтіп тұр. Осындай үлкен 
мақсаттар қоймайынша біз дами алмаймыз. 
Біз әрқашанда айтқанымызды жасап келдік. 
Біз өзіміздің барлық жос парларымызды, 
бағдарламаларымызды орындадық.

Алда қызу жұмыс күтіп тұр. Әлем сон-
дай, жағдай сондай. Бүгінгі күннің сынағы 
сондай.

Ендеше, бүкіл қазақстандықтарға үн 
тас-тап, өзімізді бүкіл қазақстандықтардың 
өмірін жақсартатын осынау ғаламат мін-
деттерді орындауға жұмылдырайық!

Қадірлі отандастар!

Қазір еліміз дамудың жаңа кезеңіне 
қадам басты.

Біз бүгінде бәсекеге қабілетті, әлеуеті 
зор, экономикасы қуатты ел құрудамыз.

Біз бұдан бұрын да биік белестерді ба-
ғындырдық. Оны біз 20 жылдықта айттық.

Сондықтан, мақсатқа жету біздің қолы-
мыздан келеді.

Біз оған жетудің жолдарын жақсы бі-
леміз.

Ол үшін қажетті ресурстар бүгін мемле-
кетте жеткілікті.

Біздің міндетіміз – айқын, алған бағы-
тымыз – дұрыс.

Бұл жолда біз үшін ең бастысы – 
тәуелсіз Қазақстанның тұтастығы мен тұ-
рақтылығы.

Дана халқымызда «Игілік басы – 
ынтымақ» деген қанатты сөз бар.

Ендеше, тәуелсіздігіміз баянды, тұтас-
тығымыз берік, елдігіміз мәңгі болсын, 
ағайын!

Осы мерейлі белесте баршаңызға мол 
табыс тілеймін!

Назарларыңызға рахмет!
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Қазақстан тәуелсіздіктің үшінші он-
жылдығына батыл қадам басты.

Жаңа құрамдағы Парламент пен жа-
ңарған Үкімет өз жұмысына кірісті.

Өткен 2011 жылы ел экономикасы 7,5 
процентке өсті.

Ішкі жалпы өнім жан басына шаққанда 
11 мың доллардан асты.

Бұрын сатылып кеткен активтердің бір-
қатар маңызды бөлігі мемлекет меншігіне 
қайтарылды.

Енді «Богатырь», Қарашығанақ, Қаша-
ған кен орындары мен ЕNRС, «Қазақмыс» 
компаниялары басым активтері мемлекет 
иелігінде болады.

Кезінде мен «мынадай жағдайларға 
байланысты сатып жатырмыз, қазір 
жекешелендіру керек, уақыты келгенде 
қайтарамыз» деп айтып едім.

Міне, енді бәрі қайтарылуда. Барлық 
акциялардың пакеті Қазақстанда. Енді өзі-
міз барлығына ықпал жасайтын боламыз.

Қазақстан халқы біртұтас, бірлігі мыз-
ғымас кемел елге айналды.

Дегенмен, біз күрмеуі қиын, қайшылы-
ғы мол алмағайып заманда өмір сүрудеміз.

Болжанған жаһандық дағдарыс қаупі 
шындыққа айналып келе жатқанын көріп 
отырсыздар.

Сарапшылардың пікірінше, жаңа әлем-
дік дағдарыс бес-алты жылға созылуы 
мүмкін.

Біздің міндетіміз – экономиканы осы 
сынаққа дайындау, оны әртараптандыруды 
жалғастыру болып табылады.

Біз 2015 жылға қарай табысы жоғары 
елдердің қатарына қосылуды көздеп отыр-
ған елміз.

Бірлігімізді сақтап, осылай еңбек ететін 
болсақ, ол мақсатқа да жететін боламыз.

 уважаемые соотечественники!

Новый этап Казахстанского пути – это 
новые задачи укрепления экономики, повы-
шения благосостояния народа.

Казахстану жизненно важно найти 
оптимальный баланс между экономически-
ми успехами и обеспечением общественных 
благ.

В современном мире это коренной воп-
рос социально-экономической модерниза-
ции.

Это главный вектор развития Казахста-
на в ближайшем десятилетии.

Этой актуальной теме я посвящаю своё 
новое Послание народу страны.

Нам необходимо реализовать комплекс 
задач по десяти направлениям.

Первое. Занятость казахстанцев.
По моему поручению Правительство 

утвердило принципиально новую Програм-
му обеспечения занятости.

В ней поставлены три важные задачи.

соЦиальНо-экоНомическая модерНиЗаЦия – главНыЙ 
вектор раЗвития каЗахстаНа. яНварь, 2012 г.

Послание Президента республики казахстан – 
лидера Нации Н.а. Назарбаева народу казахстана

Қымбатты қазақстандықтар!
Құрметті депутаттар мен Үкімет мүшелері!

ханымдар мен мырзалар!
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Во-первых, создание эффективной сис-
темы обучения и содействия в трудоустрой-
стве.

Во-вторых, содействие развитию пред-
принимательства на селе.

В-третьих, повышение мобильности 
трудовых ресурсов, приоритетное трудо-
устройство в центрах экономической актив-
ности Казахстана.

В 2011 году Программа испытана в пи-
лотном режиме с участием почти 60-ти ты-
сяч человек.

Вся подготовительная работа, работа по 
законодательной базе завершена.

Теперь надо перейти к осуществлению 
этой важнейшей программы.

Поручаю Правительству и акимам с 
текущего года начать масштабную реализа-
цию этой программы.

Речь также идет об обеспечении микро-
кредитами тех, кто работает на селе. Тех, 
кто желает работать в городе, за счет госу-
дарства надо обучать и трудоустраивать. К 
концу программы, к 2020 году, мы должны 
таким образом трудоустроить на качествен-
ную работу 1,5 миллиона человек.

екінші. Қолжетімді баспана.
Біз жаңа тұрғын үй құрылысы бағ-

дарламасын іске асыруға кірісіп кеттік.
Елімізде жыл сайын 6 миллион шаршы 

метр тұрғын үй пайдалануға берілуде.
Алайда біз жарты миллионнан астам 

жас отбасыны жеке баспанамен қамтамасыз 
етуге тиіспіз.

Бұл үшін жалға берілетін тұрғын үй 
алаңын 1 миллион шаршы метрге жеткізу 
қажет.

Оның ішінде, ұзақ мерзімге жалға беру, 
одан кейін сатып алу тәрізді екі түрлі жолын 
қарастыру керек.

Қаражаты мен мүмкіншілігі барлар жал-
дау ақысын төлеп, кейіннен үйді өздеріне 
сатып алатын болады.

Ал мүмкіндігі жоқтар жағдайы келген-
ше ұзақ мерзімді жалға ұстай беретін бо-
лады. Осы екі түрлі жолды қарастыруымыз 
қажет.

Оған қоса жалға алғаны үшін жаса-
латын төлем әл-ауқаты орташа отбасы 
мүмкіндігіне сай болуы тиіс.

Мұнымен бірге отандық құрылыс сала-
сы үшін жаңа мүмкіндіктер туады.

Естеріңізде болса, өткен дағдарыс 
жылдарында біз бүкіл Қазақстанда тұрғын 
үй салуды көбейтіп, қаншама жұмыс ор-
нын ашып, бизнеске қаншама мүмкіншілік 
бердік.

Сол кездегі сияқты облыстарға тиісті 
қаражат бөлінеді.

Тұрғын үйлер салынып, жалға берілетін 
болады.

Соның бәрін жаңа «Қолжетімді баспа-
на-2020» бағдарламасында анық көрсету 
қажет. Осыған біз кірісуіміз керек.

Мемлекет бұл бағдарламаны тиісті қа-
ражатпен қамтамасыз етеді.

Аталған құжатты Үкіметке осы жыл-
дың 1 шілдесінен кешіктірмей жасап, қа-
былдауды тапсырамын.

Үшінші. Өңірлерді дамыту мәселесі.
Қуатты Қазақстан дегеніміз – бұл ең 

әуелі өңірлердің қуаттылығы болып санала-
ды.

Елдің болашағы экономикадағы келе-
шегі зор салалардың дамуымен байланы-
сты.

Бұл үшін алдымен жаңа зауыттар көп 
салынып, жаңа жұмыс орындары ашылып, 
әлеуметтік инфрақұрылым қарқынды да-
муы қажет.

Бүгінде әлемнің көп елдерінде осылай 
жасалуда.

Мемлекет өз азаматтарының сондай 
қуатты өңірлерге қоныс аударуына көмек 
қолын созуы тиіс.

Қазақстанда келешегі зор қалалар шо-
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ғырына Астана, Алматы, Ақтөбе, Ақтау, 
Шымкент шаһарлары жатады.

Үкімет елді мекендер шоғырын (агло-
мерация) дамыту жөнінде бағдарлама қа-
былдауы тиіс.

Ірі кәсіпорынды немесе бір саланы 
тірек еткен шағын қалалардың дамуы – өз 
алдына бөлек мәселе.

Жаңаөзендегі жағдай бір салалы шағын 
қалалардың әлеуметтік қатерге жақын 
екенін көрсетті.

Мемлекет Жаңаөзенде төтенше жағдай 
жариялап, қаладағы ахуалды қалпына кел-
тіру бойынша кешенді шаралар жасауға 
мәжбүр болды.

Қазіргі уақытта ондағы ахуал қалыпты 
арнасына түсті.

Мәжіліс сайлауында Жаңаөзен тұрғын-
дарының басым көпшілігі «Нұр Отан» пар-
тиясына дауыс берді.

Бұл олардың мемлекет саясатын толық 
қолдайтынын көрсетеді.

Сондықтан мен Жаңаөзендегі төтенше 
жағдай режімін бұдан әрі созбау жөнінде 
шешім қабылдадым.

Алайда, бұл оқиғадан тиісті түйін жаса-
лып, одан сабақ алып, ұдайы ескерілуі ке-
рек.

Үкіметке бір салалы шағын қалаларды 
дамыту туралы арнайы бағдарлама жасауды 
тапсырамын.

Онда қаланың экономикасындағы әрбір 
нақты бағытты әртараптандыру, әлеуметтік 
саланы дамыту ескерілуі қажет.

Сонымен қатар, жергілікті шағын және 
орта бизнеске қолдау көрсету шараларын 
қаперде ұстаған жөн.

Жергілікті өзін өзі басқаруды жетілді-
ріп, барша жергілікті даму мәселелерін ше-
шуге азаматтардың қатысуын кеңейту аса 
маңызды.

Биылғы 1 шілдеге дейін Үкімет  Жергі-
лікті өзін өзі басқаруды дамыту тұжы-

рымдамасы  жобасын  жасап бітіруі тиіс.
четвертое. Повышение качества госу-

дарственных услуг населению.
Это важный аспект противодействия 

коррупции и повышения доверия граждан к 
деятельности государственных органов.

Во-первых, следует развивать Электрон-
ное правительство.

До конца 2012 года  60 процентов со-
циально-значимых государственных услуг, 
в том числе  все виды лицензий, должны 
предоставляться только в электронной фор-
ме.

Начиная с 2013 года, все разрешитель-
ные документы от государства казахстанцы 
должны получать также в электронной фор-
ме или через Центры обслуживания населе-
ния.

В ведение ЦОНов надо передать и воп-
росы регистрации автотранспорта и выдачи 
водительских удостоверений.

Во-вторых, важный вопрос модерниза-
ции – упрощение административных про-
цедур.

По моему поручению, перечень разре-
шительных документов уже сокращён на 30 
процентов.

Правительством подготовлен законо-
проект, еще на треть снижающий все виды 
лицензий и разрешений.

Следующий шаг – внедрение новых 
принципов разрешительного законодатель-
ства.

В-третьих, нужно повышать компью-
терную грамотность  населения, в том чис-
ле за счёт различных  стимулирующих про-
грамм.

Я призываю всех казахстанцев активнее 
осваивать информационные технологии.

Пятое. ХХI век предъявляет высокие 
требования к управлению современным го-
сударством, которое все больше усложняет-
ся.
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Наша важнейшая задача – подготовить 
квалифицированный политический класс 
управленцев.

Поручаю Правительству, Администра-
ции Президента до конца первого полуго-
дия 2012 года подготовить предложения по 
кандидатурам в президентский   кадровый 
корпус.

Специальная комиссия будет подбирать 
кандидатуры по критериям образования и 
профессионализма, высоким моральным 
качествам, инициативности и успешности 
работы на порученных участках.

Они будут иметь зарплату сопостави-
мую с бизнес-структурами, привязанную к 
динамике экономического развития страны.

Они составят основу новой управлен-
ческой элиты, которой предстоит достойно 
вести наш Казахстан в ХXI веке.

Шестое. Модернизация судебной и пра-
воохранительной систем.

Судьи должны вершить правосудие, 
только руководствуясь законом и своей со-
вестью.

Надо кардинально пересмотреть поря-
док формирования судейского корпуса.

Необходимо законодательно ограничить 
возможность необоснованных решений  
апелляционных инстанций о возвращении 
дел на новое рассмотрение в нижестоящие 
суды.

Всей судебной системе, начиная от Вер-
ховного Суда, требуется повысить свою от-
ветственность и квалификацию и самим на-
чать совершенствовать свою собственную 
работу.

Нарушение судьями законов должно 
стать чрезвычайным событием, о котором 
должны знать все.

Следует укреплять систему арбитраж-
ных и третейских судов.

Надо завершить в текущем году разра-
ботку нового Уголовно-процессуального ко-

декса, законопроекта о частной детективной 
деятельности.

Важный вопрос - качественное кадро-
вое обновление правоохранительных и спе-
циальных органов.

Ставлю задачу до 1 июля 2012 года про-
вести переаттестацию всего их личного сос-
тава.

Только после этого должны быть рас-
смотрены вопросы увеличения денежного 
довольствия и расширения соцпакета под-
держки в отношении работников правоохра-
нительной системы, а также их техническо-
го оснащения.

Для усиления борьбы с транснацио-
нальной организованной преступностью в 
Едином экономическом пространстве счи-
таю, что назрел вопрос о создании, по при-
меру Интерпола, Евразпола - Евразийской 
полиции.

Поручаю Правительству выработать и 
направить нашим партнерам по ЕЭП соот-
ветствующие предложения.

Один из важных вопросов модерниза-
ции – решительная борьба с коррупцией.

Наши действия в этом направлении за-
метно снизили уровень коррупционности в 
госаппарате. Это отмечают международные 
эксперты.

Но нам необходимо выработать новую 
стратегию борьбы с коррупцией.

Нужно не только выявлять и привлекать 
к суду взяточников.

Надо использовать новые правовые ме-
ханизмы, информационные возможности, 
шире привлекать  общество для предупре-
ждения  и   профилактики   коррупционных 
нарушений.

Надо изучить и использовать опыт дру-
гих стран. Необходимо переходить к декла-
рированию не только доходов, но и расходов 
государственных служащих.

Надо принять закон по этому вопросу.
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Поручаю Правительству в трехмесяч-
ный срок подготовить и представить  Ком-
плексную антикоррупционную программу.

седьмое. Качественный рост челове-
ческого капитала в Казахстане.

Это, прежде всего, образование и здра-
воохранение.

В ходе модернизации системы образо-
вания нам важно осуществить следующие 
меры.

Во-первых, внедрять в процесс обуче-
ния современные методики и  технологии.

Сегодня на основе международных 
стандартов успешно работают Назарбаев 
Университет и Интеллектуальные школы.

Развивается сеть передовых учрежде-
ний профессионально-технического образо-
вания.

Надо распространять их опыт на всю 
систему казахстанского образования, под-
тягивать к их уровню все образовательные 
учреждения.

Во-вторых, важно повышать качество 
педагогического состава.

Надо усилить стандарты базового пе-
дагогического образования, требования к 
повышению квалификации преподавателей 
школ и вузов.

В каждом регионе должны действовать 
интегрированные центры повышения ква-
лификации педагогов.

В-третьих, надо создать независимую 
систему подтверждения квалификации.

Государство не должно одновременно 
предоставлять образовательные услуги и 
оценивать их качество.

Закончив медицинский институт, вы-
пускник еще не становится врачом. Закон-
чив политехнический вуз, выпускник еще 
не инженер. Ему придется доказать, что он 
является специалистом. Таков порядок во 
всем мире.

Поручаю Правительству в текущем го-

ду создать в пилотном режиме ряд незави-
симых Центров подтверждения квалифи-
кации на базе отраслевых ассоциаций в 1-2 
сферах.

В-четвертых, следует расширять дос-
тупность образования для молодежи через 
механизмы государственно-частного парт-
нерства, субсидирование проезда и про-
живания молодёжи из сельской местности 
и малообеспеченных семей,  развития сети 
общежитий.

Важный вопрос – обеспечение возмож-
ности для работающей молодежи получать 
специальное образование без отрыва от ра-
боты.

Множество людей сегодня мигрируют 
из села в город. Им тяжело устроиться на 
работу. Каждый молодой человек должен 
иметь возможность, не отрываясь от рабо-
ты, получить профессию и образование. 
Министерству образования необходимо 
проработать этот вопрос.

В-пятых, образование должно давать 
молодежи не только знания, но и умение их 
использовать в процессе социальной адап-
тации.

Поручаю Правительству принять пя-
тилетний Национальный план действий по 
развитию функциональной грамотности 
школьников.

В-шестых, важно усилить воспитатель-
ный компонент процесса обучения.

Патриотизм, нормы морали и нрав-
ственности, межнациональное согласие и 
толерантность, физическое и духовное раз-
витие, законопослушание.

Эти ценности должны прививаться во 
всех учебных заведениях, независимо от 
формы собственности.

Одной из этих ценностей и главным 
преимуществом нашей страны является  
многонациональность и многоязычие. Госу-
дарственным языком, согласно нашей Кон-
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ституции, является казахский. Наравне с 
ним в государственных органах официально 
употребляется русский.

Это нормы нашей Конституции, кото-
рые никому не позволено нарушать.

Планомерное развитие казахского язы-
ка не будет происходить в ущерб русскому.

Бізге мемлекеттің келешегі, болашақ 
дамуы үшін не керек? Ол үшін мемлекеттің 
ең негізгі сыртқы саясаты – көршілермен 
тату болуымыз керек. Онсыз мемлекеттің 
болашағы бұлыңғыр болады.

Қазақ тілі, біздің мемлекеттік тіліміз 
өсіп-өркендеп келеді. 2020 жылға қарай 
мемлекеттік тілді меңгергендердің қатары 
95 процентке дейін жететін болады.

Еліміздегі барлық мектептер мен оқу 
орындарында қазақ тілінде оқыту үрдісі 
жүріп жатыр. Осының бәріне депутаттар 
мен мемлекеттік қызметтегілер өз үлестерін 
қосулары керек. Мәселені осылай шешу 
қажет.

Поручаю Правительству разработать 
типовой Комплексный план по обеспече-
нию знаний молодежью этих ценностей во 
всех образовательных учреждениях.

У нас даже нет таких учебников, таких 
преподавателей, которые работают с моло-
дежью именно по этим вопросам.

Нашей молодежи это жизненно необхо-
димо.

Другим важным направлением повы-
шения уровня человеческого потенциала яв-
ляются повышение доступности и качества 
оказания медицинских услуг, продвижение 
здорового образа жизни.

Сейчас реализуется Госпрограмма «Са-
ламатты Қазақстан - 2015».

Качественно развивается система здра-
воохранения. Достигнута хорошая динами-
ка показателей здоровья народа.

Увеличилась рождаемость и продолжи-
тельность жизни.

В 1,7 раза снижен показатель смертно-
сти от болезней системы кровообращения.

Мы этим системно занимаемся. Сейчас 
операции на сердечнососудистой системе 
проводятся не только в Астане, но и практи-
чески во всех областях Казахстана.

В стране созданы передовые лечебно-
диагностические комплексы, десятки цен-
тров по основным направлениям медицины, 
в том числе новейшим, развивается транс-
портная медицина. У нас используются ме-
дицинские поезда, автотранспорт, медицин-
ская авиация.

Локомотивом модернизации казахстан-
ского здравоохранения станет Госпиталь бу-
дущего в Астане.

Теперь на первый план  выходит вопрос 
снижения заболеваемости и смертности от 
онкологии.

Поручаю Правительству в двухмесяч-
ный срок разработать Программу развития 
онкологической помощи в Казахстане, так-
же как мы это делали по вопросу сердечно-
сосудистых заболеваний.

Следует также проработать вопрос о 
создании на базе Национального медицин-
ского холдинга мощного Национального на-
учного онкологического центра в Астане.

Правительству необходимо до 1 июля 
текущего года внести предложения по раз-
витию системы здравоохранения с учётом 
внедрения механизмов солидарной ответ-
ственности граждан за своё здоровье.

Человек должен понимать, что ему не 
выгодно болеть. У нас бесплатное здраво-
охранение, но будущее – за страхованием 
в медицине, как это сейчас делается в пен-
сионных фондах. Сам человек несет ответ-
ственность, его работодатель и государство. 
Чем хуже здоровье у человека, тем меньше 
его будут страховать, чем лучше – тем боль-
ше будет сумма страховки. Сейчас люди вы-
бирают те лечебные учреждения, где лучше 
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медицинское обслуживание. Они определи-
лись с этим вопросом, теперь нужно про-
двигаться дальше.

Поручаю акимам решить вопрос о рас-
ширении доступности спортивной инфра-
структуры для массового занятия населени-
ем физической культурой и спортом.

В последние годы построено много 
спортивных объектов – и в Астане, и в об-
ластях. Жалуются, что в них ни детям, ни 
взрослым невозможно попасть. Все эти 
спортивные сооружения нужно сделать до-
ступными. Пусть люди занимаются спор-
том.

восьмое. Совершенствование пенсион-
ной системы.

Казахстан первым на постсоветском 
пространстве успешно внедрил накопитель-
ную систему.

Число вкладчиков насчитывает 8 мил-
лионов человек.

Объём накоплений превышает 17 мил-
лиардов долларов.

В то же время сегодня вкладчики не 
имеют возможности влиять на инвестици-
онную политику пенсионных фондов.

Поэтому и относятся к пенсионным от-
числениям как к оброку.

А руководство отдельных пенсионных 
фондов распоряжается ими как своими соб-
ственными и обслуживает интересы акцио-
неров, нередко покрывая их расходы.

Правительству совместно с Националь-
ным Банком до конца первого полугодия 
необходимо выработать предложения по со-
вершенствованию пенсионной системы.

девятое. Индустриально-инновацион-
ные проекты.

Социальная значимость проектов в рам-
ках индустриально-инновационного разви-
тия абсолютна.

Эта программа остаётся главным ори-
ентиром модернизации экономики.

Все госорганы должны считать эту ра-
боту своей основной заботой.

Только в прошлом году введено в экс-
плуатацию 288 проектов на сумму более 
970-ти миллиардов тенге.

В результате создано более 30 тысяч по-
стоянных качественных рабочих мест.

Мы продолжаем формировать и разви-
вать передовые кластеры нашей  экономики. 
Темпы этой работы не должны снижаться.

Поручаю Правительству предусмот-
реть необходимые средства для развития ин-
фраструктуры инновационных кластеров.

уважаемые казахстанцы!

Я сегодня хочу объявить о старте новых 
грандиозных проектов в сфере высокого пе-
редела наших сырьевых ресурсов и инфра-
структуры, которая будет обслуживать этот 
передел.

Первое. Для решения проблемы энер-
годефицита и освобождения от энергозави-
симости южных регионов поручаю Прави-
тельству обеспечить в текущем году начало 
строительства первого модуля Балхашской 
ТЭС мощностью 1320 мегаватт, стоимостью 
2,3 миллиарда долларов. Это очень важно. 
Бурно развивающийся южный регион имеет 
дефицит по электроэнергии. Мы не долж-
ны ни от кого зависеть. Этот вопрос решает 
очень многое. Все вопросы по Балхашской 
ТЭС решены. Необходимо ускорить и на-
чать эту работу.

Важное значение имеет завершение 
строительства  казахстанского участка меж-
дународного автомобильного коридора «За-
падная Европа – Западный Китай». Это дей-
ствительно народная стройка века. Где еще 
за три года было построено 2700 км. каче-
ственной автомобильной дороги? Мы долж-
ны в следующем году эту работу закончить.

Важно приступить к строительству двух 
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новых железнодорожных линий - Жезказган-
Бейнеу протяженностью 1200 километров и 
Аркалык-Шубарколь.

Эти проекты придадут мощный им-
пульс развитию Жезгазган-Аркалыкского 
региона.

Второе. Поручаю Правительству про-
должить проект по созданию производства 
комплексных минеральных удобрений в 
Жамбылской области стоимостью около 2-х 
миллиардов долларов. Эти удобрения нуж-
ны для сельского хозяйства. Проект даст 
возможность поднять экономику Жамбыл-
ской области и юга в целом.

Третье. Необходимо обеспечить созда-
ние комплекса глубокой переработки нефти 
на Атырауском НПЗ стоимостью 1,7 милли-
арда долларов, что увеличит выпуск бензи-
на почти в 3 раза – до 1,7 миллиона тонн, а 
дизтоплива – до 1,4 миллиона тонн и обе-
спечить Казахстан этими видами топлива.

Четвертое. Следует обеспечить вывод 
на проектную мощность Атырауского га-
зохимического комплекса стоимостью 6,3 
миллиарда долларов, что предполагает еже-
годный выпуск 500 тысяч тонн пропилена и 
800 тысяч тонн полиэтилена. Такой продук-
ции мы в Казахстане еще не производили.

Пятое. Надо завершить проектирование 
и приступить к строительству газоперераба-
тывающего завода мощностью 5 миллиар-
дов кубических метров в год на Карачага-
накском месторождении.

Шестое. Поручаю Правительству запла-
нировать и приступить к реализации трубо-
проводной системы,  которая обеспечит га-
зификацию центрального региона страны, 
включая столицу.

Это капиталоемкая, важная работа. Мы 
должны это сделать, чтобы уйти от зависи-
мости по газу. Казахстан – страна, добываю-
щая нефть и газ. Мы обязаны газифициро-
вать нашу страну.

По многим из этих проектов решены 
все вопросы инвестирования, а по другим 
надо решать.

Вношу предложение Правительству и 
Парламенту пересмотреть бюджет, чтобы 
выделить необходимые средства для реали-
зации вышеназванных проектов.

Нам придется позаимствовать кредиты 
у Национального фонда на осуществление 
проектов. Я считаю, что это правильно. Эти 
деньги будем вкладывать в собственную 
экономику.

Все эти проекты совершенно изменят 
облик нашей экономики, нашей страны.

Всё сказанное выше будет нашим отве-
том на возможные кризисы в мире.

Мы превращаем весь Казахстан в ги-
гантскую стройплощадку и создаём десятки 
тысяч рабочих мест.

Вокруг жилищного строительства, 
строительства крупных предприятий будут 
развиваться строительная индустрия, метал-
лургия, обрабатывающая промышленность. 
Создаются многочисленные возможности 
для появления новых, молодых бизнесме-
нов. Они не должны упустить такой шанс.

Для контроля за расходованием средств 
поручаю создать специальную комиссию по 
аналогии с комиссией, которая четко и эф-
фективно работала в период кризиса 2008-
2009 годов и доказала свою эффективность.

Подчеркиваю, что все эти проекты мы 
начнем уже в этом году.

Правительству необходимо укреплять 
казахстанскую инновационную систему.

Важно увеличить бюджетные расходы 
на финансирование перспективных науч-
ных исследований через выделение иннова-
ционных грантов.

Новый закон «О науке» закладывает 
основу для системной государственной под-
держки науки.

Необходимо поддержать отечественных 
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ученых.
Вокруг  Назарбаев  Университета   дол-

жен сложиться инновационно-интеллек-
туальный кластер, способствующий транс-
ферту и созданию новых технологий.

Создавая высокотехнологичные пред-
приятия в Астане, мы будем распространять 
этот опыт на другие научно-образовательные 
центры Казахстана. Законодательная основа 
у нас есть.

Это принятый, по моему поручению, 
новый закон «О государственной поддерж-
ке индустриально - инновационной деятель-
ности».

На его основе надо наращивать иннова-
ционный потенциал взаимодействия госу-
дарства, бизнеса и науки.

Поручаю Правительству разработать 
законопроект, предусматривающий внедре-
ние новых форм государственно-частного 
партнерства.

Одним из важных вопросов текущего 
развития является диверсификация потоков 
прямых иностранных инвестиций в эконо-
мику Казахстана.

Их нужно направлять в перспективные 
отрасли, например, сферу туризма.

В развитых странах на долю туристи-
ческого кластера приходится до 10-ти про-
центов ВВП.

У нас - менее 1 процента.
Надо изучить в целом по стране точки 

роста туризма, их немало.
В связи с этим важным проектом долж-

но стать развитие горнолыжных курортов 
мирового уровня близ Алматы.

Эксперты считают, что один турист, ко-
торый посещают горнолыжный курорт, тра-
тит в 6 раз больше, чем во время поездки на 
море. Это очень выгодно для государства.

Поручаю Правительству разработать 
системный План развития этой уникальной 
зоны, а также Бурабайской курортной зоны 

в Акмолинской области.
Как вы знаете, моя особая забота – это 

укрепление делового и инвестиционного 
климата.

В Казахстане успешно реализуется «До-
рожная карта бизнеса - 2020».

Уже многие казахстанцы убедились в ее 
эффективности.

Поручаю Правительству внести в неё 
изменения, касающиеся  дополнительных 
мер поддержки начинающих и молодых 
бизнесменов, внедряющих инновации.

Сегодня надо продолжать работу по де-
криминализации финансово-экономических 
правонарушений, в том числе налоговых.

Таможенному и налоговому комитетам, 
финансовой полиции надо быть последова-
тельными в своих действиях, применении 
правовых норм, в том числе в вопросе о 
двойном налогообложении.

Защита прав и поддержка отечествен-
ных и иностранных инвесторов, предсказуе-
мость законодательства и транспарентность 
должны стать основой делового инвестици-
онного климата в Казахстане.

Я настоятельно требую, чтобы наши 
чиновники всячески содействовали инве-
сторам, а не чинили препятствия.

Мы должны укреплять механизм про-
ведения регулярных консультаций с отече-
ственными и иностранными инвесторами в 
процессе разработки проектов нормативных 
правовых актов.

Надо создать Национальные контакт-
ные центры по разработке и реализации 
стратегий стимулирования соблюдения 
предприятиями принципов ответственного 
ведения бизнеса.

2012 году должны завершиться перего-
воры о вступлении Казахстана в ВТО.

Это на порядок повысит инвестицион-
ную привлекательность нашей экономики.

Десятое. Развитие сельского хозяйства.
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Аграрный сектор Казахстана обладает 
большими экспортными возможностями и 
высоким потенциалом для внедрения инно-
ваций.

Потребность в продовольствии с каж-
дым годом в мире будет возрастать. Эту воз-
можность нам упускать нельзя.

Государство оказывает огромную по-
мощь сельскому хозяйству.

Нам следует разработать и внедрить 
государственную систему гарантирования 
и страхования займов для снижения рисков 
частных инвестиций в аграрное производ-
ство.

Необходимо найти альтернативные 
пути для расширения доступа фермеров к 
финансированию.

Поручаю Правительству разработать и 
внедрить механизм государственной под-
держки розничной торговли без посредни-
ков.

Государству необходимо организовать и 
структурировать зерновую отрасль, создать 
единый зерновой холдинг.

Необходимо активизировать реализа-
цию проекта по развитию экспортного по-
тенциала производства мяса.

Поручаю Правительству обеспечить 
разработку программ по развитию других 
отраслей животноводства, в том числе овце-
водства, а также кормопроизводства и от-
гонного животноводства.

уважаемые казахстанцы!

Сегодня всему миру и каждому государ-
ству важно найти ответы на мощные гло-
бальные и внутренние вызовы.

Выполнив задачи по десяти направ-
лениям социально-экономической модер-
низации, мы укрепим экономику, сделаем 
стабильным наше общество, повысим бла-
госостояние нашего народа.

В то же время Казахстан как достойный 
участник мировой политики продолжит ак-
тивное участие в определении путей укре-
пления мира и безопасности.

Мы выдвинули инициативы по ядерной 
безопасности, принятию Всеобщей декла-
рации безъядерного мира.

В марте текущего года на Глобальном 
саммите по вопросам ядерной безопасности 
в Сеуле они будут конкретизированы и до-
полнены.

Важное значение будет иметь Астанин-
ский экономический форум в этом году, на 
котором, надеюсь, будет обсуждаться наша 
идея «G global» по выходу из мирового кри-
зиса.

Также в нынешнем году в Астане прой-
дет IV Съезд лидеров мировых и традицион-
ных   религий,   ставший   важной   площад-
кой международного межконфессионально-
го диалога.

Мы должны приложить все усилия для 
реализации провозглашенной Казахстаном 
Глобальной энергоэкологической стратегии.

Мы продолжим работу по осуществле-
нию Астанинской инициативы «Зеленый 
мост», направленной на трансферт «зеле-
ных» технологий.

Внешнеполитические предложения Ка-
захстана получили поддержку у мировой 
общественности.

В них - суть нашей внешнеполитиче-
ской стратегии на десятилетия вперед.

Мы будем продолжать нашу сбаланси-
рованную внешнюю политику, взаимодей-
ствуя не только с Западом, но и государства-
ми Азии.

В этом году исполнится 20-лет моей 
инициативе о созыве Совещания по взаимо-
действию и мерам доверия в Азии.

В текущем году мы должны достойно 
завершить председательство в Организации 
исламского сотрудничества, Организации 
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Договора о коллективной безопасности.
В 2012 году Астана является культур-

ной столицей СНГ и тюркского мира.
Надо достойно провести эти мероприя-

тия.
Мы отвечаем на глобальные вызовы ХХI 

века углублением евразийской интеграции.
Мы вместе с Россией и Беларусью 

сформировали Единое экономическое про-
странство, идём к созданию Евразийского 
экономического союза.

Это важный фактор общерегиональной 
стабильности, повышения конкурентоспо-
собности наших экономик.

Мы готовы поддержать стремление 
других государств СНГ присоединиться к 
евразийской интеграции.

уважаемые соотечественники!

Социальная модернизация – это цен-
тральный вопрос деятельности нового Пар-
ламента и Правительства, всех ответствен-
ных сил Казахстана – партий, общественных 
объединений, творческих и профессиональ-
ных союзов, средств массовой информации, 
всех патриотов нашей страны.

Тем более я попытался учесть кон-
структивные предложения всех партий, 
принявших участие на последних выборах 
в Мажилис.

Мы должны объединить все силы на 
благо Родины.

Нам предстоит проделать большую рабо-
ту.

Призываю всех казахстанцев принять 
самое активное участие в работе по дости-
жению всех обозначенных задач!

дорогие друзья!

Работа предстоит огромная, напряжен-
ная и трудная, но интересная для всех, и для 

простых    людей,   и   для    Правительства, 
Парламента, в целом - для государства. Не 
ставя таких больших целей, мы не можем 
развиваться. Мы всегда делали то, что гово-
рили. Все наши планы, программы мы вы-
полняли.

Сейчас предстоит напряженная работа. 
Мир таков, таково положение. Таков сегод-
няшний вызов.

Давайте призовем всех казахстанцев и 
мобилизуем себя на выполнения этих гран-
диозных задач, которые улучшат жизнь всех 
казахстанцев!

Қадірлі отандастар!

Қазір еліміз дамудың жаңа кезеңіне 
қадам басты.

Біз бүгінде бәсекеге қабілетті, әлеуеті 
зор, экономикасы қуатты ел құрудамыз.

Біз бұдан бұрын да биік белестерді 
бағындырдық. Оны біз 20 жылдықта 
айттық.

Сондықтан, мақсатқа жету біздің 
қолымыздан келеді.

Біз оған жетудің жолдарын жақсы 
білеміз.

Ол үшін қажетті ресурстар бүгін мемле-
кетте жеткілікті.

Біздің міндетіміз-айқын, алған бағы-
тымыз дұрыс деп санаймын.

Бұл жолда біз үшін ең бастысы – 
тәуелсіз Қазақстанның тұтастығы мен 
тұрақтылығы.

Дана халқымызда «Игілік басы – ынты-
мақ» деген қанатты сөз бар.

Ендеше, тәуелсіздігіміз баянды, тұта-
стығымыз берік, елдігіміз мәңгі болсын, 
ағайын!

Осы мерейлі белесте баршаңызға мол 
табыстар тілеймін!

Назарларыңызға рахмет!
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уважаемые коллеги!

Вчера Глава государства на совместном 
заседании палат Парламента обратился с 
очередным Посланием народу Казахстана с 
Посланием народу Казахстана «Социально-
экономическая модернизация – главный 
вектор развития Казахстана». 

Традиция обращения Главы государства 
к народу существует во многих странах, в 
том числе и на постсоветском простран-
стве. 

Однако наш Президент  выработал осо-
бую форму Послания - он обращается сразу 
ко всему народу, а не к отдельным государ-
ственным институтам, как, например, это 
делают Президенты США и некоторых дру-
гих стран. 

Нынешнее Послание определяет перед 
Правительством и госорганами совершенно 
новые подходы  - это документ глобального 
звучания. Определены конкретные цели и 
приоритеты на 2012 год. Для нас - это каче-
ственный рост человеческого образования.

В 2011 году экономика страны выросла 
на 7,5 процента, ВВП превысил 11 тысяч 
долларов. Казахстан превратился в благо-
получную страну, где царит единство и со-
гласие. 

Благодаря программе индустриализа-
ции, только за два последних года введено 
в эксплуатацию свыше 350 различных про-
изводств. Этим мы создали 200 тысяч ква-
лифицированных индустриальных рабочих 
мест, где люди зарабатывают гораздо боль-

ше, чем раньше.
В глобальном рейтинге по уровню на-

ционального благосостояния Казахстан 
занял 50-е место. В рейтинге Всемирного 
банка по ведению бизнеса Казахстан занял 
почетное 47 место, оставив позади все стра-
ны СНГ.

Совокупные резервы Национального 
Банка вместе с активами Национального 
Фонда приближаются к 80 млрд. долларов. 
Согласно классификации Всемирного банка, 
мы вошли в группу стран с уровнем доходов 
выше среднего. Таких темпов развития и 
улучшения показателей жизнеобеспечения 
ранее в мировой экономике никогда и нигде 
не наблюдалось.

По оценкам британских специалистов, 
из 25 самых динамичных экономик первого 
десятилетия ХХI века Казахстан занимает 
третье место, пропустив вперед лишь Китай 
и Катар.

За последние 10 лет расходы на образо-
вание возросли в 10 раз. Расходы госбюдже-
та на образование в 2011 году превысил 1,0 
трлн.тг. (3,8% от ВВП). Такая сумма прежде 
на образование никогда не выделялось. И на 
этот год выделено 1,2 трлн.тг.

Неуклонно растет финансирование нау-
ки.

В 2011 году он составил 29 млрд. тенге, 
а на 2012 год планируется уже 42 млрд. тен-
ге (рост на 46%). Это позволит нам решить 
задачи, поставленные  Главой государства в 
сфере развития образования и науки.

Новый этап Казахстанского пути – это 

выстуПлеНие миНистра оБраЗоваНия и Науки ресПуБлики 
каЗахстаН Жумагулова Б.т.  По ПослаНию ПреЗидеНта 

Народу каЗахстаНа «соЦиальНо-экоНомическая 
модерНиЗаЦия – главНыЙ вектор раЗвития каЗахстаНа» 

Перед коллективом каЗНу им. аль-ФараБи, алматы,
28 января 2012 года
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новые задачи укрепления экономики, повы-
шения благосостояния народа. В современ-
ном мире это коренной вопрос социально-
экономической модернизации.  Это    главный    
вектор  развития Казахстана в ближайшем 
десятилетии.

В этой связи Глава государства подчер-
кнул, что Казахстану необходимо реализо-
вать комплекс задач по следующим десяти 
направлениям.

Первое. Занятость казахстанцев. Это 
создание эффективной системы обучения и 
содействия в трудоустройстве, содействие 
развитию предпринимательства на селе, по-
вышение мобильности трудовых ресурсов, 
приоритетное трудоустройство в центрах 
экономической активности Казахстана.

второе. Доступное жильё. В Казахстане 
будет ежегодно вводиться по 6 миллионов 
квадратных метров нового жилья. В первую 
очередь, важно решить вопрос об обеспече-
нии собственным жильём более полумил-
лиона молодых семей. Для решения этой 
задачи надо довести ввод арендных жилых 
площадей до 1 миллиона квадратных ме-
тров.

третье. Региональное развитие. Силь-
ный Казахстан – это, прежде всего, сильные 
регионы. В перспективных ареалах эконо-
мического роста в первую очередь должны 
строиться новые заводы, создаваться инду-
стриальные рабочие места, социальная ин-
фраструктура. Отдельный вопрос - развитие 
малых городов.

четвертое. Повышение качества госу-
дарственных услуг населению. Необходи-
мо развивать Электронное правительство, 
упрощать административные процедуры, 
повышать компьютерную грамотность  на-
селения.

Пятое. Улучшение кадрового потен-
циала. Важнейшая задача – подготовить 
квалифицированный политический класс 

управленцев, составляющих основу новой 
управленческой элиты, которой предстоит 
достойно   вести   Казахстан   в   ХXI   веке.   
Правительству,  Администрации  Президента
поручено подготовить предложения по кан-
дидатурам в президентский   кадровый кор-
пус. 

Шестое. Модернизация судебной и пра-
воохранительной систем. Необходимо кар-
динально пересмотреть порядок формиро-
вания судейского корпуса. Надо завершить 
в текущем году разработку нового Уголовно 
-процессуального кодекса, законопроекта 
о частной детективной деятельности. Важ-
ный вопрос - качественное кадровое обнов-
ление правоохранительных и специальных 
органов.

седьмое. Качественный рост челове-
ческого капитала в Казахстане. Это, пре-
жде всего, образование и здравоохранение. 
В ходе модернизации системы образования 
нам важно осуществить следующие меры.

Во-первых, внедрять в процесс обуче-
ния современные методики и  технологии.

Сегодня на основе международных 
стандартов успешно работают Назарбаев 
Университет и Интеллектуальные школы. 

Развивается сеть передовых учрежде-
ний профессионально-технического образо-
вания.

Надо распространять их опыт на всю 
систему казахстанского образования, под-
тягивать к их уровню все образовательные 
учреждения.

Во-вторых, важно повышать качество 
педагогического состава.

Надо усилить стандарты базового пе-
дагогического образования, требования к 
повышению квалификации преподавателей 
школ и вузов.

В каждом регионе должны действовать 
интегрированные центры повышения ква-
лификации педагогов.
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В-третьих, надо создать независимую 
систему подтверждения квалификации.

Государство не должно одновременно 
предоставлять образовательные услуги и 
оценивать их качество. 

Закончив медицинский институт, вы-
пускник еще не становится врачом. Закон-
чив политехнический ВУЗ, выпускник еще 
не инженер. Ему придется доказать, что он 
является специалистом. Таков порядок во 
всем мире. 

Правительству в текущем году пору-
чено создать в пилотном режиме ряд неза-
висимых Центров подтверждения квалифи-
кации на базе отраслевых ассоциаций в 1-2 
сферах.

В-четвертых, следует расширять до-
ступность образования для молодежи через 
механизмы государственно-частного пар-
тнерства, субсидирование проезда и про-
живания молодёжи из сельской местности 
и малообеспеченных семей,  развития сети 
общежитий.

Важный вопрос – обеспечение возможно-
сти для работающей молодежи получать спе-
циальное образование без отрыва от работы.

Множество людей сегодня мигрируют 
из села в город. Им тяжело устроиться на 
работу. Каждый молодой человек должен 
иметь возможность, не отрываясь от работы, 
получить профессию и образование. Мини-
стерству образования необходимо прорабо-
тать этот вопрос. 

В-пятых, образование должно давать 
молодежи не только знания, но и умение их 
использовать в процессе социальной адап-
тации.

Правительству поручено принять пя-
тилетний Национальный план действий по 
развитию функциональной грамотности 
школьников.

В-шестых, важно усилить воспитатель-
ный компонент процесса обучения.

Патриотизм, нормы морали и нрав-
ственности, межнациональное согласие и 
толерантность, физическое и духовное раз-
витие, законопослушание. 

Эти ценности должны прививаться во 
всех учебных заведениях, независимо от 
формы собственности.

Одной из этих ценностей и главным 
преимуществом нашей страны является  
многонациональность и многоязычие. Госу-
дарственным языком, согласно нашей Кон-
ституции, является казахский. Наравне с 
ним в государственных органах официально 
употребляется русский. 

Это нормы нашей Конституции, кото-
рые никому не позволено нарушать.

Планомерное развитие казахского язы-
ка не будет происходить в ущерб русскому. 

Правительству поручено разработать 
типовой Комплексный план по обеспече-
нию знаний молодежью этих ценностей во 
всех образовательных учреждениях. 

У нас даже нет таких учебников, таких 
преподавателей, которые работают с моло-
дежью именно по этим вопросам. 

восьмое. Совершенствование пенси-
онной системы. Правительству совместно 
с Национальным Банком необходимо выра-
ботать предложения по совершенствованию 
пенсионной системы.

девятое.  Индустриально-инновацион-
ные проекты. Социальная значимость 
проектов в рамках индустриально-инно-
вационного развития абсолютна. Эта про-
грамма остаётся главным ориентиром мо-
дернизации экономики. Определены ряд 
новых проектов индустриализации и раз-
вития инфраструктуры, среди которых же-
лезнодорожные линии Жезказган-Бейнеу 
и Аркалык-Шубарколь, комплекс глубокой 
переработки нефти на Атырауском НПЗ, 
газоперерабатывающий завод на Карачага-
накском месторождении, трубопроводная 
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система,  которая обеспечит газификацию 
центрального региона страны, включая сто-
лицу, и другие.

Правительству поручено укреплять ка-
захстанскую инновационную систему.

Важно увеличить бюджетные расходы 
на финансирование перспективных науч-
ных исследований через выделение иннова-
ционных грантов.

Новый закон «О науке» закладывает 
основу для системной государственной под-
держки науки.

Необходимо поддержать отечественных 
ученых.

Вокруг Назарбаев Университета дол-
жен сложиться инновационно-интеллек-
туальный кластер, способствующий транс-
ферту и созданию новых технологий.

Создавая высокотехнологичные пред-
приятия в Астане, мы будем распространять 
этот опыт на другие научно-образователь-
ные центры Казахстана. Законодательная 
основа у нас есть.

Это принятый, по поручению Главы го-
сударства, новый закон «О государственной 
поддержке индустриально - инновационной 
деятельности». На его основе надо наращи-
вать инновационный потенциал взаимодей-
ствия государства, бизнеса и науки.

Правительству поручено разработать 
законопроект, предусматривающий внедре-
ние новых форм государственно-частного 
партнерства.

десятое. Развитие сельского хозяйства. 
Будут внедряться механизмы господдержки 
розничной торговли без посредников, создан 
единый зерновой холдинг, создана государ-
ственная система гарантирования и страхо-
вания займов для снижения рисков частных 
инвестиций в аграрное производство.

Глава государства  подчеркнул, что 
Правительству необходимо укреплять ка-
захстанскую инновационную систему. Од-

ним из важных вопросов текущего развития 
является диверсификация потоков прямых 
иностранных инвестиций в экономику Ка-
захстана. Их нужно направлять в перспек-
тивные отрасли, например, сферу туризма.

«Сегодня всему миру и каждому госу-
дарству важно найти ответы на мощные гло-
бальные и внутренние вызовы. Выполнив 
задачи по десяти направлениям социально 
- экономической модернизации, мы укре-
пим экономику, сделаем стабильным наше 
общество, повысим благосостояние нашего 
народа» - сказал Президент.

«Социальная модернизация - это цен-
тральный вопрос деятельности нового Пар-
ламента и Правительства, всех ответствен-
ных сил Казахстана – партий, общественных 
объединений, творческих и профессиональ-
ных союзов, средств массовой информации, 
всех патриотов нашей страны. Мы должны 
объединить все силы на благо Родины. Нам 
предстоит проделать большую работу. При-
зываю всех казахстанцев принять самое 
активное участие в работе по достижению 
всех обозначенных задач!» – сказал Глава 
государства.

уважаемые коллеги!

Сегодня наша страна вступила на новый 
этап своего развития с выверенной страте-
гией, разработанной на многие год вперед. 

Четкое понимание задач развития, на-
правленных на улучшение качества жизни 
наших граждан, объединяет весь многона-
циональный народ Казахстана. 

И самое главное  - у нас есть Лидер, ко-
торый своим неповторимым талантом пред-
видения сплотил всех нас и уверенно вывел  
Казахстан на мировой уровень.

Я уверен, что мы объединим наши уси-
лия для успешной реализации всех постав-
ленных Главой государства задач. 
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Тәуелсіздіктің 20 жылдығында еліміз 
даму жолындағы жаңа белеске шықты.

Елбасы  Нұрсұлтан  Әбішұлы  Назарбаев 
«Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – 
Қазақстан дамуының басты бағыты» атты 
Қазақстан халқына арнаған биылғы Жол-
дауында 2011 жыл табысты болғанын атап 
өтті.

Ел экономикасы 7,5 пайызға өсті.
Ішкі жалпы өнім жан басына шаққанда 

11 мың доллардан асты.
Елбасы Жолдауда Қазақстан дамуының 

жаңа кезеңі – экономиканы нығайту, 
халықтың әл-ауқатын арттыру және әлеу-
меттік-экономикалық жаңғырту мәселесін 
шешуге байланысты деп атап өтті.

Президент Қазақстан мынадай он бағыт 
бойынша кешенді міндеттерді жүзеге асыру 
қажеттігіне тоқталды.

Бірінші – қазақстандықтарды жұмыспен 
қамту, 

екінші – қолжетімді баспана, 
Үшінші – аймақты дамыту, 
төртінші – мемлекеттік қызмет көрсету 

сапасын арттыру, 
Бесінші – кадр әлеуетін жақсарту, 
алтыншы – сот және құқық қорғау 

жүйесін жаңғырту, 
Жетінші – Қазақстанда адам капиталы-

ның сапалы өсуі, 
сегізінші – зейнетақы жүйесін 

жетілдіру, 
тоғызыншы – индустриялық-иннова-

циялық жобалар, 
оныншы – ауыл шаруашылығын да-

мыту.
Жолдауда әлеуметтік салаға, оның ішін-

де білім жүйесіне ерекше көңіл бөлінді.
Өткен жыл білім және ғылым саласы 

үшін ерекше жыл болды. Жаңа мемлекеттік 
білім беру бағдарламасының базалық не-
гіздері жүзеге аса бастады.

Елбасы жаңа Парламент сессиясының 
ашылуында білім саласы «қарқынды түрде 
жаңаруда» деп жоғары баға берді.

Президент «экономика көрсеткіштері-
мен қатар қоғамның мәдени және білім 
деңгейін арттыруға, жаңа қазақстандық ин-
теллектуалды ұлтты қалыптастыруға көңіл 
бөлінеді» деп атап көрсетті.

Осы сәтті пайдалана отырып, залда 
отырған барша депутаттарды сайлаудағы 
жеңісімен тағы да құттықтауға рұқсат 
етіңіздер!

Құрметті әріптестер!

Елбасымыз       Нұрсұлтан       Әбішұлы 
Назарбаев алдымызға түбегейлі жаңа 
міндеттер қойды.

Олар: білім саласында – кадрларды 
даярлаудың жаңа сапасына көшу; ғылым 
саласында – зерттеулерді әлемдік деңгейге 
шығару және ғылымды инновациялық про-
цеске тікелей қосу. 

Осы міндеттерді орындау үшін өткен 
жылы көп жұмыс жасалды.

Әсіресе, Мемлекеттік бағдарламаны 
іске асыруды қамтамасыз ету бағытында 
атқарылған жұмыстар аз емес.

Қр БІлІм ЖӘНе Ғылым миНистрІ Б. т. ЖҰмаҒҰловтың Қр БҒм-
НІң кеңеЙтІлгеН алҚа отырысыНда сөЙлегеН сөЗІ, астаНа, 

2012 жылғы 31 қаңтар

Құрметті ербол тұрмаханұлы!
Құрметті депутаттар мен қонақтар!

Құрметті әріптестер!
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«Ғылым  туралы»,  «Назарбаев Универ-
ситеті,   Назарбаев   Зияткерлік   мектептері
және Назарбаев Қоры мәртебесі туралы» 
жаңа заңдар қабылданды.

«Білім туралы» Заңға елеулі өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілді.

Өткен жылы барлығы 7 заң қабылдан-
ды. Үкіметтің 70-тен астам қаулысы әзір-
леніп, қаралуда. 

Олардың 50-ден астамы бекітілді. 
560 Министрлік бұйрығы қабылданды, 

оның ішінде 41 бұйрық нормативтік құ-
қықтық актінің күшіне ие.

Осылайша, білім және ғылым жүйесінің 
құқықтық базасын толық жаңарттық.

Техникалық және кәсіптік білім беруді 
басқарудың түбегейлі жаңа жүйесі жасал-
ды.

Дүниежүзілік банкпен Қарыз туралы 
келісім ратификацияланды. 

«Техникалық және кәсіптік білімді 
жаңғырту» бірлескен жобасы іске қосылды.

Елбасының тапсырмасымен барлық бі-
лім беру деңгейлерінде сапаны бақылаудың 
бірыңғай вертикалі құрылды. 

Оның білім саласы үшін маңызы ерек-
ше.

Бұл – білім сапасын арттыру мен 
теңестіруге, Министрліктің білім беру 
ұйымдарымен кері байланысын күшейтуге 
жасалған маңызды қадам.

Білім беру ұйымдарында қоғаммен, биз-
неспен байланыс жасаудың жаңа механизмі 
– қамқоршылық кеңестер құрылуда.

Дамыған елдерде кең тараған «E-lear-
ning» электронды оқыту жүйесін меңгере 
бастадық.

Оның құқықтық және методологиялық 
базасы қалыптасуда.

44 білім беру ұйымында «E-learning» 
пилоттық жобасы басталды.

Елбасымыз       Нұрсұлтан       Әбішұлы 
Назарбаев алдымызға түбегейлі жаңа мін-

деттер қойды.
Олар: білім саласында – кадрларды 

даярлаудың жаңа сапасына көшу; ғылым 
саласында – зерттеулерді әлемдік деңгейге 
шығару және ғылымды инновациялық про-
цеске тікелей қосу.

2012 жылы олардың санын 537-ге 
жеткізіп, жылдамдығы жоғары (секундына 
4-тен 10 Мбитк) Интернетпен қамтамасыз 
етуіміз қажет.

Электронды білім беру ресурстарын 
кеңейту мақсатында «Білім беру жүйесін 
ақпараттандыру» атты IV Форум өткізілді. 

Онда 14 шетелдік және 24 отандық ком-
пания өкілдері өз әзірлемелерін көпшілік 
назарына ұсынды.

«E-learning» жүйесін тиімді енгізу үшін 
Министрлік аппараты, облыстық білім бас-
қармалары осы жылдың өзінде пилоттық 
жобаға жан-жақты талдау жасауы қажет.

Осының негізінде және әлемдік прак-
тиканы ескеріп, «E-learning» концепциясын 
жетілдіру жөнінде ұсыныстар беру керек.

Әлемде электронды оқыту қарқынды 
даму үстінде, сондықтан бұл бағыттағы 
жұмыстар аса қажет.

Өзекті міндеттердің бірі – білім саласы 
дамыған елдердің (Оңтүстік Корея, АҚШ, 
Ұлыбритания, Малайзия, Канада, Австралия 
және т,б) тәжірибесіне сүйеніп «E-learning» 
жүйесін және оқу ресурстарының контентін 
Қазақстан жағдайына бейімдеп, дамыту. 

Министрлік бірнеше жаңа орталықтар 
құрды.

Ақпараттық-талдау орталығы жұмыс 
істей бастады. 

Бұл орталықтың басты міндеті – мем-
лекеттік бағдарламаның орындалуына тал-
дау жасау. 

Мемлекеттік білім беру саясатын әлем-
дік тәжірибемен салыстыра отырып, мони-
торинг жүргізу.

Бірақ Орталықтың жұмысы баяу жүр-
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гізілуде. Сондықтан дереу іске кіріскен жөн.
 Ол үшін Орталық пен Министрліктің 

бөлімшелері арасындағы байланыс меха-
низмін жасау қажет.

Сонымен  қатар,  Болон   процесі   және
академиялық мобильдік орталығы құрыл-
ды.

Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық бі-
лім академиясы базасында және аймақтық 
білім жетілдіру институттарының жанынан 
шағын жинақты мектептерді дамытатын 
республикалық орталық құрылды.

«Ғылым туралы» Заңға сәйкес, Елбасы 
ұсынған ғылымды басқарудың жаңа моделі 
іске асырылды. Ұлттық ғылыми кеңестер, 
Мемлекеттік ғылыми-техникалық сарапта-
ма ұлттық орталығы құрылды.

Осылайша, Мемлекеттік бағдарламаны 
іске асырудың, ғылым-білім саласын жаң-
ғыртудың ауқымды институционалды база-
сы жасалды.

Мемлекеттік бюджеттен білім беру-
ге бөлінетін қаржы көлемі 2011 жылы 203 
млрд. теңгеге өсіп, 1 триллионнан астам 
теңгеге жетті немесе ішкі жалпы өнімнің 
3,8%-ын құрады.

279,5 млрд. теңгені құрайтын Министр-
лік бюджеті 99,3 %-ға орындалды.

Алайда, қаржыландыру мәселесінде біз 
әлі күнге дейін бухгалтерлік функцияларды 
атқарып жүрміз. 

Қаражатты салу тиімділігін арттыру 
үшін экономикалық жоспарлауға көңіл бөлу 
қажет.

Сондықтан, әрбір бюджеттік бағдарлама 
бойынша техникалық тапсырманы әзірлеу 
кезінде міндетті түрде Министрлік маман-
дары қатысуы тиіс.

Құрметті әріптестер!

Мемлекеттік бағдарламаның басты 
міндеті  – 2015 жылға қарай барлық білім бе-

ру деңгейлерінде жан басына қаржыланды-
ру механизмін енгізу.

Бұл мемлекет қаражатының тиімділігін 
жаңа деңгейге жеткізуді қамтамасыз етеді. 

Сонымен қатар, білім саласындағы, 
әсіресе, мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 
жүйесіндегі мемлекеттік-жекеменшік әріп-
тестіктің негізіне айналады.

«Балапан» бағдарламасы шеңберінде 
2010 жылдан бастап балабақшалар мен 
шағын орталықтар жан басылық тәсіл бой-
ынша қаржыланады.

«Білім туралы» Заңға барлық қажетті 
толықтырулар енгізілді. 

Аталған толықтырулар жан басына 
қаржыландыру механизмін орта, техникалық 
және кәсіптік білім беру ұйымдарына да 
пайдалануға мүмкіндік береді.

Министрлік осындай қаржыландыруды 
есептеу әдістемесін әзірледі.

Биыл аталған механизмді Ақмола, 
Шығыс Қазақстан, Маңғыстау, Павлодар 
және Оңтүстік Қазақстан облыстарында 
сынақтан өткізу жұмыстарын жүргізуіміз 
қажет.

Жан басына қаржыландыру жүйесін 
орта білім саласына енгізу – ғаламат же-
тістік.

Біріншіден, бұл жаппай білім беретін 
сала. 

Екіншіден, ол адамдардың әлеуметтік 
көңіл-күйіне әсер етеді. 

Үшіншіден, орта білім саласында бәсе-
келестікті және мемлекеттік-жеке меншік 
әріптестікті дамытуға ықпал етеді.

Сондықтан, бұл жүйені енгізуге жан-
жақты дайындық керек. 

Өзімізді ғана емес, қоғамды, бұқаралық 
ақпарат құралдарын, педагогикалық корпу-
сты дайындау қажет.

Барлық ықтимал қатерлерді алдын ала 
есептеп, қажетті шараларды қабылдауға 
тиіспіз.
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АҚШ, Швеция, Дания, Канада сияқты 
елдердің тәжірибесіне сүйенсек, жан басы-
на қаржыландыру аса тиімді. 

Ол мектептегі білім сапасын арттыруға 
және барлық аймақтар бойынша теңестіруге 
мүмкіндік береді.

Бізде де осылай болуы тиіс. 
Мемлекеттік бағдарламада қарасты-

рылған Мемлекеттік білім беру жинақтау 
жүйесін (МБЖЖ) енгізудің әлеуметтік 
маңызы зор.

Осы мақсатта Министрлік жиынтық 
есептеу жүргізді. Мемлекеттік білім 
беру жинақтау жүйесінің қаржылық эко-
номикалық моделі жасалды.

«Мемлекеттік білім беру жинақтау 
жүйесі туралы» және «Мемлекеттік білім 
беру жинақтау жүйесінің мәселелері бой-
ынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» заң жобаларының тұжырымдамасы 
әзірленді.

Осы заң жобалары қабылданған соң 
2012-2013 жылдары жинақтау жүйесін 
енгізу бойынша көлемді жұмыстар жүргізу 
керек. 

Оған білім беру ұйымдарын, екінші 
деңгейлі банктерді және халықты кеңінен 
тарту қажет.

Сондай-ақ, кейбір бұқаралық ақпарат 
құралдары тарапынан МБЖЖ-ны дұрыс 
түсінбеушілік жағдайлары да кездесетінін 
ескеру қажет.

Сондықтан халыққа аталған жүйенің 
тегін гранттық жүйені алмастырмайты-
нын, ол білім беру қызметіне қол жетімдікті 
кеңейтудің қосымша мүмкіндігі екендігін 
белсенді түрде түсіндіру қажет. 

Әлемде осындай жүйелер өзінің тиім-
ділігін дәлелдеді және халық кеңінен пайда-
лануда.

Мысалы, АҚШ-та «Счета 529» деген 
бағдарлама азаматтарға жоғары білім алу 
үшін қаражат жинауға мүмкіндік береді. 

Қазіргі кезде бұл бағдарлама бойын-
ша 100 млрд. доллардан астам қаражат 
жиналған.

Құрметті әріптестер!

Мемлекеттік бағдарламаны іске асы-
руда педагог мәртебесін арттыруға ерекше 
көңіл бөлінген.

Өткен жылы Министрлік педагогтер-
ге еңбекақы төлеудің жаңа моделін жасап, 
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігіне ұсынды.

2011 жылғы 1 қыркүйектен бастап 
мұғалімдер мен тәрбиешілердің категория-
ларына сәйкес қосымша ақы көлемі өсті.

Кәсіптік білім беру ұйымдарының ше-
берлеріне қосымша ақы белгіленді.

Мемлекет    педагогтердің    жалақысын 
арттыру жұмыстарын басым түрде қолдай-
тын болады. 

Осылайша 2015 жылға қарай педагог-
тердің орташа жалақысы жеке сектордағы 
еңбекақыға теңестіріледі.

Педагог мәртебесін көтеруде мұғалім-
дер біліктілігін арттырудың жаңа жүйесі 
жасалды.

Осы жүйенің жаңа базалық кешендері 
әзірленуде. 

Олар:  Ұлттық  біліктілікті  арттыру ор-
талығы, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» 
жанындағы педагогикалық шеберлік орта-
лықтары.

Оларда мұғалімдер әлемдік тәжірибеге 
сәйкес жаңа бағдарлама бойынша арнайы 
үш айлық даярлықтан өтеді.

Қайта даярлау моделі арқылы катего-
рияларына қосымша жаңа біліктілік деңгейі 
беріледі. 

Осыған сәйкес жалақыға қосымша ақы 
төленеді.

Мұндай орталықтардың бірін жақын 
уақытта ашуымыз қажет.
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Сонымен қатар педагогикалық жоғары 
оқу орындарының жанынан біліктілікті 
арттыру орталықтарын, Назарбаев Универ-
ситетінде «Білім» факультетін ашу қажет.

Осы жылы қайта даярлаудың жаңа 
түрін, яғни қашықтан біліктілікті арттыру 
методологиясын әзірлеу керек.

Біліктілік деңгейін растау рәсімі де жа-
салатын болады.

Осылайша, 2012 жылы біліктілікті 
арттырудың жаңа жүйесі толығымен жұмыс 
істеуі тиіс.

Осы жылы мұғалім карьерасының жаңа 
моделіне көшуге тиіспіз.

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Жол-
дауда педагогтер құрамының сапасын 
арттыруға ерекше көңіл бөле отырып, 
«Базалық педагогикалық білімнің стан-
дартын, оқытушылардың біліктілігіне 
қойылатын талаптарды күшейту қажет» деп 
атап өтті.

Сондықтан жаңа  модельге педагогика-
лық мамандықтарға абитуриенттерді қо-
сымша іріктеу, жоғары оқу орындарын-
да мұғалімдерді даярлау стандарттарын 
қайта қарау, бітірушілерді сертификаттау, 
біліктілікті арттыру жүйесі сияқты элемент-
тер енуі тиіс.

Педагогтеріміз әлемдік стандарттарға 
жауап беруі үшін әлемдік тәжірибеге 
сәйкес қабылданған педагогикалық маман-
дықтардың тізбесін үйлестіру, оқыту бағ-
дарламасының жаңа құрылымын әзірлеу 
қажет.

Елбасы бітіруші мамандарды сертифи-
каттауды барынша күшейтуге және тәуелсіз 
біліктілікті растау орталығын құруға тап-
сырма берді.

Осындай алғашқы орталықтардың бірі 
– педагогтердің    біліктілігін    растау   орта-
лығы болуы тиіс.

Бұл міндет ауқымды жұмыс жүргізуді 
қажет етеді. 

Ол білімнің жаңа сапасын, мұғалімдер-
дің жоғары деңгейін қамтамасыз етуі қажет.

Грант құнын қалыптастыру жүйесіне 
ерекше назар аудару керек.

Сондықтан Министрлік аппаратына 
тек педагогикалық мамандықтарға ғана 
емес, сонымен бірге басқа да мамандықтар 
бойынша грант құнын нақты негіздеудің 
жаңа тұжырымдамасын әзірлеуге тапсырма 
беремін.

Өткен жылдан бастап имидждік жұ-
мыстарға ерекше көңіл бөлінуде.

Шетелдік мамандарды тарта отырып 
Министрліктің имидждік тұжырымдамасы 
әзірленді.

Бұқаралық ақпарат құралдарында пе-
дагог кәсібін, олардың озық тәжірибелері 
мен жетістіктерін насихаттау жөнінде 
белсенді жұмыстар жүргізілді.

Ата-аналар  қауымдастығының, үкімет-
тік емес ұйымдардың қатысуымен Педаго-
гикалық форум, Математика пәндері мұға-
лімдерінің І Съезі өтті.

Осы жылы биология және химия пәнде-
рі мұғалімдерінің съезін өткізу қажет.

Осындай съездерді өткізудің нәтижесі 
республикалық және өңірлік деңгейде Пән 
мұғалімдерінің қауымдастығын құру болып 
табылады.

Бұл – біз үшін түбегейлі жаңа тәсіл. 
Мұндай қауымдастықты білім сапа-

сын жетілдіру жұмыстарына кеңінен тарту 
қажет.

Министрліктің порталында «Мұғалім-
нің даңқ кітабы» жасалды. 

Оған республиканың жетекші мұға-
лімдері, олардың өмір жолы мен жетістікте-
рі туралы ақпарат енгізіледі.

Бұл – үздік мұғалімдер мен үздік пе-
дагогикалық жетістіктерді насихаттаудың 
жаңа механизмі.

Мысалы, АҚШ-та өткен жылдан бастап 
Білім министрлігі жанынан «Мұғалімдерді 
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ынталандыру қоры» ашылған. 
Ол үздік мұғалімдерге, директорларға 

және орта мектептің басқа да қызметкерле-
ріне сыйақы беру үшін қаражат бөледі.

Біз де ірі ұлттық компанияларды тарта 
отырып, бұл тәжірибені енгізе аламыз ба, 
осыны қарастыру қажет.

Тек үздік педгогтерді ғана емес, мұ-
ғалім кәсібі бойынша жақсы оқып жатқан 
студенттерді де көтермелеу қажет.

Құрметті әріптестер!

Енді жекелеген білім беру деңгейлерін 
дамыту туралы қысқаша тоқталып өтейін.

Мектепке дейінгі ұйымдардың саны ар-
туда.

2011 жылы олардың саны 8096-ға жетті. 
2010 жылы 6446 болған, яғни 1650 бірлікке 
өскен. 

Бұл – өте жақсы қарқын.
Мектепке дейінгі мекемелердегі бала-

лардың жалпы саны – 588 мың. (өткен жылы 
446 мың болған).

1-6 жастағы балаларды қамту 47,5%-ға 
жетті.

Осылайша, біз мектепке дейінгі білім 
беру жүйесін толығымен қалпына келтіріп, 
сенімді түрде алға жылжудамыз.

3-6 жастағы балаларды қамту 65,4%-ды 
құрады, 2010 жылы 55% болатын.

Ең жоғары көрсеткіш – Қарағанды 
(97,1%), Қостанай (96,4%), Батыс Қазақстан 
(93,1%), Шығыс Қазақстан (92,3%) облыс-
тарында қамтылды.

«Балапан» бағдарламасы шеңберінде 
жеке-меншік мектепке дейінгі ұйымдарда 
мемлекеттік тапсырысты орналастыру 
жекеменшік балабақшалар жүйесін 102 
бірлікке көбейтуге мүмкіндік берді, және 
оның саны 449-ды құрады.

Бүгінде жекеменшік балабақшалар үле-
сі еліміздегі жалпы балабақшалар санының 

17%-дан астамын құрайды.
Яғни, бұл мемлекеттік-жекеменшік 

әріптестікті дамытуға зор ықпал жасады. 
Сондықтан мұндай практиканы кеңінен 

тарату керек.
Орта білім беруде 7696 мектеп жұмыс 

істейді, онда 2,5 миллиондай бала білім алу-
да.

2011 жылы республикалық бюджет 
қаражаты есебінен 59 мың орындық 89 
мектептің құрылысы басталды, 25 мектеп 
пайдалануға берілді.

Сонымен қатар үш ауысымды және 
апатты жағдайдағы мектептер мәселесі 
толықтай шешілмей отыр. 

Алматы, Қызылорда, Жамбыл және 
Шығыс Қазақстан облыстарында көптеген 
проблемалар бар. (үш ауысымды мектептер 
Алматы (31), Қызылорда (9), Жамбыл (8) 
облыстарында, апатты жағдайдағы мектеп-
тер Шығыс Қазақстан (43), Қызылорда (32), 
Жамбыл (29) облыстарында көптеп кездесу-
де). 

Біз   облыстардың   әкімдіктерімен,   
Қаржы, Экономикалық даму және сау-
да министрліктерімен бірлесіп оқушы 
орындарының жетіспеушілігі мен апатты 
жағдайдағы мектептер проблемасын шешу 
бойынша кешенді жұмыстар жүргіздік.

2015 жылға дейін салынатын мектептер 
тізбесі анықталды. 

Ол республикалық бюджеттен қаржы-
ландырылатын 203 мектепті және жергілікті 
бюджеттен 215 мектепті қамтиды.

Сонымен қатар 2011 жылдың қоры-
тындысы бойынша жергілікті мемлекеттік 
органдар 21 білім беру объектісін уақытын-
да енгізіп үлгермегенін атап өткім келеді. 
(Астана қаласы – 6, Қызылорда – 4, Ақмола, 
Атырау, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан 
бойынша – 2, Жамбыл, Солтүстік Қазақстан, 
Қарағанды бойынша - 1)

Бақылау комитеті және оның аумақтық 
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департаменттері, облыстық білім басқар-
малары аймақтарда құрылыстың және 
білім беру объектілерінің жай-күйін ұдайы 
мониторингілеу, оларды толықтыру және 
техникалық жарақтандыру жұмыстарын 
жалғастырулары қажет. 

Елбасының  тапсырмасымен 6 Назарбаев
Зияткерлік мектебі құрылып, жұмыс істеуде. 

2015 жылдың соңына дейін тағы да 
15-ін салу жоспарлануда, оның 12-сінің 
құрылысы жүргізілуде.

Бұл мәселеге біз ерекше көңіл бөлеміз, 
себебі, мұндай мектептер барлық орта оқу 
орындары жүйесін дамытудың қозғаушы 
күші болып табылады. 

Елбасы Жолдауда Қазақстанның барлық 
білім беру жүйесінің Назарбаев Университеті 
мен Зияткерлік мектептердің деңгейіне же-
ту қажеттігіне ерекше атап өтті.

Аталған мектептерде еліміздің таңдау-
лы мұғалімдері жиналған. 

Олар шетелдік ең үздік тәжірибелерді 
белсенді меңгеруде және оған жеткілікті 
қаражат бөлінуде. 

Бұл әлеуетті тиімді пайдалану барша 
орта білім беру жүйесін дамыту мүддесі 
үшін ең маңызды міндеттердің бірі болмақ. 

Мұнда көптеген әлеуетті қосымшалар 
– басқа мектептердің мұғалімдерімен семи-
нарлар,  конференциялар,  дөңгелек   үстел-
дер, тәжірибе алмасу, жергілікті жерлерде 
мастер-кластар жүргізу және тағы басқа-
лар. 

Сонымен қатар жетекшілік ететін вице-
министр мен «НЗМ» АҚ-ның президенті 
осы мәселелердің барлығын бірлесіп пы-
сықтауы тиіс. 

Сонда ғана Назарбаев Зияткерлік мек-
тептерінің тәжірибесін кеңінен таратуға бо-
лады.

Дарынды балаларға арналған «Дарын»,
«Мирас» мектептері мен қазақ-түрік лицей-
лері туралы да ұмытпау керек.

Онда да жақсы тәжірибелер бар, соны 
белсенді түрде пайдалану керек. 

Қазақстандық оқушылардың халықара-
лық олимпиадаларда жеңіп алған ме-
дальдар санының үздіксіз өсуі білім беру 
деңгейіміздің жақсы екенін көрсетеді. 

2010 жылы қазақстандық оқушылар 638 
награданы, ал 2011 жылы 852 медаль мен 45 
грамотаны жеңіп алды.

Қазақстан құрама командасы әлемдегі 
үздік он елдің қатарына кіріп қана қоймай, 
АҚШ пен Қытай елдері қатысушыларына 
лайықты бәсекелес болып, Еуропа команда-
ларының алдында келеді.

Әрине, орта білім берудегі негізгі міндет 
12 жылдық оқытуға көшу болып табылады.

Ол материалдық жағдай жасауды, 
«Бейіндік мектептің» тұжырымдамалық-құ-
қықтық негізін, жаңа мемлекеттік білім беру 
стандартын, оқулықтар мен оқу-әдістемелік 
кешендерді, оқыту бағдарламаларын әзір-
леуді, педагогтерді қайта даярлауды және 
т.б. ауқымды жұмыстарды талап етеді. 

Бұдан басқа, балаларды қосымша білім 
берумен қамту төмен жағдайда қалып отыр. 
Бүгінде ол бізде 21,8%-ды, ал дамыған ел-
дерде 30-50%-ды құрайды.

Осы бағытта жүйелі әрекетті ойлап, 
арнайы бағдарламаны қалыптастыру керек 
деп есептеймін.

Тағы да бір айта кететін мәселе – өткен 
жылы біз бірінші рет жас мамандарды ауыл 
квотасы бойынша бөлуге кірістік.

Бұның жағымды фактор екендігі сөз-
сіз фактор, бірақ бұл істе проблемалық 
мәселелер анықталды. 

Жергілікті жерлерде нақты тәсіл, 
жеткіліксіз педагогикалық жүктеме және 
жұмысқа орналасқан мамандарға еңбекақы 
төлеу және т.б. бірқатар жағдайлар байқал-
ды.

Осыған байланысты жергілікті атқа-
рушы органдар, мектепке дейінгі және орта 
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білім департаменті Ы.Алтынсарин атындағы 
ҰБА және Қаржы орталығымен бірлесе от-
ырып, аталған барлық мәселелер бойынша 
шешімдерді әзірлеуі және ұсынуы керек. 

Техникалық және кәсіптік білім беру 
ұйымдарының желісі 2011 жылы 896 бір-
лікті құрады, бір жылдың ішінде 14 оқу ор-
нына көбейді. 

Онда 609 мың адам оқуда. 
Қазақстан Республикасының Премьер-

Министрі К.Қ. Мәсімовтің төрағалығымен 
Ұлттық кеңес, жұмыс берушілер активімен 
16 өңірлік, 14 салалық кеңес құрылды.

Техникалық және кәсіптік білім берудің 
жаңа инфрақұрылымын үйлестіруді жүзеге 
асыратын «Кәсіпқор» Холдингі құрылды.

Биылғы жылы біз осы жүйенің барлық 
тиімді жұмыстарын қамтамасыз етуіміз 
қажет.

Салалық министрліктер мен компания-
лар менталитетін түбегейлі өзгерттік. 

Олар ТжКБ-ны дамыту мәселелеріне 
араласа бастады. 

Бұл – үлкен жетістік.
Бірақ, жаңа құрылымды жасау өздігінен 

алға баспайды. 
Сондықтан жаңа жүйе жұмысын 

қамтамасыз ету және ынталандыру үшін 
жаңа мемлекеттік механизмдер қажет. 

Оларды әзірлеу және енгізу керек.
Техникалық және кәсіптік білім 

департаменті салалық министрліктер мен 
жергілікті атқарушы органдардың бейінді 
департаменттерімен бірлесіп:

-  құрылған кеңестер жұмыстарының 
тиімділігін арттыру туралы ұсынысты жан-
жақты пысықтап, енгізуі; 

-    кәсіптік стандарттар әзірлеуді тезде-
туі;

- Қаржы және инвестициялық жо-
балар департаментімен бірлесіп ТжКБ 
объектілерінің материалдық базасын қайта 
жарақтандыру үшін шығыстарды көбейтуге 

арналған өтінімді бюджетті нақтылау 
кезінде РБК-ға енгізуі қажет.

ТжКБ индустриалды-инновациялық 
даму бағдарламасын іске асыруда басты 
рөльге ие болуы тиіс. 

Бұл туралы Елбасы да бірнеше рет 
айтқан болатын.

«Индустриялық-инновациялық даму 
шеңберіндегі жобалардың әлеуметтік 
маңызы шексіз» деп атап өті Елбасы өз 
Жолдауында.

Сондықтан, 2012 жылғы басты міндет-
тің бірі – оқытуды жаңа сапаға көтеру, 
оны жұмыс берушілердің талаптарына сай 
келтіру, олармен әріптестік қатынас орнату. 

Дүниежүзілік банкпен бірлескен 
ТжКБ-ны жаңғырту жобасы шеңберінде 
халықаралық деңгейдегі кәсіптік стандарт-
тар әзірлеудің маңызы ерекше.

Жоғары білім беруде екі жүйелі пробле-
ма бар. 

Олар – даярлау сапасы, әлемдік практи-
камен салыстырғанда жоғары оқу орында-
ры желісі мен студенттер санының, әсіресе, 
сырттай оқитындар санының көптігі. 

Бұл проблемалар бір-бірімен байла-
нысты. 

Жоғары білімді дамытуда Назарбаев 
Университетін құру айрықша серпін берді. 

Ол алғашында білім, ғылым мен инно-
вация сияқты үш маңызды бөлікті біріктіру-
ге бағытталды. 

2011 жылы оның Жоғары қамқоршы-
лық кеңесі құрылды.

Назарбаев Университеті елдегі басқа 
жоғары оқу орындарын дамыту үшін 
«болашақтың үлгісіне» айналды. 

Осы үлгіні Қазақстандағы барлық 
жоғары білім беру жүйесіне тиімді және 
жүйелі жеткізу – біздің басты міндетіміз. 

Бұл үшін «зерттеу университеті» деген 
ұғым заңнамалық негізде енгізілді, жоғары 
оқу орындарын жаңа алты сатыға жіктеу 
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белгіленді. 
Қазіргі уақытта елімізде 147 жоғары оқу 

орны бар. Студенттер саны 599 мың адамды 
құрайды. 

Егер әлемде орта есеппен 10 мың адамға 
232 студенттен келсе, бізде 377 студенттен 
келеді.

Біз бұл көрсеткішпен АҚШ, Ресей және 
тағы басқа бірнеше елден кейінгі әлемдегі 
бірінші ондықтамыз. 

Алайда, Еуропалық Қауіпсіздік және 
ынтымақтастық ұйымының көптеген дамы-
ған елдерінде бұл сандар былайша көрініс 
тапқан: Жапонияда – 222, Германияда – 258 
және т.б.

Сондықтан экономиканы қажетсіз кадр-
лармен толтыра бермес үшін жоғары оқу 
орындарының желісін оңтайландыру қажет. 

Бұл – Елбасының тікелей тапсырмасы. 
Сондықтан, жуық арада министрлік 

жоғары оқу орындарын жіктеудің әрбір са-
тысына жаңа талаптар әзірлеуі тиіс. 

Бұл талаптар оңтайландырудың негізі 
болады. 

Бұл ретте қолда бар әлемдік тәжірибені 
пайдалану қажет. 

Ол – Карнеги (АҚШ) классификациясы, 
Еуропалық одақ университеттерінің карта-
сы. 

Тағы   бір    жаңалық   –   2011   жылдан 
бастап біздің жоғары білімнің тарихын-
да алғаш рет ел ішінде, сондай-ақ шет ел-
дерде академиялық мобильдікті мемлекет 
қаржылай қолдай бастады. 

Бұған 200 млн. теңге бөлінді. 
Ол жетекші жоғары оқу орындарының 

300 магистрантына Еуропа, Оңтүстік-
Шығыс Азия және ТМД университеттеріне 
семестрге және оқу жылына шығуға 
мүмкіндік берді. 

Өткен жылы Елбасының тапсырма-
сына сәйкес «Студенттік баспана» бағдар-
ламасының жобасы әзірленді. 

Ол 2015 жылға қарай студенттердің 
80%-ын жатақханамен қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді. 

2011 жылы 2 жатақхана салынды және 
5-уі күрделі жөндеуден өтті. 

2012 жылы тағы үш жатақхананы 
пайдалануға беру жоспарланып отыр. 

Оның 2-уі салынады және 1-уі қайта 
жаңартылады, 8 объект күрделі жөндеуден 
өтеді. 

Бюджетті нақтылау бойынша тағы 7 
жатақхана салуға өтінім беретін боламыз.

Сонымен қатар кестені толық қарап, 
2015 жылға дейін жаңа объектілерді 
енгізуіміз қажет. 

Тағы бір мәселе бар. 
Ол мемлекеттің, бизнес пен қоғамның 

білім беру саласындағы өзара байланысын 
дамыту үшін өте маңызды мәселе.

Бұл – қамқоршылық кеңестердің қыз-
метін барлық білім беру мекемелерінде 
ұйымдастыру. 

Мұндай кеңестерді құру жақсы қар-
қынмен жүргізілуде. 

Дегенмен, туындаған проблемаларды 
шешу қажет. 

Әңгіме қамқоршылық кеңестердің заң-
ды мәртебесі мен өкілеттіктері туралы. 

Мысалы, орта мектептегі қамқоршылық 
кеңес ата-аналар комитеті дәрежесінен аса 
алмай отыр. 

Сондықтан, ағымдағы жылы барлық 
өңірлерде және білім берудің барлық дең-
гейінде пилоттық ұйымдарды таңдап, олар-
да қамқоршылық кеңестердің жұмыс істеу 
мәселесін пысықтау қажет. 

Нәтижесі бойынша кеңестің әлемдік 
практикаға сәйкес келетін өкілеттіктерін 
заңнамалық тұрғыда бекіту қажет. 

Бұл жүйе 2 жылдан соң өз нәтижесін 
беретін болады. 
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Құрметті әріптестер!

Министрлік жұмысының басты аспек-
тісі – білім берудің барлық деңгейінде жа-
стармен тәрбие жұмысын жүргізу. 

Жастарды елді әлеуметтік-экономика-
лық дамыту ісіне тарту мақсатында 
Министрлік 2011 жылы мемлекеттік әлеу-
меттік тапсырыс шеңберінде жастардың 
бірқатар экономикалық бастамаларын іске 
асырды. 

19 ресурстық орталық құрылды (16 
аймақтық және 3 республикалық). 

«Жастар кадрлық резерві», «Мемлекеттік 
қызмет мектебі» жобалары іске асырылды. 

Жастар саясатын дамыту бойынша 
халықаралық сарапшылар мен үкіметтік 
емес ұйымдардың қатысуымен кездесулер 
өтті. 

«Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне мемлекеттік жас-
тар саясаты мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» заң жо-
басы әзірленіп, Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Мәжілісіне енгізілді. 

Бұл саладағы жағдайға бей-жай қарамау 
керек. 

Біздің балаларымызға, жастарға қазіргі 
уақытта кері ақпараттық ықпал бұрынғыдан 
күштірек. 

Олар  интернет,  ойын  және компьютер
клубтары, бейресми бірлестіктер, экстреми-
стік ұйымдар, оның ішінде діни, әлеуметтік 
желілер арқылы және басқа да көптеген ар-
налар арқылы ықпал етеді. 

Жастар көбінесе әртүрлі ақпараттық 
ағымға беріліп кетеді. 

Бұл жағдайда біз деструктивті әрекетке 
қарсы тұра алатынымызды нақты білуіміз 
қажет. 

«Оқыту үдерісінің тәрбиелік құрамдасын 
күшейту қажет. Олар – патриотизм, мораль 
мен парасаттылық нормалары, ұлтаралық 

келісім мен толеранттылық, тәннің де, жан-
ның да дамуы, заңға мойынұсынушылық. 
Бұл құндылықтар, меншіктің қандай түріне 
жататынына қарамастан, барлық оқу орын-
дарында да сіңірілуге тиіс» деп атап көрсет-
ті Елбасы Қазақстан халқына арнаған 
биылғы Жолдауында. 

Бұл істе басты жауапкершілік білім 
беру қызметкерлеріне – министрден бас-
тап мектеп директорына, әрбір педагогке 
жүктеледі. 

Біз үнемі тәрбие жұмысының жаңа 
әдістері мен нысандары арқылы алдын ала 
жұмыс жүргізуіміз қажет. 

Сондықтан осы жылы Білім алушы жа-
старды тәрбиелеудің 2013-2015 жылдарға 
арналған кешенді бағдарламасын әзірлеуі-
міз қажет. 

Онда басты рөл «Жас Ұлан» ұйымына 
беріледі. 

Осы салада басқарудың инфрақұрылы-
мын дамытуда 2013 жылға дейін облыстар-
да, Астана қаласында жастар саясатының 
басқармасын құру басты мәселе болып отыр. 

Министрлік бұл процеске белсенді 
түрде қатысуы тиіс.

Білім алушылардың тәрбиесіне дербес 
жауапкершілік білім беру ұйымдарының, 
білім басқармаларының орталық және 
жергілікті білім беруді басқару органдары-
ның бірінші басшыларына жүктелетінін 
үнемі есте сақтауымыз қажет.

Құрметті отырысқа қатысушылар!

Ғылымдағы жаңалықтар туралы 1 
желтоқсанда Елбасының қатысуымен өткен 
Қазақстан ғалымдары форумында айтылды. 

Елбасы  Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
халыққа арнаған Жолдауында «мемлекет, 
бизнес пен ғылымның өзара байланысының 
инновациялық әлеуетін жетілдіру» міндетін 
жүктеді.
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Елбасы қойған жаңа міндеттер өте ма-
ңызды. 

Сондықтан бұл мәселені таяу арада 
өтетін республикалық кеңесте талқылайтын 
боламыз.

Құрметті әріптестер!

2011 жылы көп жұмыс істелді. Мемле-
кеттік бағдарлама табысты іске аса баста-
ды. 

Жалпы алғанда қойылған міндеттер мен 
көрсеткіштерге қол жеткізілді. 

Одан әрі алға жылжу үшін Министрлік 
пен жергілікті мемлекеттік органдардың 
күш біріктіруі қажет. 

Біз бірлесіп қана Елбасы қойған биік 
мақсатқа қол жеткізе аламыз. 

Біздің бұған әлеуетіміз жетеді. 
Сіздердің     аттарыңыздан     Қазақстан 

Республикасының Президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевты, Үкіметті Елбасы 
Жолдауындағы, мемлекеттік бағдарламада-
ғы барлық міндеттерді бұлжытпай орын-
даймыз деп сендіруге рұқсат етіңіздер. 

Назар қойып тыңдағандарыңызға 
рахмет! 
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Индикатором стабильности государст-
ва является социальная сфера. Государство, 
которое уделяет ей первостепенное значе-
ние - проводник взвешенной, гуманной по-
литики. Нынешнее Послание «Социально-
экономическая модернизация – главный 
вектор развития Казахстана» является доку-
ментом, подтверждающим основную идею 
необходимости заботы государства о про-
стых гражданах в посткризисный период. 
Содержание Послания точно определило 
вектор направления на 2012 год. Решение 
вопросов социального характера, таких как 
качественный рост человеческого капитала, 
обеспечение трудоспособного населения 
рабочими местами, забота о здоровье ка-
захстанцев и многие другие являются до-
казательством  целенаправленной политики 
государства в этой области [1]. 

Реализация программы форсированного 

индустриально-инновационного развития 
зависит от кадрового потенциала. В первую 
очередь это связано с тем, что в мировой 
практике действует новый тип экономиче-
ского роста на базе использования знаний 
и инноваций как важнейших ресурсов про-
движения вперед. Для вхождения в мировой 
рынок Казахстану необходимо чутко реа-
гировать на индикаторы его потребностей. 
Этот процесс будет успешнее реализован, 
если будут использоваться его достиже-
ния. Ориентированность на необходимость 
перехода к «экономике знаний» позволит 
ускорить процесс модернизации экономики 
на новой индустриально-технологической 
основе.

Статистические показатели многих 
стран мира ярко иллюстрируют положи-
тельный эффект от вложения инвестиций 
в образование и науку. Так, в целом нацио-
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нальное богатство различных стран только 
на 5% составляют природные ресурсы, на 
18% физический (производственный) капи-
тал, а основное место – 77% - занимают зна-
ния и умение ими распоряжаться. Понимая 
это, государство особое внимание уделяет 
вопросу подготовки кадров, от которых в 
конечном итоге зависит конкурентоспособ-
ность Казахстана в посткризисный период. 
Образование и наука должны дать обучаю-
щейся молодежи не только знания, но и уме-
ние их использовать в процессе социальной 
адаптации, дальнейшего профессионально-
го роста. 

Именно этим объясняется то, что в 2012 
году из бюджетных средств государством 
выделяется 1,2 трлн тенге на систему об-
разования, модернизация которой может 
осуществиться при условии внедрения в 
процесс обучения современных методик 
и технологий, высокого качества педаго-
гического состава и создании независи-
мой системы квалификации. Вместе с тем 
планируется создание новых условий для 
обучения работающей молодежи через ме-
ханизмы государственно-частного партнер-
ства, субсидирования проезда и проживания 
молодежи из сельской местности и малоо-
беспеченных семей, развития сети общежи-
тий. Эти действенные механизмы позволят 
качественно улучшить подготовку кадров 
для производства, сельского хозяйства и др.

В этом направлении начался пе-
реход на новую систему управления 
профессионально-техническим образова-
нием, готовится открытие холдинга «Кәсып 
Қор», на базе которого будут отрабатывать-
ся инновационные методики по подготовке 
специалистов рабочих специальностей по 
опыту Норвегии и Сингапура, где 70% обу-
чения осуществляется на производстве.

Немаловажная роль в Послании от-
водится и подготовке научных кадров, от 

которых зависит продвижение и активное 
внедрение в производство инновационных 
открытий. Неслучайно в Послании акцен-
тируется внимание на необходимости соз-
дания условий для педагогов средней и 
высшей школы, отвечающих за квалифика-
ционную характеристику будущих специа-
листов. Решение этой практической задачи 
позволит ассоциировать человеческий ка-
питал с эффективной занятостью населения 
на постоянно действующих рабочих местах, 
востребованностью работников по профес-
сии и квалификации с соответствующей за-
работной платой. 

Молодежь – мобильная часть общества, 
которая активно впитывает новации образо-
вания и технологические новшества. Вместе 
с тем, молодежь - наиболее уязвимая часть 
общества, которая подвержена рискам. Это 
связано с небольшим трудовым стажем и 
отсутствием опыта работы. Так, например, 
в период кризиса 1990-х годов, когда в стра-
не только появились рыночные институты 
и формировались финансовые структуры, 
количество безработных среди молодежи 
резко увеличилось. В 1999 году количество 
безработных достигло 3,9% экономически 
активного населения. Из них молодежь со-
ставила 28,9%.

Учитывая вышеприведенную статисти-
ку, в 2001 году Правительство приняло за-
кон РК «О занятости населения», где одной 
из целевых групп рассматривалась моло-
дежь. Реализация закона позволила снизить 
уровень безработицы с 19,1 до 12,1% в 2006 
году, а в 2008 году до 7,4%. В период эконо-
мического кризиса Правительство взяло на 
себя расходы по содержанию молодого ра-
ботника в компании. В течение 6 месяцев из 
бюджета на счет компании перечисляло 15 
тыс. тенге, которые пошли на оплату труда 
занятого рабочего в возрасте до 30 лет.

В 2011 году уровень молодежной безра-
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ботицы в мире достиг исторического макси-
мума. По оценке Международной организа-
ции труда (МОТ), этот показатель составил 
13% от экономически активного населения. 
В Казахстане в 2011 году безработица среди 
молодежи составила 0,6% [2]. Этот показа-
тель доказывает активную позицию госу-
дарства в решении вопросов трудоустрой-
ства молодежи. Ставка на молодежь решает 
не только социальные проблемы, но самое 
главное, способствует насыщению рынка 
труда кадрами и аккумулирует новые идеи 
как основные источники технологий.

Квалификация кадров зависит от по-
лученного образования, способствующего 
развитию технологий. Рынок образователь-
ных услуг должен быть насыщен специали-
стами и предоставлять им возможность для 
реализации своих способностей. Поэтому 
инвестиции, вложенные в образование и в 
науку, способствуют развитию технологи-
ческих процессов.

В условиях ускоренного индустриально-
инновационного развития страны необходи-
мым фактором реализации задач, стоящих 
перед образованием и наукой, является 
создание новых форм взаимодействия про-
изводства и науки. Такая  необходимость    
объясняется  тем,  что в Казахстане невысо-
кий уровень активности предприятий в об-
ласти технологических инвестиций в пред-
кризисные 2006-2007 гг. составлял 4,8%, а в 

2008-2009 гг. – 4,0%. Общие затраты на тех-
нологические инновации в 2009 г. составили 
61050,92 млн. тенге, что ниже уровня 2007-
2008 гг. Снизился уровень инновациоемко-
сти ВВП. Основная доля в инвестировании 
инновационных проектов приходится на 
собственные средства предприятий - 85,3%, 
иностранные инвестиции - 8,3%, республи-
канский бюджет - 4,9%. Основными видами 
деятельности предприятий, имеющих за-
вершенные инновации, являлись: внедрение 
новых технологий, оборудования, материа-
лов - 54%, научно-исследовательская дея-
тельность - 11%, проектно-конструкторская 
деятельность - 5,3%, участие в научно-
технических программах - 2,9%. Наиболь-
шее количество предприятий, имеющих 
завершенные технологические инновации, 
действовали в г. Алматы (32,5%), Караган-
динской (15,8%), Жамбылской (6,6%) и 
Актюбинской (5,7%) областях [3]. Разра-
ботка механизма использования научных 
достижений поможет увеличить произво-
дительность труда, что, в конечном итоге, 
способствует росту конкурентоспособности 
экономики. Востребованность кадров будет 
главным критерием в этом процессе. Это 
основное условие для внедрения новых тех-
нологий. Поэтому человеческий капитал в 
условиях посткризисного развития должен 
стать центральным звеном в проводимой 
политике социальной модернизации. 
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Начало нового, 2012 года ознаменовано 
для Казахстана важным событием, обраще-
нием Президента Республики Казахстан – 
Лидера Нации с Посланием к народу Казах-
стана. 

«Социально-экономическая модерниза-
ция – главный вектор развития Казахстана», 
так определил Глава государства, основные 
тенденции развития Казахстана, основные 
тактические шаги на ближайшую перспек-
тиву. Особенность данного документа, крат-
кость, четкость, ясная перспектива видения 
ближайших задач стоящих перед нашим го-
сударством, перед всем казахстанским обще-
ством, перед каждым из нас. 

За годы независимости в Казахстане 
произошли процессы кардинальных преоб-
разований, модернизации и трансформации 
в социально-экономической и культурно-
политической системе нашего государства, 
именно в Казахстане, расположенном в 
сердце Евразии, нашла свое применение 
уникальная идея евразийства, получившая 
концептуально-теоретическое обоснование 
и развитие применительно к современным 

условиям      в      трудах     Президента     РК 
Н.А. Назарбаева. Первостепенное значение 
уделяется в Казахстане сфере межконфесси-
ональных и межнациональных отношений, 
развитие которых опирается на многовеко-
вой опыт совместного сосуществования всех 
наций  и народностей Казахстана. 

Казахстан одна из немногих постсовет-
ских республик, где титаническими усилия-
ми Президента страны и всего казахстанско-
го общества удается сохранить гармонию в 
межнациональных отношениях. Глава го-
сударства всегда уделяет особое внимание, 
подчеркивает первостепенность  данной 
проблемы: «стабильность и согласие – боль-
шая ежедневная работа, которую нужно про-
водить из года в год, передавать из поколения 
в поколение. Согласие и единство надо бе-
речь каждому гражданину страны, к какому 
бы этносу он ни принадлежал. Ибо от этого 
зависят благополучие нашей Родины, благо-
получие и будущее каждого казахстанца».

Проблема толерантности, уважения к 
представителям всех наций и народностей, 
живущих в Казахстане, неоднократно под-
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нималась в выступлениях Главы государства 
на республиканских и международных фо-
румах, на заседаниях Ассамблеи народа Ка-
захстана. Так на 15 сессии Ассамблеи наро-
да Казахстана Н.А. Назарбаев подчеркивал: 
«Прежде всего, необходимо развивать граж-
данскую идентичность, толерантность в ка-
захстанском обществе через систему образо-
вания и воспитания, корректное освещение 
темы межэтнических отношений в средствах 
массовой информации, повышение правовой 
культуры казахстанцев» [1, С. 6]. 

Выступая на 17 сессии Ассамблеи, Глава 
государства Н.А. Назарбаев характеризуя до-
стижения Казахстана в области межэтниче-
ских отношений подчеркивал: «Мы создали 
все условия для того, чтобы представители 
всех этносов сохраняли свои язык, культуру. 
Языки 22 этносов преподаются в качестве 
самостоятельного предмета в 108 школах, в 
88 школах обучение ведется на узбекском, 
таджикском, уйгурском и украинском язы-
ках. В разных регионах страны 33 специ-
ализированные школы работают на принци-
пах трехъязычия, обучая детей на казахском, 
русском и английском языках.  Только на 
поддержку этнических СМИ и освещение 
межэтнических отношений с 2005 года фи-
нансирование увеличено более чем в 4 раза. 
Объем государственной поддержки нацио-
нальных театров за последние два года вы-
рос почти на 30% и составляет около 500 
миллионов тенге. Финансовая поддержка 
этнокультурным объединениям составила в 
2010 году порядка 100 миллионов тенге» [2, 
С. 3]. 

Таким образом государственная полити-
ка проводимая в Казахстане в сфере межэт-
нических отношений создает благоприятные 
условия для развития всех этнических групп. 
В то же время, наряду с государственной по-
литикой в сфере межэтнических отношений, 
необходимо актуализировать столь важную 
проблему в сфере всего казахстанского об-

щества.  Казахстан, его общество составляем 
мы сами, следовательно от нас зависит его 
настоящее, его будущее. Проблемы консо-
лидации казахстанского общества, толерант-
ности необходимо активно продвигать в со-
временном обществе, начиная с воспитания 
в семье, продолжая в школе,  в молодежной, 
образовательной, университетской среде, не-
обходимо вводить спецкурсы по воспитанию 
толерантных начал, привлекать внимание 
общественности, средств массовой инфор-
мации и власти к проблемам проявления не-
терпимости и дискриминации. 

Подчеркивая возрастающую роль прин-
ципа толерантности в современном обще-
стве, Глава государства отмечал: «Министер-
ству образования и науки надо подготовить 
концептуальные предложения по развитию 
этно и поликультурного образования с уче-
том специфики казахстанского общества. 
Надо разработать и внедрить в школах и ву-
зах факультативный курс «Основы толерант-
ности» [1, С. 6].

Данное поручение Президента РК - знак 
особого внимания к учреждениям образова-
ния, в которых формируются будущие строи-
тели суверенного государства. За годы неза-
висимости в республике созданы все условия 
для получения профессионального высшего 
образования. К примеру, только в столичном 
городе действует более десяти вузов, среди 
них ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, Казахский 
аграрно-технический университет имени С. 
Сейфуллина, Казахский национальный уни-
верситет искусств и флагман отечественного  
образования Назарбаев Университет. 

В настоящее время в  Назарбаев Универ-
ситете обучается 942 студента, из которых 
482 - на программе Foundation, 460 студентов 
- на 1 курсе бакалавриата. Обучение по про-
граммам бакалавриата ведут сегодня Шко-
ла инженерии, Школа наук и технологий, а 
также Школа гуманитарных   и   социальных    
наук.    На    2012-2013   год   в  Назарбаев 
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Университет зарегистрировалось 4178 абиту-
риентов со всех регионов Казахстана. Кроме 
того, поступило 45 заявок из других стран. 
В этом году в Казахстане вновь планируется 
выделить 500 государственных грантов для 
граждан Казахстана на обучение в Назарбаев 
Университете по программе Foundation.

Партнерами    университета    являются 
Гарвардский университет, Питтсбургский 
университет, Университет Дьюка, Школа 
государственной политики Ли Куан Ю, Уни-
верситет Висконсин-Мэдисона, Университет 
Лондона, Национальная лаборатория Лорен-
са в Беркли, Аргонская национальная лабо-
ратория, Университет Пенсильвании.

Отечественные вузы осуществляют 
свою деятельность на основе новых иннова-
ционных технологий, государством прила-
гаются значительные усилия, вкладываются 
немалые бюджетные средства для подготов-
ки специалистов способных работать в усло-
виях жесткой конкурентной среды, способ-
ных воплотить в жизнь амбициозные планы 
суверенного Казахстана.

Однако при этом современные исследо-
ватели отмечают следующий факт: «Резуль-
таты социологических опросов молодежи 
свидетельствуют  о том, что в иерархии мо-
тивов получения высшего образования с се-
редины 1990 гг. на доминирующие позиции 
выдвигается  стремление «добиться успеха в 
жизни», сделать карьеру, обеспечить матери-
альное благосостояние, жизненный  комфорт 
и т.п.  Духовно-нравственные, интеллекту-
альные, общекультурные  ценности про-
фессионального образования, потребности 
самореализации, самосовершенствования, 
развития творческих задатков и способно-
стей отступают на второй план по отноше-
нию к социально-статусной мотивации» [3, 
С. 138].

В Послании Главы государства, под-
нимается данная актуальная проблема, под-
черкивается необходимость всемерного раз-

вития вечных, непреходящих универсальных 
ценностей среди подрастающего поколения:  
«Важно усилить воспитательный компонент 
процесса обучения.  Патриотизм, нормы мо-
рали и нравственности, межнациональное 
согласие и толерантность, физическое и ду-
ховное развитие, законопослушание. Эти 
ценности должны прививаться во всех учеб-
ных заведениях, независимо от формы соб-
ственности. Одной из этих ценностей и глав-
ным преимуществом нашей страны является 
многонациональность и многоязычие». 

Понятие толерантности на современном 
этапе актуализируется в условиях глобали-
зирующегося мира, когда с одной стороны 
усиливаются социальные и культурные ин-
тегративные процессы в человеческом со-
обществе, с другой происходит увеличение 
деструктивности, интолерантности в отно-
шениях между государствами Запада и Вос-
тока, возрастают религиозные и этнические 
конфликты: «Толерантность – важный путь 
разрешения противоречий между государ-
ствами, общественными группами и внутри 
них. Она базируется на сознании того, что, 
несмотря на все то, что нас не удовлетворя-
ет в убеждениях и поведении других, нужно 
считаться с этим фактом, так как люди могут 
совместно жить и созидать, даже не принад-
лежа к одной вере, одной нации, не разделяя 
одних и тех же нравственных и политических 
убеждений. И при таких обстоятельствах мо-
гут мирным путем достигаться противопо-
ложные интересы, решаться столкновения 
и развиваться демократические начала во 
взаимоотношениях». 

Общеизвестный факт, что Казахстан от-
носится к странам с догоняющей экономи-
кой, которые в перспективе экономического 
развития ориентируются на страны азиатско-
го региона, «азиатских драконов» Сингапур, 
Южная Корея, Гонконг, для нас они являются 
примером успешной экономической модер-
низации, преодоления кризисных явлений, 
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инновационно - технологического прорыва, 
актуальных перспективных предложений 
экономического развития, внутриполитиче-
ской стабильности. При этом проводя исто-
рический экскурс необходимо отметить, что 
в свое время перед вышеуказанными страна-
ми порой также вставали сложные проблемы 
внутриполитического развития, возникали 
межэтнические, языковые проблемы, труд-
ности и противоречия во взаимоотношениях 
между этносами многонационального обще-
ства, когда проблема толерантности стано-
вилась как никогда актуальной. К примеру, 
результатом взвешенной, последовательной 
политики, непоколебимой уверенности в 
перспективных возможностях решения ме-
жэтнических проблем удалось преодолеть 
многие трудности лидеру Сингапура, «автора 
экономического чуда» Ли Куан Ю: «Синга-
пурский правитель очень внимательно отно-
сился к вопросам межэтнических отноше-
ний. Эта проблема в те годы была в высшей 
степени важной для островного государства, 
где проживают китайцы, малайцы, тамилы и 
многие другие выходцы из разных стран ре-
гиона. Признаки потенциальных конфликтов 
проявлялись время от времени в сингапур-
ском обществе.

В условиях назревающего межэтниче-
ского конфликта энергию бьющую через 
край, источал именно Ли Куан Ю. Он исполь-
зовал весь дар убеждения, чтобы склонить 
сингапурцев к мирному существованию. Он 

убеждал соотечественников, что они – еди-
ная нация, единый народ и что наличие раз-
ных народностей и разных языков – это не 
недостаток, а большое достоинство синга-
пурского общества. Не все тогда понимали и 
принимали его доводы. Понятие «сингапур-
ский народ» звучало непривычно и странно. 
И сам тезис о внутренней стабильности, как 
о высшем приоритете, был подобен гласу во-
пиющего в пустыне» [4]. 

Как известно, Сингапуру удалось пре-
одолеть внутренние противоречия, на со-
временном этапе никто не может оспорить 
реальные достижения государства, во всех 
сферах жизнедеятельности.

В Казахстане существуют все предпо-
сылки для превращения этнокультурного 
многообразия страны в позитивный фактор 
духовного общественного развития. Глав-
ными приоритетами государства и граждан 
Казахстана является дальнейшее развитие и 
укрепление казахстанского общества, нацио-
нального единства, где основными ценностя-
ми выступают традиционная культура, язык, 
забота о национальных ценностях и достоя-
нии, воспитание молодого поколения в духе 
взаимного уважения, патриотизма, честного 
служения Родине и своему народу [5, С. 64].

Послание     Главы      государства      на-
роду Казахстана вновь подтверждает тот 
факт, что толерантность становится нормой 
жизни казахстанского общества, способству-
ет укреплению государства, обеспечению его 
устойчивого развития.
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Өркениетті елдерде мемлекет басшы-
ларының халыққа жыл сайын Жолдау жасау 
дәстүрі қалыптасқанына бірнеше ғасыр бол-
ды. Жолдауда мемлекеттің экономикалық-
қаржылық дамуы, денсаулық пен білім, 
сыртқы саясат, ішкі өндіріс пен елдің та-
бысын еселеу мақсаттары алға қойылып, 
оларды іске асырудың негізгі тетіктері 
белгіленеді. Әр жылғы Жолдаудың өзіне тән 
ерекшеліктері, алдағы дамуда басымдық 
беретін салалары болады. Демократиялық 
даму жолын таңдаған біздің республика-
мыз да тәуелсіздікке қол жеткізген соң осы 
өнегені қолданысқа енгізді.

Мемлекетіміздің Ата Заңының 44-ші 
бабының 1-ші тармағында: «Қазақстан 
халқына елдегі жағдай мен республиканың 

ішкі және сыртқы саясатының негізгі 
бағыттары туралы жыл сайын Жолдау ар-
найды», - деп көрсетеді [1]. Тәуелсіз даму 
жылдарында Елбасымыз Қазақстан халқына 
осымен 16-шы рет Жолдау ұсынып отыр. 

Мемлекет  басшысының алғашқы Жол-
дауы халық  зердесіне 1997 жылы 10 қазан-
да «Қазақстан-2030: барлық қазақстандық-
тардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-
ауқатының артуы» деген атаумен жеткені 
белгілі. Бұл демократиялық принциптерге 
бет бұрған тәуелсіз елдің басшысы ретінде 
халықтың сенімі мен тілегін, арманы мен 
мақсатын тоқайластырып, сол үдеден 
шығу жолына күш салған көшбасшының 
алғашқы Жолдауы болатын. Экономикалық-
қаржылық дағдарыс халықты әбден қысқан, 

C.Ж. Дүйсен 
 

Қр БҒм Ғк мемлекет тарихы институты, деректану, 
тарихнама және отан тарихы бөлімінің жетекші ғылыми қызметкері, 
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елБасы Жолдауы - БолаШаҚҚа БаҒдар

аннотация

Мақаланың авторлары Президенттің халыққа жыл сайынғы Жолдау жасау дәстүрі 
қалыптасқаны жайлы, Жолдауда мемлекеттің экономикалық-қаржылық дамуы, денсаулық 
пен білім, сыртқы саясат, ішкі өндіріс пен елдің табысын еселеу мақсаттары алға қойылып, 
оларды іске асырудың негізгі тетіктері белгіленетіні жайлы мәселе көтерілген. Әр жылғы 
Жолдаудың өзіне тән ерекшеліктері, алдағы дамуда басымдық беретін салалары болатыны 
жайлы айтқан. 

түйін сөздер: Халық, Жолдау, Президент, Ата Заң, 12 жылдық жалпы орта білім беру 
Тұжырымдамасы, мектеп оқушылары, білім сапасы, халықаралық жарыстар, мұғалімдер 
және т.б.
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күнкөріс қамының ең қиын тұсында ел 
халқына ұсынылған Жолдау республика 
халқының көкірегіне болашағына деген 
сенімді ұялатып, Президенттің алға қойған 
мақсаттарды жүзеге асыруға мүмкіндік ту-
дыратынына айрықша назар аударған сәт 
еді. Қазақстанның Тұңғыш Президенті сол 
Жолдауда: «2030 жылы біздің ұрпақтарымыз 
бұдан былай әлемдік оқиғалардың 
қалтарысында қалып қоймайтын елде 
өмір сүретін болады» - деп мәлімдеген еді 
[2]. Елбасының осы сөздеріне сол кезде 
күмәнмен қарағандар аз болған жоқ еді. 
Өйткені ол кезде еліміз ауыр экономикалық 
дағдарысты әлі де еңсермеген еді. Ал 
20 жылғы тәуелсіз дамуымыздағы қол 
жеткізген табыстарымыз Елбасы берген 
уәденің шындыққа айналғанын дәлелдеді.  

Елдің даму үдерісінде адами құндылық-
тардың өркендеуі стратегиялық маңызды 
мақсат болып саналады. Ол құндылық білім 
арқылы қалыптасатыны белгілі. Білім беру 
ісі ешқашан өзектілігін жойған емес. Кезінде 
«... Қазаққа оқу бұрын бір мәртебе болса, енді 
мың мәртебе керек болды. Қазақ алдыңғы 
болашағын ойлауы керек», - деп Сәкен Сей-
фуллин даналы ой айтқан еді. Қазақстандағы 
қазіргі білім беру жүйесінің өркендеуі адам 
капиталының рөлін бағалауға, тең білім алу 
мүмкіндіктерін туғызуға, жоғары білім беру 
стандарттарына қол жеткізуге көңіл бөле 
отырып жүргізуді қарастырады.

Елімізде білім беру саласында болып 
жатқан   жетістіктер   мен   жаңалықтар   
Президент Н.Ә. Назарбаевтың осы салаға 
жете көңіл аударып, жан-жақты қолдау 
көрсетуі мен мен бастамалары арқасында 
жүзеге асуда. Соның нәтижесінде білім 
мен ғылымды дамыту саласында да едәуір 
табыстарға қол жеткізді. БҰҰ-ның дерегінше 
Қазақстандағы сауаттылық халықтың 99,6 
пайызын құрайды. Бұл әлем елдерімен 
салыстырғанда өте жоғары көрсеткіш. 2009 

жылы жаппай білім беру мониторингі бой-
ынша ЮНЕСКО-ның арнайы баяндама-
сында көрсетілгендей баршаға арналған 
білім беруді дамыту индексі бойынша 
Қазақстан Республикасы 129 елдің арасын-
да 1-орынға қол жеткізді. Бірқатар мектеп-
терде үш тілде білім беру жүйесі енгізілуде. 
Алдыңғы қатарлы елдердің тәжірибесіне 
сүйеніп, «Е-LEARNING» электрондық 
оқыту жүйесі де біздің елде қолданысқа 
енгізіле бастады. Президент биылғы Жол-
дауында: «Бүгінде Назарбаев Университеті 
мен Зияткерлік мектептер табысты жұмыс 
істеуде. Кәсіптік-техникалық білім берудің 
озық мекемелерінің желісі дамып келеді. 
Олардың тәжірибесін бүкіл қазақстандық 
білім беру жүйесіне таратып, барлық білім 
беру мекемелерін солардың деңгейіне тар-
ту қажет», - деген міндет қойды. Еліміз 
2015 жылы 12 жылдық білім беруге көшуге 
дайындық үстінде. 12 жылдық жалпы орта 
білім беру Тұжырымдамасында: «12 жыл-
дық білім берудің басты мақсаты: өзінің 
және қоғамның мүддесінде өзін-өзі белсенді 
етуге дайын, өзгермелі даму үстіндегі орта-
да өмір сүруге бейім, бәсекеге қабілетті және 
құзіретті шығармашыл, білімді тұлғаны да-
мыту және қалыптастыру», - деп көрсетілген 
[3]. 

Өткен жылдан бастап елімізде ғылым 
мен білім саласын дамытуға арналған 
жаңа құжат - Білім беруді дамытудың 
2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы іске асырыла бастады. Жас 
ұрпаққа мектепке дейінгі тәрбие беру 
мен оқыту ел Президентінің тікелей ба-
қылауындағы өзекті мәселенің бірі. Осы істі 
алға апару мақсатында «Балаларды мектепке 
дейінгі тәрбие және оқытумен қамтамасыз 
ету жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған 
«Балапан» бағдарламасы» қабылданды. 
Бұл жоба бойынша балаларды мектеп-
ке дейінгі мекемелермен қамту 5 кезең 
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арқылы сатылай жүргізіліп, 2014 жылға 
қарай бүлдіршіндердің 70 пайызын қамту 
жоспарланған. 

Қазақстандық білім беру жүйесі халы-
қаралық білім кеңістігіне кірігуге бет бұрды. 
31 қаңтар күні өткен Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрлігінің кеңейтілген 
Алқа мәжілісінде сөйлеген сөзінде министр 
Б.Т. Жұмағұлов революциялық жаңа қадам 
- 2015 жылға қарай білім берудің барлық 
деңгейлерінде жан басына қаржыландыру 
тетігі енгізілетінін мәлімдеді. 

Бұл бағытта үміт күткен жетістіктер 
мен ойландыратын жағдайлар да кездесу-
де. Мектеп оқушылары соңғы жылдары 
білім сапасының көрсеткішін анықтайтын 
халықаралық жарыстарға қатысып үздік 
табыстарға қол жеткізуде. 

Ғалымдардың деректеріне сүйенсек 
Қазақстан 2007 жылы бірінші рет 4-сынып-
тар оқушыларының білім жетістіктерін ба-
ғалау жөніндегі TIMMS - 2007 зерттеулері-
не қатысқанда еліміздің оқушылары 59 
елдің ішінде математикалық білім бойынша 
5-орынды, жаратылыстану білімі бойын-
ша 11-орынды, жалпы нәтижелер бойынша 
7-орынды иеленді [4].

Кейінгі жылдары білім беру ұйымда-
рында Ұлттық бірыңғай тестілеуге, Мем-
лекеттік аралық бақылауға, пәндік олимпиа-
да мен ғылыми жобалар жарысына ерекше 
көңіл бөлініп, мектеп жұмысының рейтингі 
осыларға тәуелді болуда. 

Мектептегі тәрбие жұмысы «Қазақстан 
Республикасында білім беру ұйымдарында 
тәрбие берудің 2006-2011 жылдарға 
арналған кешенді бағдарламасы» аясында 
жүргізілуде. Қазақстан Президенті Жол-
дауында мектептегі тәрбие жұмысына жете 
көңіл бөлу қажеттігін де еске алды. Оқу-
тәрбие үдерісінде патриотизм, мораль мен 
парасаттылық нормалары, ұлтаралық келісім 
мен толеранттылық, тәннің де, жанның да 

дамуы, заңға мойынұсынушылық сияқты 
сияқты құндылықтарды оқушылар бойына 
сіңіру қажеттігін баса көрсетті.

Ал оқушыларымыздың тәлім-тәрбиесі 
қандай деңгейде екенін анықтау өте қиын іс. 
Ол білім сапасын өлшеген әдістермен (ҰБТ, 
МАБ және т.б.) өлшенбейді. Оқушының ру-
хани деңгейін, адамгершілігін, ізеттілігін, 
отансүйгіштігін  оның  қоғамдық   іс-әреке-
тінен, қоршаған ортамен қарым-қатынасы-
нан ғана білесің.

Еліміздің мектептерінде нашақорлық, 
насыбай ату, темекі шегу, арақ ішу, суи-
цид т.б. жағымсыз көріністер байқалатыны 
ешкімге де құпия емес. Қалалық мектеп-
терде ересек ер балалар тарапынан тәртіп 
бұзушылықтар, топқа бірігіп төбелестер 
ұйымдастыру, әлімжеттік жасап зорлықпен 
ақша жинау, қорқыту, ұрып-соғу т.б. факті-
лер кездесетіні бұқаралық ақпарат беттерін-
де жиі көтеріледі. Осыларды болдырмау 
үшін бірқатар мектептерде полиция инспек-
торлары немесе арнайы күзет қызметкерлері 
тұрақты жұмыс істейтіндеріне қарамастан 
білім ордаларындағы осындай келеңсіздік-
тер тоқталмай тұр. Мектепте еңбек ететін 
полиция қызметкерлерінің пікірлерінше 
мектептердегі тәртіп бұзушылықпен күресу 
үшін оқушылардың өздерінен полиция ин-
спекторларына көмекші болатын топтар 
құрып солардың жұмысын дұрыс жолға қою 
керек ұсыныстары көңілге қонады. Соны-
мен қатар жас өспірімдердің бос уақытын 
пайдалануды дұрыс ұйымдастыра білудің, 
тәрбие жұмысында ұлттық тәрбиенің тиімді 
жолдарын пайдалану да маңызды.

Мектептегі білім мен тәрбиенің қашан 
да мұғалімдердің қабілетіне, білім-білігіне 
байланысты болатындықтан Елбасы өз 
Жолдауында педагогтардың біліктілігін 
арттыруға деген талаптарды күшейту 
қажеттігіне тоқталды. Елбасы әр өңірде 
педагогтардың біліктілігін арттыратын 
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интеграцияланған орталықтар болуын та-
лап етті. Мемлекет бір мезгілде білім беру 
қызметтерін көрсетуге, әрі олардың са-
пасына баға беруге тиіс емес, сондықтан 
педагогтардың біліктілігін бекітудің тәуел-
сіз жүйесін құруды тапсырды.

Жоғары білімді, өз кәсібінің шебер 
мамандарын даярлау мәселесі әрқашан да 
өзекті болып келді. Кез келген мемлекеттің 
дамуында маңызды рөл атқаратын маман-
дықтар болады. Солардың бірі - мектеп 
мұғалімі мамандығы. Қазақстан Президенті 
«Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер 
бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім олар-
ды қалай тәрбиелесе Қазақстан да сол 
деңгейде болады. Сондықтан ұстазға жүк-
телетін міндет өте ауыр» - деп мұғалім рө-
лін жоғары бағалаған болатын. Мұғалім 
мәртебесін дамыған елдердегі деңгейге 
жеткізу бағытында елімізде көптеген 
істер атқарылуда. Тәуелсіздік жылда-
ры республиканың білім және ғылым 
қызметкерлерінің бірнеше съездері өткі-
зілді. Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрі Б.Т. Жұмағұловтың баста-
масымен алғаш рет 2011 жылы математи-
ка мұғалімдерінің республикалық алқалы 
бас қосуы ұйымдастырылды. Достастық 
елдерінің жаңа тарихында тұңғыш рет 
ТМД мемлекеттерінің білім қызметкерлері 
мен мұғалімдерінің I съезін Қазақстан Рес-

публикасы ұйытқы болып 2010 жылы 26-
27 сәуірде Астанада өткізді. Бұл бастама 
көптеген елдер тарапынан қолдау тауып, 
лайықты бағасын алды. Мемлекет тара-
пынан ұстаздар беделін көтеру жолында 
көп игілікті істер атқарылуда. «Білім тура-
лы» Заңға еліміздің тарихында алғаш рет 
мұғалім мәртебесі туралы бап енгізілді. 
Онда педагогтардың жұмысын жемісті 
етудің, ынталандырудың құқықтық тетіктері 
қарастырылды.  

Биылғы Жолдауда айтылғандай мұға-
лімдер біліктілігін арттырудың жаңа жүйесі 
іске қосылатын болады. Мұғалімдердің 
орташа жалақысы 2015 жылға қарай жеке 
сектордағы еңбекақыға теңесетін болады. 
Ұстаздың қоғамдағы мәртебесін көтеру 
мақсатында Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігі өз порталында 
«Мұғалімнің даңқ кітабы» бөлімін ашты. 
Онда еліміздегі үздік мұғалімдердің озық 
педагогикалық жетістіктері насихатталатын 
болады. 

Қорыта айтқанда Елбасымыз 2012 
жылғы дәстүрлі Жолдауында елімізде білім 
беру саласын дамытудың жаңа міндеттерін 
нақты белгілеп берді. Осы міндетті іске 
асыру білім саласы қызметкерлері мен 
ұстаздарға үлкен жауапкершілік жүктейді.
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«Әлеуметтік – экономикалық жаңғырту 
– Қазақстан дамуының басты бағыты» атты 
Қазақстан Республикасының Президенті 
– Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы  
Назарбаевтың Қазақстан халқына кезекті 
Жолдауы 2012 жылдың 27 қаңтарында жа-
рияланды. Содан бері БАҚ – та  Жолдау 
мазмұнында көтерілген мәселелерді халық 
арасында талқылау, пікірлесу үрдісі үздіксіз 
жүріп жатыр.  Елбасының кез-келген Жол-
дауы - еліміздің ішкі және сыртқы жағдайы 
мен дамудың әлеуметтік-экономикалық 
бағыт - бағдарын анықтап береді.

1997 жылдан бастап есептеген-
де биылғы Жолдаудың реттік саны – 16. 
Бұл Жолдау негізгі 10 бөлімнен тұрады: 
қазақстандықтардың жұмысқа тартылуы, 
қолжетімді баспана, өңірлерді дамыту, тұр-
ғындарға мемлекеттік қызмет көрсетудің 
сапасын арттыру, бүгінгі заманғы мемлекет-

ті басқару талабы, сот және құқық қорғау 
жүйелерін жаңғырту, Қазақстанда адами 
капиталдың сапалы өсуі, зейнетақы жүйесін 
жетілдіру, индустриалдық-инновациялық 
жобалар, ауыл шаруашылығын дамыту [1]. 
Осының ішіндегі екінші бағыт  – қолжетім-
ді баспана мәселесі туралы оқырмандармен 
ой бөлісуді жөн көрдік. 

Астана  қаласы - 1997  жылдың 10 жел-
тоқсан айынан бастап ҚР астанасы. Жер 
аумағы – 71 мың га [2] созылып жатыр. 
Халқының саны да өсіп келеді. 2012 жылдың 
1 қаңтарындағы мәлімет бойынша қалада 
743 014 адам ресми тіркелген. Бұл көрсеткіш 
алдыңғы жылдармен салыстырғанда жоға-
ры. 

Астана тұрғындары санының өсу дина-
микасы:

1989 жылы - 281,3 мың адам.(санақ)
1999 жылы - 326,9 мың адам.(санақ)

БасПаНа мӘселесІНІң тҮЙткІлдерІ

К.М. Ілиясова 
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2000 жылы - 381,0 мың адам.
2001 жылы - 446,2 мың адам.
2005 жылы - 529,3 мың адам.
2007 жылы - 574,4 мың адам.
2009 жылы - 613,6 мың адам. (санақ)
2010 жылы -  697,1 мың адам.
2011 жылы - 730,8 мың адам.
2012 жылы - 743,0 мың адам.  Ал, 2009 

жылғы мәлімет бойынша Астана қаласының 
көші – қон айырмасы 31 908 адамға жетті, 
еліміздегі өте жоғары көрсеткіш [2]. 

Астана қаласының әкімі Иманғали 
Тасмағамбетовтың айтуынша, «Астанаға 
жылына 40 мың адам көшіп келеді... бүгінде 
әлеуметтік жағынан әлсіз топтар санаты 
бойынша коммуналдық тұрғын үй кезегінде 
21 мыңнан астам адам тіркелген. Жалпы 3 
жылда 4 млн. шаршы метрден астам тұрғын 
үй тапсырылған. Бұл 40 мыңнан астам 
пәтерді қамтиды екен» [3]. 

Елбасы «Қолжетімді баспана - 2020» 
бағдарламасына орай «жаңа тұрғын үй 
құрылыс бағдарламасын іске асыруға кірісіп 
кеттік. 

Елімізде жыл сайын 6 млн. шаршы метр 
тұрғын үй пайдалануға беріледі. Алайда біз 
жарты миллионнан астам жас отбасын жеке 
баспанамен қамтамасыз етуге тиіспіз. Бұл 
үшін жалға берілетін тұрғын үй алаңын 1 
млн. шаршы метрге жеткізу қажет. 

Ұзақ мерзімді жалға беруде сатып алы-
натын және сатуға жатпайтын екі түрлі жол-
ды қарастыру қажет. 

Оған қоса жалға алғаны үшін жаса-
латын төлем әл-ауқаты орташа отбасы 
мүмкіндігіне сай болуы тиіс. Мұнымен 
бірге отандық құрылыс саласы үшін жаңа 
мүмкіндіктер   туады.  Соның    бәрін   жаңа
«Қолжетімді баспана – 2020» бағдарлама-
сында анық көрсету керек. 

Мемлекет бұл бағдарламаны тиісті 
қаражатпен қамтамасыз етеді. Аталған 
құжатты үкіметке осы жылдың 1 шілдесінен 

кешіктірмей жасап, қабылдауды тапсыра-
мын» деген болатын [1]. 

Көп кешікпей елімізде осы аталған 
міндеттерді шешудің жолдары қарастырыла 
бастады.  ҚР – ның премьер-министрі Кәрім 
Мәсімов тарапынан тиісті министрлер мен 
т.б. лауазымды қызметкерлерге нақты тап-
сырмалар беріліп, алғашқы қадамдар жасал-
ды. Халық пен билік арасын жақындатып 
жүрген ҚР Парламенті Сенаты мен 
Мәжілісі депутаттары, басқаша айтқанда 
халық қалаулылары өздері сайланған елді-
мекендерге арнайы іс-сапарлар ұйым-
дастырып, халықпен жүздесіп жүр. Елбасы 
жүктеген тапсырмаларды орындау, елдің 
игілігіне жарамды. Заң жобасын қабылдау 
отандық депутаттарға үлкен жауапкершілік 
жүктейтіні рас. Мұндай кездесулер Астана 
қаласындағы Мемлекет тарихы институ-
тында жиі-жиі болып тұрады. Айталық, елге 
танымал Алдан Смайыл, Абай Тасболатов, 
Мұрат Бахтиярұлы, Жабал Ерғалиев сияқты 
халық қалаулыларының ғылыми ортада да 
жауапкершілігі сезілді. Олар Жолдаудан ту-
ындайтын проблемалар төңірегінде пайдалы 
мәліметтер берумен шектелмей, қазіргі кез-
де елге қызмет етудің құр сөзге емес, нақты 
іске құрылатынын аңғартты. Халықтың 
мүддесіне сәйкес келетін амалдар жасау 
қажеттігіне баса назар аударды. 

Әртүрлі себептермен еліміздің жүрегі 
саналатын - Астана қаласына қызметке кел-
ген адамдардың көпшілігі, өкінішке орай 
баспанасыз жүр. Сондықтан, бұл мәселе 
бүгінгі күннің басты проблемасы. Мыса-
лы, ғылыми мекемелер мен институттар-
да қызмет ететін ғылыми қызметкерлердің 
әлеуметтік қорғалу мәселесін алайық. 
Сенатор Мұрат Бахтиярұлының сөзімен 
айтқанда, «бізде ...гуманитарлық ғылым са-
ласы мамандарының әлеуметтік қорғалуы 
назардан тыс қалған. Ал, басқа мемле-
кеттерде, айталық Ресей Федерациясын-



-   56  - -   57  -

    мемлекет тарихы     история государства     № 1, 2012

да кітапхана қызметкерлерінің жағдайына 
дейін қарастырылған». 

Осы мәселеге орай жақында ҚР Пар-
ламенті    Мәжілісінің     депутаты    Дариға 
Назарбаева «2009-2011 жж. арналған үш 
жылдық іргелі зерттеулер бағдарламасын 
орындау аяқталғанына және қаржыланды-
рудың жоқтығына байланысты бірқатар 
ғылыми зерттеу институтының бас-
шылары алдын-ала хабарлау арқылы 
қызметкерлерімен еңбек келісім шартта-
рын бұзу туралы бұйрық шығаруға немесе 
оларды төленбейтін демалысқа жіберуге 
мәжбүр болған. Осылайша, 2012 жылдың 
қаңтарынан бастап ондаған ҒЗИ-дың 
ғылыми қызметкерлерінің 80% -ға жуығы 
жұмыссыздар қатарын толықтырды» деген 
сауалын кезекті мәжіліс отырысында жа-
риялады [4]. Бұл мәселенің үлкен мінберден 
көтерілуі бекер емес, басқаша айтқанда ҒЗИ 
және оның қызметкерлеріне қатысты про-
блемалар жетіп артылады. Шын мәнісінде, 
қоғам мен мемлекетке пайдалы ғылыми 
жобаларды жасайтын гуманитарлық 
ғылым саласының мамандарына ерек-
ше көңіл бөлінбейтіні, шындық. Жаңа 
шығармашылық, тың туынды тудыратын 
ғалымдар санаулы.  Сондықтан, болашақта 
мемлекет тарапынан олардың әлеуметтік 
қорғалуын қамтамасыз ету, арнайы Заң 
жобасын қабылдау – негізгі міндеттердің 
бірінен саналуы тиіс. 

Жоғарыдай айтылғандай, елордасы 
Астанаға біреу қызмет бабымен, екіншісі 
отбасы жағдайымен, үшіншісі өзін 
жетілдіруге, төртіншісі бизнес жасауға, 
бесіншісі балалардың болашағы үшін т.б. 
көшуге мәжбүр болады. Солардың ішінде 
орта жасқа таяған немесе одан жоғары, ши-
рек ғасырға жуық немесе одан жоғары еңбек 
өтілі бар білікті мамандар, ең алдымен ба-
спана проблемасына ұрынады. 

Елбасы айтпақшы, тәуелсіздік жыл-

дары  «жаңа тұрғын үй бағдарламасы іске 
кіріскенмен», мемлекеттік қызметке жатпай-
тын мемлекеттік мекеме қызметкерлеріне 
мемлекеттік қордан бөлінетін тұрғын үй 
кезегіне тұрудың өзі – қиямет – қайымға 
айналып отыр. Өйткені, жұмыс орны мен 
мекен-жайыңыз  бойынша  мысалы, Астана
қаласы, Сарыарқа ауданына қарасты Халық-
қа қызмет көрсету орталығы (ЦОН) арқылы 
«Тұрғын үй Басқармасы» Мемлекеттік ме-
кемесінің бастығына Өтініш білдіргенмен, 
ЦОН операторлары алдын-ала кері өтініш 
жаздырып, Астанадағы баспана туралы ар-
ман – қиялыңды сол жерде су сепкендей ба-
сып тастайды... 

Себебін сұрасаң, «жылжымайтын 
мүліктің жоқтығын растайтын анықтама 
қағазда келген қалаңызда сіздің атыңызға 
үй тіркелген, «Тұрғын үй қатынастары» ту-
ралы ҚР –ның Заңы [5] бойынша 5 жылға 
дейін сол үй сіздің мойныңызда тұрады». 
Бұл Заңның қайта қарайтын тұстары бар 
екен, тек айлықпен күн көретін халықтың 
мүддесіне сәйкес келмейді. 

Өтінішті арнайы қараған комиссияның 
шешімі мынадай болды: «Тұрғын үй 
қатынастары туралы» ҚР Заңының 72-
бабына сәйкес егер азаматтың соңғы бес 
жылдың ішінде өз тұрғын үй жағдайларын 
қасақана нашарлатуы салдарынан мына-
дай жолдармен мұқтажға айналғаны белгілі  
болған кезекке қоюдан бас тартылады.

Жоғарыда баяндалғандар негізінде 
Сізді мұқтаждылар есебіне қоюға мүмкіндік 
жоқ (Тұрғын үй басқармасы бастығының 
орынбасары К.Ошағанов)» [6].  Жауап хат 
түсінікті болу үшін орыс тіліндегі мәтінге 
назар аударайық: «В соответствии со ста-
тьей 72 Закона Республики Казахстан «О 
жилищных отношениях» гражданину может 
быть отказано в постановке на учет нужда-
ющихся, если он стал нуждающимся в ре-
зультате преднамеренного ухудшения своих 
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жилищных условий в течение последних 5 
лет с момента отчуждения. 

На основании вышеизложенного, по-
ставить Вас на учет нуждающихся в жилье 
не предоставляется возможным» [6]. 

Біз ҚР-ның азаматы ретінде бұл Заң бой-
ынша көрсетілген «өз тұрғын үй жағдайын 
нашарлату үшін «әдейі, қасақана істелген 
әрекет» деп есептемейміз. Егер басқа 
қалада тұрғын үйге мұқтаж азаматқа мем-
лекет қорынан бөлінген үй тіркелсе, әңгіме 
басқаша. Бұл жерде олай емес қой, бір 
кездері ата-анасы баласы үшін тұрғын үйді 
еркін қаражатқа сатып алып, соның атына 
рәсімдеген шығар, шын мәнісінде бұл үй 
ата-анаға тиесілі. Бұл айғақтар  - әртүрлі се-
бептермен мекен-жайыңызды басқа қалаға 
ауыстырған жағдайда баспана проблемасын 
шешудің оңайға соқпайтынын көрсетеді. 

Бірақ, «көкірегі ояу, көзі ашық» аза-
маттар қол қусырып отырмай, баспаналы 
болудың басқа жолдарын қарастыратыны 
сөзсіз. Әрине, нәпақа табатын әр қазаққа ең 
тиімдісі «Тұрғын үй құрылыс Жинақ банкі» 
АҚ арқылы сатып алу. 

Жақында Құрылыс істері және тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық агенттігінің 
төрағасы Серік Нокин мен «Самұрық – 
Қазына» акционерлік қоғамының басқарма 
төрағасының орынбасары Қуандық 
Бишімбаев үкімет мүшелері алдында жаңа 
бағдарламаның негізгі бағыттарын БАҚ-та 
жариялады. Жолдаудағы «Қолжетімді бас-
пана – 2020» бағдарламасы 6 бағыт бой-
ынша жүзеге асырылатыны, соның ішінде 
тиімді бағыты  – жергілікті атқарушы 
органдарының салған үйін «Тұрғын үй 
құрылыс Жинақ банкі» АҚ арқылы сату 
екендігі, бұл механизмнің былтырдан 
жұмыс істейтіні айтылып, мұндай жүйедегі 
тұрғын үйге халықтың сұранысы көп екенін 
бір жылдық тәжірибе негізінде көрсетеді: 
«Егер 2011 жылдың басында  «Тұрғын үй 

құрылыс Жинақ банкінде» тұрғын үй алуға 
ниет еткен салымшылардың саны 17 мың 
болса, қазіргы уақытта 86 мыңнан асып 
отыр». Келесі бағыты – кезекте тұрғандар 
үшін жалға берілетін үй салу. Сондай-
ақ, қоғамның әртүрлі санатына жататын 
тұрғын үйге мұқтаж адамдар үшін «баспа-
на құны шаршы метріне 80 мың теңге ша-
масында. Астана қаласы бойынша 120 мың 
теңге. Бұл бойынша 2012 және 2020 жыл-
дар аралығында 40 мың отбасы баспанамен 
қамтамасыз етілетін болады». 

Тағы бір бағыты – «Тұрғын үй құрылыс 
Жинақ банкі» арқылы жас отбасылар үшін 
сатып алу құқымен жалға берілетін тұрғын 
үй салу. Сол сияқты «Самұрық-Қазына» 
қоры арқылы салынып жатқан баспаналар 
бағыты бойынша халық баспананы тікелей 
сатып ала алады немесе жалға алу арқылы 
кейін сатып ала алады. «Тоқсан ауыз сөздің 
тобықтай түйіні», бұл қор Қазақстан бойын-
ша барлығы 3,5, млн. шаршы метрден астам 
үй салуды көздеп отыр [7]. 

Үстіміздегі жылдың наурыз айының 
басынан бастап Үкімет басшысы Кәрім 
Мәсімов Елбасы Жолдауындағы «Қолжетім-
ді баспана – 2020»  бағдарламасын тезарада 
заңдық негізде бекітуге ұсынуды тапсырды. 
Өйткені, Жолдауда бағдарламаны бекіту 
мерзімі шілде айына белгіленген еді. 

Тұжырымдасақ, жалпы баспана пробле-
масы күн тәртібінен түспейтін өткір мәселе, 
туған жерінде панасыз күй кешкен қазақтың 
тағдыры билік пен халық қалаулыларын 
толғандыратыны сөзсіз. Оған жаңа сападағы 
Қазақ мемлекетінің қалыптасу кезеңінде 
қабылданған заңдық негіздегі құжаттар мен 
ережелер дәлел. Дегенмен, соңғы уақытта 
бұл мәселе күрделеніп барады. 

1995 жылы қабылданған ҚР-ның Кон-
ституциясы  [8] мен  Елбасы  Н.Ә. Назар-
баевтың жыл сайынғы Жолдауына сәйкес 
«Қазақ-станда адами капиталдың сапа-
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лы өсуі. Бұл ең алдымен, білім беру мен 
денсаулық сақтауға» бағытталуы керек 
[1]. Жалпы Қазақстан халқы көп емес, 
соңғы мәліметтер бойынша әлемдегі 7 
млрд. халықтың 16 млн. 698 мың адамын 
құрайды [9]. Қалай айтсақ та, көрші ел-
дермен салыстырғанда 2,7 млн. шаршы 
метрге созылған ұланғайыр жерімізде 
халқымыздың саны сирек. 

Бұған қосымша бүгінге дейін елімізде 
гуманитарлық ғылым саласындағы ғылыми 
қызметкерлердің әлеуметтік қорғалуы тура-
лы арнайы Заң жобасы қарастырылмаған;  
ҚР азаматтарының «Тұрғын үй қатынастары 
туралы» Заңының жекелеген тармақтарын 
қоғам сұранысына сәйкес қайта қарау 
қажеттілігі бар.

Тағы бір айтпағымыз – қолданыстағы 
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ережелер мен заңдар, үкіметтік нақты тап-
сырмалар адамзат мүддесіне (адам капита-
лын сақтауға) сай шешілуі тиіс. Басқаша 
айтқанда, аталған заңдардың халыққа пай-
далы – пайдасыз тұстарын ашып көрсету 
механизмі қарастырылмаған. Әрине, 
заңның аты заң – оны бұлжытпай орын-
даушыларды түсінуге болады. Бірақ, билік 
пен халықтың арасын жақындататын 
дәнекерші көрінбейді. Біздің ойымызша, 
ол – қызметкердің жұмыс орны (мекемесі) 
болу керек. Мемлекеттік қызметке жатпай-
тын мемлекеттік мекемелердің тікелей ара-
ласуымен ғана сол мекеме қызметкерінің 
әлеуметтік қорғалуын оң шешуге бола-
ды. Өйткені, әрбір мемлекеттік мекеме 
қызметкерінің әлеуметтік - тұрмыстық және 
кәсіби - шығармашылық әлеуеті өзі қызмет 
ететін мемлекеттік мекеме басшылығына 
ғана аян...      
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Біздің қоғамдағы бүгінгі елеулі 
оқиғалар барысына сипаттама бере ке-
летін болсақ, математиктер айтпақшы, 
оның тағы да бір рет бифуркациялық 
жағдайға тап болғанымыз сөзсіз. даму-
дың жаңа жол торабын анықтау барысын-
да осы жолғы бағытымыз қаншалықты 
дұрыс, әлде бұрыс? Қаңтар айында ғана 
болып өткен сайлау барысы да, одан 
сәл уақыт өте Қазақстан республикасы 
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан 
халқына Жолдауы болсын, осы сұрақтар-
ға нақты жауап табудың бір көрінісі. Бір 
жағынан алып қарағанда, осы екі елеулі 
оқиғаны қоғамдағы өзгерістерді білдіруге 
байланысты жоғарғы жақтан байқалған 
эвфемизм  түрінде  де қарастыруға болар
ма еді?  Біздің толық сенуімізге орай – ол
олай  емес.   ойымызды   түсіндіру   үшін
кейбір оқиғаларға тағы да бір рет рет-
роспективалық шолу жасап байқасақ.

Өткен тарихымыздың өкініштері көп. 
Соның бірі патшалық Ресей мен Кеңестік 
замандағы «атқамінерлердің» арқасында 
қалыптасқан тарихи шала сауаттылығымыз. 
Нәтижесінде, аяқ астында қалған сана мен 
дәстүр, құрып кете жаздаған ұлттық әдет 

пен тіл. Тек егемендік пен тәуелсіздік қана 
құрып бара жатқан тарихымыздың жаңа 
тұрғыдан жандануына, қайта жаңғыруына 
мүмкіндіктер туғызып отыр. Алайда, мұны 
үнсіз қабылдап қана қоя салуымыз – тым аз. 
Бүгінгі қоғамдағы ең маңызды мәселелердің 
бірі – ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ тәтті жемістерінің 
халықтың  қажырлы еңбегі мен ұлттық 
төзімділіктің нәтижелері екендігін мәңгілік 
ету, ұрпақтан ұрпаққа жеткізу. Бұл оңай 
жұмыс емес. Себебі, «кешегі қараңғылықта 
жатқан» ұлт әлдеқашан оянған, оның 
білімділігі де, біліктілігі де жоғарылаған. 
Ендігі жерде ол енді жалған тарихқа 
көнбейтін халық. 

Иә, жиырма жыл ішінде қол жеткізген 
жетістіктер аз емес. Қазақстан осы уақыттың 
ішінде әлемге болашағы мол, жасампаздығы 
керемет мемлекет ретінде танылды.  Оның 
себептері де жоқ емес. Патшалық Ресей 
кезінде түгіл, он бес Одақтас мемлекеттер 
қатарында жүргенде де ешкім біле қоймаған 
Қазақстан едік қой бір кезде. 1970-жылдары 
әскер қатарында жүргенімде, Алматыдан дос-
тарым салып жіберген алмаларды полктас 
жолдастарыма бөліп бергенімде, олардың 
кереметтей таң қалғаны да есімде. Сондағы 

А.Н. Қашқымбаев 
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олардың айтатындары: «шаруашылыққа 
лайықсыз, қаңбақтан басқа ештеңесі жоқ, 
тек түйелерге ғана лайық бұл мидай далада 
алма да өседі екен-ау!...». Жарайды, бұл сол 
уақыттары жиырмаға енді ғана толайын деп 
отырған, кеше ғана мектеп қабырғасынан 
шыққан жастардың ойы болсын делік. 
Екінші бір оқиға 1987 жылы Ленинград 
қаласының университетінде болған бола-
тын. Аспиранттардың тарих факультетінде 
өткен   партия   жиналысы   кезінде   Фокин
Владимир Иванович деген оқытушы 
Қазақстаннан      келген     бір     аспирантқа 
«Алматы оқиғаларының сабақтары» де-
ген бағытта жастар арасында жүргізілетін 
әңгіменің тақырыбын бекітуді қолдаған 
болатын. «Біз Алматыда болған жастардың 
не үшін көшеге шыққанын әлі нақты 
білмейміз, сол себептен бұл мәселені күн 
тәртібінен алып тастау керек», - деген пікірді 
ортаға салған біз: «Қараңыздар! Сіздер 
осы уақытқа дейін тірі тұрған ұлтшылды 
араларыңызда көрмеген шығарсыздар. 
Міне, ол алдарыңызда тұрған жоқ па?» - де-
ген сөздері де есте. Алматы қаласындағы 
жастар қозғалысы үшін талай қазақ жаста-
ры зардап шеккені белгілі. Бірақ, әлі күнге 
дейін Мәскеу, Ленинград, т.т. қалаларда 
жоғары білімдерін одан әрі шыңдауға бет   
алып   жүрген,   ғылыми    диссертациялары
қорғауға дайын талай жастар, Алматыдағы 
болған ұлттық қозғалыстың бастамасы-
на нақты баға берілмеген себепті, ғылыми 
еңбектерінің нәтижелерін көре алмай, Кеңес 
үкіметінің шолақ белсенділерінің арқасында 
«махровый националист» деген  атаққа ие 
болып, амалсыздан елге қайтып жатты емес 
пе?

Олай болатын болса, Қазақстанның 
бүгінгі күні қол жеткізген жетістіктеріміздің 
терең талқыға салынып, осы елеулі 
оқиғалардың «ағының» да, «қарасының» 
да ішінен болашаққа жол сілтерлік, санаға 

ой салатындарын іріктеп алып, көпшіліктің 
талқысына салу осы күннің өзекті мәселесіне 
айналып отырғаны даусыз. 

Дегенмен, еліміздің ең қиын уақытта қол 
жеткізген жетістіктерімізді басқалар түгіл, 
өзіміз де жөнді көрмей жүрген жоқпыз ба 
екен?! Әйтпесе, осыдан жиырма жыл бұрын 
ғана ауыл түгіл, қалаларды қараңғылық 
жайлап, май шамның жарығымен отырып 
қалғанымызды тек орта жастағы азаматтар 
көзбен көріп қана қойған жоқ қой. Жүздеген 
миллион адамдардың күшімен  Кеңестер 
Одағындағы «нан проблемасын» шешу 
бағытында қазақ даласында пайда болған 
мыңдаған совхоздар мен колхоздар, ендігі 
жерде саусақтың ұшымен ғана санарлық 
қазақ ұлтының еншісінде қалып, қаржының 
аздығынан келмеске кетіп жатқаны да осы 
уақыт ішінде емес пе еді?! Тағдырдың талай 
тәлкегіне шыдап келіп, тәуелсіздік кезінде 
жүдеп қалған ауылдың себебі де осында емес 
пе!? Мидай далада қой өсіретін совхоздар 
ашып, ондағы мақсат қой басының санын 50 
миллионға жеткіземіз, ал ол міндетті атқару 
тек қазақтардың қолынан  келеді деген сыл-
таумен, айдаладағы малшылар орталық-
тарына қазақтарды жаппай аттандыру, 
олардың балалары жоғарғы оқу орындары-
на тек бірнеше жыл мал шаруашылығында 
еңбек етіп барып түсетіндей жасанды жағ-
дайлар да тәуелсіздіктің арқасында артта 
қалған емес пе еді! Әрине, уақыт өткеннен 
кейін, бір кездері өзінше бір гүлденіп тұрған 
совхоздардан айрылып қалып, миллионда-
ған мал басын «бартер үшін» сутегін болып 
кеткенін мемлекеттік тұрғыдан жіберілген 
сәтсіз қадам болғандығы ма, әлде амалдың 
жоқтығынан туындаған жағдай ма? Жанына 
барсаңыз   жүрегіңе   батады:  иесіз   қалған 
ауылдар, аудан орталықтарындағы үңірей-
ген үйлер. Қорғалжын ауданынан әдейі 
бөлініп алынып, мал шаруашылығы үшін 
аудан орталығы болып  ашылған «Баршын-
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да»   бүгін   отызға  жуық  қана   үй  қалған. 
Дуылдап тұрған Торғайға қарасты «Ке-
ңарал» совхозының бөлімшелері түгіл, өзі-
нің тек қаңыраған орны ғана қалған. Бізді 
мазақ еткендей, осы совхоздың «Амангелді» 
бөлімшесінде жалғыз қалған – бір кездегі 
коммунистер көсемі Лениннің ескерткіші 
ғана... Ең ауыры, біріккен ауыл шаруашылық 
ұйымдарын сақтап қалу үшін қаражаттың 
тапшылығы нәтижесінде ауыл қолды бо-
лып кетті. Өкінішке орай, олай болмауы 
да мүмкін емес тұғын. Кеше ғана он бес 
Одақтас мемлекеттердің қарамағында болып 
келген мыңдаған совхоздардың ендігі жерде 
бір мемлекеттің қолында қалуы күтпеген 
жағдайды тудырды.

Бірақ 1990-шы жылдардың басындағы 
елдің басына түскен ең басты сыны – қазақ 
мемлекетінің тағдыры екендігін, тек сол 
үшін көптеген мәселелердің шешімдерін 
уақытша кейінге шегіндіруге мәжбүр 
болғандығымызды  ұмыта бастаған жоқпыз 
ба?

Ендеше, осы бір керемет қиын кезеңде 
«бір жағадан мойын, бір жеңнен қол 
шығарудың» қажеттілігі – мемлекеттің тұ-
ғырын сақтап қалудан туындағанын естен 
шығармау керек болар. Өйткені, табиғатынан 
«елім аман болсын, басқасын көре жатар-
мыз» деген саналы ойдың иесі де осы бір ке-
ремет қазақ халқы ғой! Осы уақытқа дейін де 
ұлттық мемлекет үшін аса зор қиыншылыққа 
шыдап, оған төтеп бере алған қазақ халқы, 
міне нақ осы кезде өздері таңдаған Тұңғыш 
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың төңі-
регіне жинақтала білді. Шаршап қалған 
экономиканы қалпына келтірудің нақты 
жолы – тек нарықтық экономикада деген 
бұрын таныс емес сөзге құлақ асты. Ел сол 
кезге лайық капиталды шоғырландырудың 
қазақстандық бастамаларына жол   берді.   
Біз   сол  кездің  нақты   куәгеріміз. 1990-
шы    жылдардың     соңында      Президент 

Н.Ә. Назарбаев халыққа арнаған сөздерінің 
бірінде қазақ халқының төзімділігін, 
шыдамдылығын, ұлағатты сөздерге тоқтам-
паздығын арқа ете отырып, капиталды 
шоғырландырудың негізгі бір жолы сол 
кездегі қолдағы бар қаражатты іскерлі деген 
азаматтардың қолына беруді қалайтындығы 
туралы ойын жұртқа жария еткен болатын.  
Халықтан «Маған жүздеген қазақстандық 
миллионерлерді қалыптастыруға он жылдай 
уақыт берсеңіздер екен» - деген сөздердің 
куәгері тек жалғыз біз ғана емес шығармыз. 
Он жыл уақыт сала Президент осы әңгімеге 
қайта оралған болатын. «Судың да сұрауы 
бар» дейді қазақ халқы. Олай болатын болса, 
Елбасының бірде «жасанды миллионерлер-
ден» ел алдындағы қарыздарын қайтаратын 
кез келді деп қатал сұрай бастағанда, Болат 
Әбілов бастаған кейбір азаматтардың неге 
соншалықты Президентке қарсы болғанын 
біз   әлі   күнге   дейін   түсіне   алмаудамыз. 
Мына  бір  телесюжет   есте   қалыпты.  Ел-
дің    атқа    мінер     азаматтарын    жинаған 
Н.Ә. Назарбаев олардан өзінің тапсыр-
масының неге орындалмағанын қатал сұрап 
жатты (қателеспесем, мемлекеттен қарыз 
алған азаматтардың салықты уақытында 
төлемеуі нәтижесінде, оның көлемінің 
жүздеген миллионнан асып кетуі). 

Осы уақытта алдыңғы қатарда отыр-
ған Б. Әбілов Елбасына бір сөз айтты. 
Біздің түсінгеніміз. Президент жиналған 
кәсіпкерлерге қатты сөздер айтқан сияқты. 
Сондағы есте қалған диалог. Болат Әбілов 
Президенттің ашулы сөздеріне шыдамаса 
керек, Елбасына ренжіңкіреп, оған әкенің 
баласына       ұрысқанындай      принциптен 
алшақ   болуын  сұрап,   сөз  айтып   қалды. 
Н.Ә.    Назарбаевта     қарап     қалған    жоқ. 
Б.Әбіловтың «папа» деген сөзіне ол қатты 
ренжіп, Б.Әбіловты осыған дейін ешкім 
білмегенін, тек Президенттің қолдауымен 
әлемге танымал кәсіпкерге айналғандығын 
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басыңқырап айтқаны да есімізде. Тек сонда 
ғана біз жоғарыдағы айтылып отырған «ка-
питалды шоғырландырудың қазақстандық  
нұсқасы» бар екен деген ойға алғашқы рет 
келген едік.

Иә, кезінде соншалықты «толғағы 
қиын болған» Тәуелсіздіктің ең ауыр 
кезеңдері артта қалып бара жатыр. Бір 
кездері халықаралық бақылаушылардың 
арасындағы оптимистер Қазақстан он жыл-
дай ғана өмір сүре алады деп есептеп, песси-
мистер ол уақыт одан әлде ерте келіп қалуы 
мүмкін деген болжаулар да ақталмады. Бұған 
қалай масаттанбасқа! Бүгінгі Қазақстан - 
мүлдем өзгеше мемлекет. Ендігі жерде бо-
лып жатқан үрдістерді Тәуелсіз Қазақстан 
мен кешегі кеңестік Қазақстан арасындағы 
айырмашылықтармен анықтау, оларға осы 
тұрғыдан сипаттама беруді жалғастыра 
беру әрекеттерінің өзі де қисынға симайтын 
мәселе. Бүгінгі Қазақ елі - Тәуелсіздіктің 
арқасында ғана әлемге жаңа тұрғыдан бет-
әлпетін көрсете алған ел. Ол өзінің негізгі 
байлығы – халқына сенген, соның арқасында 
болашағына деген үмітін де осы тұрғыдан 
негіздеген ұлттық мемлекет. Олай болатын 
болса, тәуелсіз мемлекеттің тұрақтылығын 
одан нығайтудың жолдарын  ескі салыстыр-
малы әдістерден іздестіру де орынсыз бо-
луы мүмкін. 

Тәуелсіздік тарихына лайықты тағы 
да бір айтулы кезең артта қалып бара жа-
тыр. Ол – кеше ғана болып өткен Қазақстан 
Республикасы Парламенті Мәжілісі мен 
жергілікті мәслихаттарға халық өкілдерін 
сайлаудың өтуі, оның нәтижелері мен 
қорытындылары. Сайлау процесіне бел-
сене араласқан қазақстандықтардың ба-
сым көпшілігі өзінің таңдауы ретінде «Нұр 
Отан» Халықтық демократиялық пар-
тия жағында екендігін танытып, қоғамда 
жетекшілік етіп отырған партияға дауыс 
берді. Сайлау додасына тікелей араласқан 

жеті партияның ішінен бір партияға дауыс 
беру оңайға түспегені болар. Әсіресе оның 
ішіндегі бір партия елдегі қаптап кеткен 
бұзақылық пен жемқорлықтың көздерін    
жоюды жоғарыдан бастаймыз деп уәде 
беріп жатқанда, екінші бір саяси топтардың 
өкілдері қоғамда бірқалыпты әлеуметтік 
теңдік орнатамыз деп жариялаған жағдайда  
- олардың ауыздарынан шыққан жалынды 
сөздерге иланбау мүмкін емес сияқты бо-
лып көрінген.

Дегенмен, сайлаушылардың 80 пайыз-
дан астамы Н.Ә. Назарбаев жетекшілік етіп 
отырған саяси партияға деген сенімдерінің 
әлі де болса жоғарғы дәрежеде екендігін 
жария етті. Бұл тек сайлаудың ресми 
нәтижелерінен туындап отырған жалаң 
сөз емес. Кәсіптік әрекеттерімізге сәйкес 
біз көпшілікпен көп араласып жүрген 
мамандардың біріміз. Сол себепті біздің 
ауыл тұрғындарымен де, студент жастар-
мен де, зиялы қауым өкілдерімен де тікелей 
араласып, олардың мұң-мұқтаждарын 
жақсы білеміз десек, артық айтпаспыз. Той-
томалақтарға да шығып тұратын кездеріміз 
жоқ емес. Олай болатын болса халықтың 
ішінде айтылып жүрген тәтті сөздер-
ден гөрі, ащы да болса шындыққа жақын 
ойлар-дың бар екендігі – тек біздердің 
бақылауымыздың нәтижесі болып қана 
қоймас. «Ошақ қасындағы» әңгімелер 
барысында жұртшылық қоғамдағы бай-
қалған (әсіресе әлеуметтік бағыттағы) 
кемшіліктердің шешуін жетекші партиямен 
байланыстырып жүргендігіне қарағанда, 
осы сайлау барысында «Нұр Отан» 
партиясының төңірегіне бұлт үйірлемесе 
де, оның жеңіске жету жолында біршама 
проблемалардың туындайтыны да сөзсіз бо-
лып көрінген. Олай болмай шықты. Аламан 
тартыста үш партияның жолы болып, Пар-
ламентке өтті. Ал алдағы бес жыл халықтың 
сеніме ие болып отырған партиялардың ең 
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алдыңғысы – «Нұр Отан». 
Н.Ә. Назарбаев басшылық етіп отырған 

жетекші партияның тағы да бір ауыспалы 
кезеңде көпшілік сеніміне ие болуы, әрине, 
кездейсоқ оқиға емес. Қанша десек те 
азиялық менталитеті жоғары, табиғатынан 
«бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып» 
отыратын қазақ халқы осы жолы да  өз 
бойындағы ұлттық менталитеттің жоғары 
екендігін, мемлекеттің тұтастығы, қоғамның 
тұрақтылығы тек бірлік пен ұстамдылықта  
екендігін көрсете алды. 

Алайда, осы бір тұрғыдан қалыптасқан 
ұлтқа тән өмірлік қағиданы, басқа 
көзқарастағы партиялар түгіл, кейбір 
жағдайларда «нұротандықтардың» бірша-
масы ұлттық квиетизм тұрғысынан қабылдап 
жүрген жоқ па екен деп те ойланып қаласың. 
Оған себептер де жоқ емес. Соңғы уақыттағы 
біздің қоғамда байқалып, шешімдерін дер 
кезінде таба алмай, нәтижесінде үлкен 
проблемаларға айналып кететін көріністер 
осындай ойға итермелейтін сияқты. 

Біріншіден. Қазақстанның осы 
уақытта жеткізген жетістіктері ғажайып ой 
мен әр уақытта көзге түсе бермейтін ерен 
күштің арқасы. Әлемдік тәжірибе көрсетіп 
отырғандай, осы екі бағыт тек бір жер-
ден шыққан жағдайда үлгілі нәтиже берері 
сөзсіз. Яғни, қоғам дамуы шым-шытырық 
шырғалаңға тіреліп тұрғандағы ең қауіпті 
жағдай «тобыр психологиясына» мойын-
сынбай, оған төтеп бере алу ауадай қажет. 
Қазақстанға келетін болсақ, 1990-шы 
жылдардың басында ол осы жағдайды ба-
сынан кешіп жатқан болатын. Міне, нақ 
сол уақытта бар ауыртпалықты өз міндетіне 
алып, халыққа тұрақты бағытты көрсете 
біліп, сол бағытта табан тіреп тұра алатын-
дай, жол көрсете алатын тұлға қажет болатын 
болса, ол тұлғаның Н.Ә. Назарбаев екенді-
гін әлбетте мойындауымыз керек. Уақыт 
өтті. Заман өзгерді. Ел тұрақтанды. Кеше 

ғана қарын қамымен жүрген халық та көп 
өзгерді. Тек терең өзгеріске мойын бұрмай, 
ел басқаруда әкімшілік жүйеден арыла ал-
май отырған кейбір халық қалаулылары мен 
шенеуніктер  ғана сияқты. 

Яғни,          Тұңғыш          Президентіміз 
Н.Ә. Назарбаевты аузынан тастамай, 
оған «құлшылық» етіп жүретін меке-
ме, аудан т.б. басшыларының, өте керек 
уақытында әлеуметтік проблемалардың 
шешімін «таба» алмай, жоғарғы жаққа 
қарап «жалтақтаулары» олардың әлі де 
болса кезіндегі әкімшілік-басшылық 
басқару принциптерінен арыла алмай 
отырғандығының кепілі. Осыдан келіп ту-
ындайтын көпшілік арасындағы ой: Елбасы 
жақсы, бірақ оның төменгі жаққа әлі неге 
жетпейді! Әлде бұл арада біз біле бермейтін 
бір жағдайлар жоқ па екен! Өкінішке 
орай, нарықтық экономика мен әкімшілік 
басқару жүйелерінің арасындағы осылай-
ша қалыптасқан қарама-қайшылыққа шы-
дап отырған халық та бар, оны көрсе де 
байқамаған сыңай танытып отырған басқару 
жүйесі де бар.

екіншіден. Қазақстан халқы өз таңдауын 
жасады. Басым көпшілік «Нұр Отан» пар-
тиясы ұсынған бағдарламаны қолдады. Енді 
тек осы партияның  атынан  Парламент  
Мәжілісі, жергілікті   Мәслихаттардан   орын  
алатын   лайықты  депутаттарды анықтау 
ғана қалды. Бұл да заңдылық. Данышпандар 
айтпақшы: «жеңгендерді талқылауға бол-
майды». Десек те, бұл арада да біраз ойла-
натын жер бар сияқты. Біздің түсінуімізше, 
алдағы уақытта парламент қабырғасы түрлі 
пікірталас орнына айналады деген сөз. 
Саналуан пікір туындаған жерде, тартыс 
көбейеді. Ал өткен тәжірибеге сүйенетін 
болсақ, амалдың жоқтығынан тарап кетуге 
мәжбүр болған депутаттар осы талаптарға 
тіпті бір партиялы парламент кезінде де 
лайық келе алмағандай. Бұрынғы парламент 
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жасаған мол еңбекті жоққа шығаруға бол-
майтыны біз бұл жерде толық түсініп отыр-
мыз. Бірақ олар өздерінің қолына халықтың 
атынан берілген өкілеттілікті пайдалана 
алмады емес пе?  Олай дейтініміз, кез кел-
ген уақытта көшеге шығып, бұзақылыққа 
жол бермеу екендігін біле тұра көшеге 
әдейі шығып, нақ қазіргі заманда сорақы 
әрекеттерге баруды немен, қалай түсіндіруге 
болады?! Бұл қарапайым халықтың мұң-
мұқтаждығын шешуді өз қолдарына алып, 
сол үшін заңды «қақтығыстарға» лайықты 
халық қалаулыларының халық трибунасы 
арқылы, өркениетті жолдармен шешілуе 
тиісті міндеттері емес пе! 

Үшіншіден. Бұдан бес жыл бұрын 
өткен сайлау  барысында парламенттің 
бір партиялық сипаттан арыла алмауы-
на кейбір партиялар үшін «жеті пайыздық 
тосқауылдың» кедергі болғандығы шындық. 
Ал бұл жолғы сайлау кезінде үш партияның 
осы кедергіден өтіп, халық трибуна-
сы – парламенттегі «тыныштыққа» біраз 
өзгерістер әкелетін болса, «Ауыл» сияқты 
партиялар өз мүмкіндіктерін  ұйымдастыру 
жұмыстарының әлсіздігінен айрылып 
қалған сыңай бар. Әйтпесе, ең күшті 
қолдауды ең көп проблемалы ауылдан таба 
алмаған партияға таң қалмасқа болмайды. 
Солай дейік. Жеңіс те, жеңіліс те терең тал-
дауды талап ететін, ертеңгі стратегияның 
бастамасы. Жеңген партияға келетін болсақ, 
жоғарыда айтқандай жеңістің тәтті дәміне 
масаттана бермей, бүгіннен бастап халықпен 
бұдан да тығыз байланыста болудың ертеңгі 
негіздерін терең қарастыру міндет. Бір 
халықта «той генералдары» деген де сөз 
бар. Біздің халық қалаушыларының көбі 
осы кейіптен арылулары керек. Халықпен 
кездескен жерлерде тек мән айтып, «мен 
айттым болды, тек менікі дұрыс» деген ой-
мен келіп, айтып отырған сөздерін аяқтар-
аяқтамастан, асығыс шығып кетіп бара 

жатқан олар,  халықты партияның ертеңінен     
түңілдіретіндердің нақ өздері. Г. Гейненің 
мынадай сөздері осы арада ойға келеді: 
«Пока мы читаем о революциях в книгах, 
все это красиво на вид, подобно пейзажам, 
искуссно выгравированном на белой веле-
новой бумаге: они так чисты, так приветли-
вы; однако потом, когда рассматриваешь их 
в натуре, они, быть может и выигрывают в 
смысле своей грандиозности, но в деталях 
представляют очень грязное, мерзкое зрели-
ще» [1, С. 98].  Иә, ішінен, қайталап айта-
мыз, көптеген әлеуметтік проблемалардың 
оп-оңай ше-шуін таба білсе де, таппай-
тындай сыңай көрсетіп отырған «қоғам 
қайраткерлерінің» пайдасынан зияны көп. 
Бір ғана мысал келтіріп кетейік. Осы жылдың 
қаңтар айынан бастап Үкіметтің қаулысына 
сәйкес кейбір науқас адамдарға дәрі-дәрмек 
тегін беріліп отыр. Бұл қадамға бару үшін 
де біраз ойланып, толғанылған болар. Алай-
да, осы бір әлеуметтік жағынан, мүмкін, 
қорғансыз қалған топқа арнап қабылдаған 
Үкіметтің киелі қаулысы тағы да  жергілікті 
жерде емес-ау тап Астана қаласының өзінде 
қолдауын бірден таппай отырғаны тіптен 
қызық: дәріханаларға ол дәрілер түскен 
жоқ, қашан түсетіні белгісіз – деп шығарып 
салып отыр дәріханадағылар. Ал неге осы-
лай болып отыр деген сұраққа «бұл жөнінде 
үкімет бізбен келіскен жоқ» - деп қасқайып 
отырғандар бар. Бұл не? Жұртты ақымақ 
санау ма, әлде әдейі жасалынып отырған 
арандатушылық па?! Әлде біз осындай 
«бейқамдықтың» өте сорақы нәтижелерін 
көріп отырғанымыз жоқ па?

Ойланар   жерлер   көп.   Иә, жаңа  жыл 
бастамасы ретінде көрінген сайлау да, 

Президент Н.Ә. Назарбаевтың халыққа де-
ген кезекті Жолдауы да дағдыланып қалған 
тыныштығымызға біраз серпіліс әкелгені 
сөзсіз. Оны Президенттің Жолдауындағы мына 
сөздерінен де байқауға болады. «Қазақстан 
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халқы біртұтас, бірлігі мызғымас кемел 
елге айналды – деген болатын Президент 
өзінің Жолдауында, - дегенмен, біз күрмеуі 
қиын, қайшылығы мол алмағайып заман-
да өмір сүрудеміз. Болжанған жаһандық 
дағдарыс қаупі шындыққа айналып келе 
жатқанын көріп отырсыздар... Біздің мін-
детіміз – экономиканы осы сынаққа дай-
ындау, оны әртараптандыруды жалғас-
тыру болып табылады...Бірлігімізді сақтап, 
осылай еңбек ететін болсақ, ол мақсатқа да 
жететін боламыз» [2].  Иә, біздің қоғамымыз-
дың бейбіт, демократиялық жолмен қарыш-
ты қадамдар жасауға әкелетін тағы да бір 

қадам жасап отырғаны сөзсіз. Ендеше осы 
сәтті тиімді пайдалану біздің баршамыздың 
қолымызда. Бұл жолда біріміз аспанға, 
біріміз қырға, біріміз суға тартатын кез емес 
деп айтпақ түгіл, олай деп ойлануға да еш 
мүмкіншілік жоқ екенін әсіресе қоғамның 
қарапайым өкілдерімен тікелей байланысты 
жүрген, олар үшін жауапкершілікті мойны-
на алып отырғандар әбден түсінсе орынды 
да болар еді. Табиғатынан билікті сыйлап 
үйренген халықтың бүгіні мен ертеңгісі үшін 
ерен ізденісінің бастамасы да осында жатқан 
жоқ па...
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«Качественный рост человеческого ка-
питала в Казахстане это, прежде всего, об-
разование и здравоохранение. В ходе модер-
низации системы образования нам важно 
осуществить следующие меры. Во-первых, 
внедрять в процесс обучения современные 
методики и  технологии. Во-вторых, важно 
повышать качество педагогического соста-
ва. В-третьих, надо создать независимую 
систему подтверждения квалификации. 
В-четвертых, следует расширять доступ-
ность образования для молодежи через ме-
ханизмы государственно-частного партнер-
ства, субсидирование проезда и проживания 
молодёжи из сельской местности и малоо-
беспеченных семей,  развития сети общежи-
тий. В-пятых, образование должно давать 
молодежи не только знания, но и умение их 
использовать в процессе социальной адапта-
ции. В-шестых, важно усилить воспитатель-
ный компонент процесса обучения» [1]. 

Всегда, образование являлось важней-
шим аспектом любого сообщества, не гово-
ря уже о государстве. Система образования 
в нашей стране подвергалась немалым ис-
пытаниям и изменениям, что повлекло за 
собою серьезный спад в качестве образо-
вания. На протяжении последних двадцати 
лет мы привыкли говорить об издержках, с 
которыми сталкивается любое молодое го-
сударство, и что мы не являемся исключе-
нием. Наконец-то сейчас мы начали уделять 
большое внимание качеству, а не количе-
ству. Данное положение касается не только 
образования, но и других немало важных 
аспектов. Конечно же, нельзя говорить о 
том, что система образования была брошена 
на произвол судьбы. Во многих своих вы-
ступлениях Президент страны подчеркивал 
важность образования.

В своем нынешнем Послании Пре-
зидент Республики  Казахстан  Нурсултан    

Жас Ғалым мІНБерІ
триБуНа молодых учеНых

Б.А. Дисюпов 
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Абишевич Назарбаев подчеркнул необхо-
димость реализации комплекса задач по 
десяти направлениям. Именно реализация 
данных задач поможет нашей стране найти 
оптимальный баланс между экономически-
ми успехами и обеспечением общественных 
благ.

Одним из десяти выделенных направ-
лений является качественный рост челове-
ческого капитала. Не раз можно задуматься 
о том, что же является ключевым аспектом 
этого самого качественного роста. По сло-
вам Президента, ключевыми аспектами 
данного повышения являются образование 
и здравоохранение. Опять же возникает во-
прос о модернизации системы образования 
и о мерах, осуществление которых поможет 
модернизации данной системы. 

Первое, о чем говорил Глава государ-
ства, это внедрение современных методик и 
технологий в образование, то  есть  в  сам  
процесс  обучения. В  качестве примера      
были  приведены Назарбаев Университет 
и Назарбаев Интеллектуальные школы, не-
смотря на недолгое существование, успешно 
осуществляющих данное внедрение. Уни-
верситет, являющийся новым высшим учеб-
ным заведением, а так же школы, созданные  
по инициативе Президента Республики Ка-
захстан Нурсултана Назарбаева, готовят бу-
дущую интеллектуальную элиту, способную 
вывести Казахстан в число высокоразвитых 
стран мира. Миссией Назарбаев Универси-
тета является способствование развитию об-
разования и научно-исследовательской дея-
тельности в Республике Казахстан,  а также 
становление Астаны в качестве исследова-
тельского и образовательного центра Евра-
зии. Миссией Назарбаев Интеллектуальных 
школ является способствование развитию 
интеллектуального потенциала нации, спо-
собной в будущем достойно представить 
нашу страну на мировой арене. Задачей дан-

ных учебных заведений является подготов-
ка конкурентоспособных профессионалов, 
способных развивать науку, образование и 
национальную экономику, а так же создание 
инновационной полиязычной модели обра-
зования, сочетающей классические тради-
ции естественно-математического обучения 
и современные достижения казахстанской 
и мировой педагогической практики [2]. 
Именно ключевой и важнейшей точкой дан-
ного процесса является сочетание классиче-
ской и современной педагогической практи-
ки, то есть, не теряя корни, расти дальше. 
Так же внедрение мировых практик в Казах-
стане, при этом строго учитывая культуры, 
традиции и нравы народов проживающих в 
нашей стране. 

Второе, важность повышения качество 
педагогического состава. Для достижения 
вышеуказанных целей, необходимо подгото-
вить преподавательский состав способный 
осуществить все планы. К сожалению, в 
данное время качество педагогического со-
става не находится на должном уровне. Обу-
чение тому, чего еще сам не понимаешь и не 
знаешь, подобно плаванию против течения. 
Наш мир стремительно меняется, при этом 
и нужды и потребности в обучении также 
меняются, что является естественным про-
цессом. Подготовленность преподаватель-
ского состава играет существенную роль в 
становлении всего образовательного про-
цесса. Хроническое нежелание изменить, 
что-либо в своей практике, приводит к не-
обратимым последствиям и затормаживает 
весь процесс.

Третье, необходимость создания неза-
висимой системы подтверждения квалифи-
кации. Квалификация - профессиональное 
развитие педагога, является неотъемлемой 
частью образовательного процесса. Как уже 
говорилось выше подготовленность, и педа-
гогическое мастерство преподавателя явля-
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ются важнейшими элементами образования. 
По этой инициативе на базе Автономной Ор-
ганизации Образования «Назарбаев Интел-
лектуальные школы» были созданы центры 
педагогического мастерства. Также на базе 
АОО «Назарбаев Интеллектуальные шко-
лы» одобрен проект создания мини-центров  
в регионах для учителей общеобразователь-
ных школ в партнерстве с Международным 
экзаменационным советом университета 
Кембриджа. В центрах будут организованы 
3-месячные курсы повышения квалифика-
ции по специальной программе, сочетающей 
смешанную очную подготовку и обучение 
в режиме онлайн. Центр педагогического 
мастерства планирует охватить обучением 
в 2012-2016 годах 21 950 учителей высшей 
и первой категории. По окончании курсов 
учителя будут сдавать квалификационный 
экзамен и получат сертификат 1, 2, 3  уров-
ня, который дает учителю право на увеличе-
ние заработной платы [3].

Четвертое, сделать образование до-
ступным для молодежи через механизмы 
государственно-частного партнерства. Го-
ворить о недоступном образовании в нашей 
стране никак нельзя. Получать образова-
ние это право каждого гражданина нашей 
страны, чем мы можем гордиться, ведь есть 
страны, которые далеки от этого идеала. Го-
ворить о качестве доступного образования 
и о том насколько слаженно работает весь 
механизм, есть смысл. 

Основной целью Государственной про-
граммы развития образования Республики 
Казахстан на 2011-2020 годы является по-
вышение конкурентоспособности образо-
вания,  развитие человеческого капитала 
путем обеспечения доступности качествен-
ного образования для устойчивого роста 
экономики. 

Для достижения данной цели были по-
ставлены следующие задачи:

- разработка новых механизмов финан-
сирования образования, направленных на 
повышение доступности качественного об-
разования;

- обеспечение системы образования вы-
сококвалифицированными кадрами;

- усиление государственной поддержки 
и стимулирование труда педагогических ра-
ботников;

- совершенствование менеджмента в 
образовании, в том числе внедрение прин-
ципов корпоративного управления, форми-
рование системы государственно-частного 
партнерства в образовании;

- совершенствование системы мони-
торинга развития образования, в том числе 
создание национальной образовательной 
статистики с учетом международных требо-
ваний;

- создание условий для внедрения авто-
матизации учебного процесса; увеличение 
сети дошкольных организаций; обновление 
содержания дошкольного воспитания и обу-
чения;

- обеспечение кадрами организаций до-
школьного воспитания и обучения;

- осуществление перехода на 12-летнюю 
модель обучения с обновлением содержания 
образования;

- решение проблемы малокомплектных 
школ;

- совершенствование системы инклю-
зивного образования в школе;

- обновление структуры содержания 
ТиПО с учетом запросов индустриально-
инновационного развития экономики;

- развитие инфраструктуры подготовки 
кадров для отраслей экономики;

- повышение престижа обучения в 
ТиПО;

- обеспечение  кадрами  с высшим и 
послевузовским образованием, соответ-
ствующими потребностям индустриально-
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инновационного развития страны;
- обеспечение интеграции в европей-

скую зону высшего образования;
- обеспечение интеграции образования, 

науки и производства, создание условий для 
коммерциализации продуктов интеллекту-
альной собственности и технологий;

- подготовка высококвалифицирован-
ных научных и научно-педагогических ка-
дров;

- создание условий для обучения в тече-
ние всей жизни, образования для всех;

- реализация комплекса мер по патрио-
тическому воспитанию и формированию  
гражданской  активности,  социальной от-
ветственности и механизма раскрытия по-
тенциала молодежи [4].

Разработана программа, в которой ясно 
прописаны цели и поставленные задачи по 
достижению данных целей. Можно сказать, 
первый и самый важный шаг уже сделан, и 
делается многое по реализации данной про-
граммы.

Пятое, развивать умения по примене-
нию полученных знаний учащихся в про-
цессе социальной адаптации. Молодежь, 
получившая среднее либо высшее образова-
ние затрудняется в применении полученных 
знаний. Во многом это обосновывается не-
достатком практики и опыта, что, конечно 
же, является довольно так и сильным обо-
снованием. 

Однако существуют пути выхода из дан-
ной ситуации. Если смотреть на существую-
щую модель образования, можно легко ска-
зать, что оно больше основано на получение 
теоретических знаний, чем практических. 
То есть учащийся, окончивший школу и 
высшее учебное заведение получает колос-
сальный багаж теоретических знаний, но, к 
сожалению, не знает, как применять их. Что 
приводит к застою в первые годы работы в 
той или иной сфере. 

Основной функцией высших учебных 
заведений является подготовка высококва-
лифицированных кадров, готовых присту-
пить к работе после получения диплома 
по той или иной специальности. Если рас-
сматривать опыт развитых стран, таких как 
США, Великобритания, Япония можно уви-
деть насколько большое внимание уделяется 
развитию практических навыков учащихся 
уже с ранних лет.

Конечно же, это не значит, что нам нуж-
но просто перенимать опыт всех тех стран, 
которые достигли таких вершин. Основной 
задачей для нас сейчас является хорошо 
проанализировать существующую програм-
му образования в нашей стране, после чего 
изучить опыт разных стран и только после 
этого постараться разработать свою, инди-
видуальную модель образования, которая 
будет служить на благо нашего государства.

Шестое, воспитать патриотизм и форми-
ровать гражданскую активность, социаль-
ную ответственность и механизм раскрытия 
потенциала молодежи нашей страны. 

Казахстан, являясь многонациональным 
государством всегда, стремится к воспита-
нию патриотизма, нормам морали и нрав-
ственности, межнациональному согласию 
и толерантности, физическому и духовному 
развитию, и законопослушанию. Каждый 
гражданин нашей республики должен ува-
жать и ценить, в первую очередь, свое до-
стоинство, а так же достоинство всех про-
живающих в нашей стране, независимо от 
нации, религии и этнической принадлежно-
сти.

Также в  одном из Посланий Нурсултан 
Абишевич Назарбаев отметил важность 
трехъязычного образования в нашей стране. 
Им было отмечено, что «... для современно-
го казахстанца владение тремя языками - это 
условие собственного благополучия» [5].

Одной из нынешних проблем совре-
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менного Казахстана является недостаток 
высококвалифицированных специалистов, 
особенно молодежи, готовых поддержать 
развитие страны. Многие высококлассные 
специалисты по окончании зарубежных 
учебных заведений предпочитают не возвра-
щаться на родину. Винить молодежь в том, 
что они не являются патриотами своей стра-
ны, в какой-то мере можно, но и в какой-то 
мере нельзя. По сравнению с прошлым мно-
гое изменилось в сфере поддержки молодо-
го поколения, которое на сегодняшний день 

сПисок литературы

 1  Назарбаев Н.А. Социально - экономическая модернизация - главный вектор разви-
тия Казахстана. Послание народу Казахстана. Глава 7. Качественный рост человеческого 
капитала в Казахстане // Казахстанская правда. - 2012. - 28 января.

 2 Миссия «Автономной организации образования «Назарбаев Университет» и «Авто-
номной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные Школы». http: // nis.edu.
kz; nu.edu.kz

3 Государственная программа развития образования. Информация с официального 
сайта Премьер министра Республики Казахстан. http: // pm.kz

4 Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011 – 
2020 годы. Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 07.12.2010 года № 
1118. http: // www.akorda.kz

5  Назарбаев Н.А. Социально - экономическая модернизация - главный вектор разви-
тия Казахстана. Послание народу Казахстана. Глава 2.3. Развитие языков // Казахстанская 
правда. - 2012. - 28 января.

 
тҮЙІН

Мақаланың авторы: Назарбаев университетінің магистранты Дисюпов Бейбут 
Аманұлы.

Бұл мақала Қазақстан Республикасы Президенті Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқы-
на Жолдауының жетінші бөліміне, яғни білім беру жүйесін дамыту мәселесіне байланы-
сты жазылған. Мақалада 2011-2020 жж. Қазақстан Республикасының Білім беру жүйесін 
дамытуға арналған мемлекеттік бағдарламадан және «Назарбаев Зияткерлік мектептері» 
Дербес білім беру ұйымы» мен «Назарбаев Университеті» Дербес білім беру ұйымының» 
жасаған жұмыстары мен жеткен жетістіктері мысал ретінде келтірілген.

rESumE
Author of the article: Disupov Beibyt, magistrant of Nazarbayev University.
This article is based on Address by the President of the Republic of Kazakhstan Nursultan 

является довольно активным и принимает 
социальную ответственность. Все больше 
и больше делается в области раскрытия по-
тенциала молодежи и их поддержки.

В заключении хотелось бы сказать, что 
немало в осуществлении Государственной 
программы развития образования уже сде-
лано. И надеемся, многое будет сделано и 
в дальнейшем. Поддержка, которую дает 
Глава государства и правительство, помогут 
нам в достижении тех целей и задач, кото-
рые были поставлены изначально.
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Nazarbayev to the People of Kazakhstan, exactly on the part seven, which includes the 
information on Development of Education system in Kazakhstan. It also gives some examples 
on the achievements and the work done by the Autonomous education organization Nazarbayev 
Intellectual Schools and Autonomous education organization Nazarbayev University.
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А.А. Кемеңгерова 

Қр БҒм Ғк мемлекет тарихы институтының ғылыми қызметкері

елБасы ЖолдауларыНдаҒы ҰлттыҚ ҚауІПсІЗдІк ПеН  
халыҚаралыҚ ҚатыНастар мӘселелерІ

Халықаралық   қатынастардағы   Қазақ-
станның ресми ұстанымы және ұзақ 
мерзімді сыртқы саясатының басты 
басымдықтары мен бағыттары 2005 жылы 
қабылданған Қазақстан Республикасы 
Сыртқы саясатының тұжырымдамасында 
көрсетілген және Қазақстан Республика-
сы Президентінің Қазақстан халқына жыл 
сайынғы Жолдауларында нақтыланған.  
Елбасының халыққа арналған осындай 
түрдегі үндеуі 1996 жылдан бастап саяси 
тәжірибеге енді. 

Президенттің жыл сайынғы Жолдау-
лары мемлекеттің ішкі және сыртқы сая-
си дамуының стратегиялық бағыттарын 
анықтайтын маңызды құжат болып та-
былады. Бұл құжат, ережеге сай, бірнеше 
тараулардан тұрады және өткен жылдың 
нәтижелерін баяндап, мемлекеттің алдағы 
саяси және әлеуметтік-экономикалық 
дамуының негізгі бағыттары мен басым-
дықтарын анықтайды.  Жыл сайынғы Жол-
дауда міндетті түрде ұлттық қауіпсіздік 
пен халықаралық қатынастар жүйесіндегі 
Қазақстанның мәртебесіне арналған та-
раулар беріледі. Президенттің Жолдауда 

атап өткен бағыт-бағдарларының негізінде 
Қазақстанның сыртқы саясатының стра-
тегиясы қалыптасады. Жыл сайынғы 
Жолдауларға талдау жасай келе, мемлекет 
сыртқы саясатының дамуын анық байқауға 
болады. Сонымен қатар, Президент Үкімет 
пен Қазақстан халқының алдына мемлекет 
дамуының ерекшелігін көрсететін жаңа 
мақсаттар мен басымдықтар қояды. 

Қазақстанның сыртқы саясатының 
бағыттары мен басымдықтарын және 
халықаралық қауіпсіздікті сақтаудағы 
саясатын Орталық Азия шеңберінде 
ынтымақтастық, аймақтық державалармен 
өзара әрекеттестік, әрекет етуші ғаламдық 
күштермен (АҚШ, Ресей, Қытай, ЕО) 
қарым-қатынас анықтайды.

1996 жылы 7 қазандағы «Елдегі жағдай 
және ішкі, сыртқы саясаттың 1997 жылға 
арналған негізгі бағыттары туралы» атты 
алғашқы Жолдауында Н. Назарбаев елдің 
тәуелсіздігінің 5 жылдығында жеткен 
жетістіктерін баяндап, сыртқы саясатта 
Шығыс Еуропа, АСЕАН-ға мүше елдер-
мен, Таяу және Орта Шығыс елдерімен 
қарым-қатынасты дамыту Қазақстан 

аннотация
Мақаланың авторы Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл 

сайынғы Жолдауларындағы еліміздің сыртқы саяси басымдықтарына талдау жасаған. Және 
де еліміздің ұлттық қауіпсіздікпен қатар, аймақтық және жаһандық қауіпсіздікті сақтаудағы 
рөлі туралы баяндаған. 

түйін сөздер: сыртқы саясат, халықаралық қатынастар, ұлттық қауіпсіздік, халықара-
лық лаңкестік, жаһандық қауіпсіздік, халықаралық ұйымдар, аймақтық интеграция.

УДК 327(574):342.511.7
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дипломатиясының маңызды міндеті болып 
табылатындығын мәлімдеді. Елбасы: «Біздің 
сыртқы саясатымыз ұдайы көп бағытты си-
пат алуға, жекелеген басымдықтарды ши-
ырлап, тұйықталып қалмауға, икемді, бай-
салды әрі баянды болуға тиіс»- деп атап өтті 
[1].

1997 жылғы қазандағы Қазақстан Респу-
бликасы  Президентінің  Қазақстан  халқы-
на     арнаған     Жолдауында    Н. Назарбаев
мемлекеттің халықаралық қатынастар 
жүйесіндегі орнын бағалап, еуразиялық жол 
торабында орналасқан елдің қолайлы гео-
саяси жағдайын ерекше атап өтті [2]. Осы 
жағдайды есере келе, Президент аймақтың 
стратегиялық болашағы ретінде Еуразиялық 
идеясын ұсынды. Жолдауда еуразиялық 
құрлықта, әсіресе, жақын көршілері  Ресей, 
Қытай, Ортаазиялық мемлекеттермен, Таяу 
және Орта шығыс елдерімен бейбітшілік 
және татукөршілік, достық қарым-қатынас 
орнатуға көңіл бөлінді.

Қазақстан Республикасы Президентінің 
1999 жылғы қыркүйектегі Жолдауының 
басты тақырыбы тұрақтылық пен қауіп-
сіздікке арналды. Дәл осы Жолдауда 
Қазақстанның Қытаймен шекарасының 
заңды мойындалғаны айтылды [3]. Сонымен 
қатар, қауіпсіздік, түсіністік, және сыртқы 
қауіптерден қорғану Жолдауда көрсетілген 
міндеттерді жүзеге асырудың негізгі шарт-
тары болып табылады. 

Еліміздің қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
басымдықтары келесідей қалыптасты.

Біріншіден, стратегиялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етудің бірден-бір шарты болып 
табылатын Ресеймен әріптестік қатынасты 
дамыту. Екіншіден, Қытаймен тұрақты 
қарым-қатынас және «Шанхай бестігі» 
шеңберінде  Қытаймен ынтымақтастықты 
нығайту. Сондай-ақ, Орталық Азия халық-
тарының достығы мен жақындастығы 
мәселесі де аталып өтті [3].

Қауіпсіздік мәселесі Қазақстан Рес-
публикасы Президентінің 2000 жылғы 
қазандағы Қазақстан Халқына Жолдауын-
да да орын алды. Н. Назарбаев ғаламдық 
текетірестің соңғы онжылдықта қалып, оның 
орнына зорлық-зомбылықтан миллиондаған 
адамдар құрбан болып жатқан локалды 
соғыстар әлемінің пайда болғандығын атап 
өтті. Және ол тәуелсіз жаңа мемлекеттерде 
орын алып жатқан ішкі діни және этникалық 
қақтығыстармен сипатталатындығы ай-
тылды. Орталық Азия әлемдегі бес-алты 
қауіпті аймақтардың бірі болып табылады. 
Осылайша, қазіргі халықаралық қатынастар 
жүйесіндегі келесідей қауіп-қатерлер анық-
талды:

- халықаралық лаңкестік және экстре-
мизм қауіпі;

- территориясы тек экстремисттердің 
шоғырланған жері ғана болып қоймай, со-
нымен қоса есірткі және есірткі сауда көзі 
болып отырған Ауғанстандағы жағдай;

- Орталық Азиядағы босқындардың 
жаппай көші-қон қауіпі;

- діни экстремизм [4].
Берілген қауіптермен күресу жолында 

Жолдауда Ұжымдық қауіпсіздік шарт және 
«Шанхай бестігі» арқылы шынайы аймақ-
тық қауіпсіздік жүйесін құру және мықты 
заманауи әскер құру жауабы берілді.

2001 жылы ішкі және сыртқы саясатқа 
басты назар аудара келе, Н.Назарбаев сырт-
қы саясат және елдің қауіпсіздігін күшейту  
саласында келесідей басты мәселелерді 
шешу керектігін атап өтті:

- интеграцияның тереңдеуін қамтамасыз 
ету, әлемдік қауымдастықтағы Қазақстан-
ның рөлін күшейту;

- аймақтық қорғаныстың тиімді 
жүйесінің қалыптасуына белсенді қатысу;

- әскери реформаны аяқтау және  қазіргі 
Әскери күштің қалыптасуын жалғастыру;

- шекаралық және ішкі әскерді 
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күшейту;
- барлық периметрлер бойынша шека-

раны делимитациялауды аяқтау және басқа 
да трансшекаралық мәселелерді шешу жо-
лында тиімді шаралар қабылдау;

- елдің экономикалық және ақпараттық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша 
жұмысты күшейту [5]. 

Қазақстанның сыртқы саяси 
басымдықтарының өзгермейтіндігін айтып, 
Н. Назарбаев төмендегідей басымдықтар-
ды атап өтті:

- аймақтық нарықтардың жедел қа-
лыптасуы, алдымен – еуразиялық және 
ортаазиялық экономикалық қауымдастық;

- Шанхай ынтымақтастық ұйымы шең-
беріндегі ынтымақтастықты кеңейту;

- Каспий аймағындағы мәселені бейбіт 
шешу жолында дипломатиялық әрекеттерді 
пайдалану [5].

2000 жылдағы сияқты, Ұжымыдық 
қауіпсіздік Шарт және Шанхай ынтымақ-
тастығы ұйымы секілді халықаралық 
институттарға сүйене отырып, «аймақтық 
қауіпсіздіктің тиімді жүйесін құрудың» 
және «қазіргі әскери күшті құрудың» 
маңыздылығын атап өтті. 

2002 жылы Қазақстанның сыртқы 
саясатының басты жетістігінің бірі ретінде 
Н.Назарбаев  «көпжақты прагматикалық 
саясатты» атап өтті [5]. Бұл саясаттың 
арқасында Қазақстан өзінің стратегиялық 
мүдделеріне нұқсан келтірмей, барлық 
елдермен тұрақты өзара қарым-қатынас 
орната алған посткеңестік кеңістіктегі 
мемлекеттердің бірі болып табылады. Со-
нымен қатар, бұл саясат біздің ұлттық 
қауіпсіздігімізді нығайтудың басты құралы 
болып табылды.

Көпжақты прагматикалық саясаттың 
басымдықтары ретінде мыналар беліге-
лінді:

- ЕурАзЭҚ, ШЫҰ жән Ортаазиялық 

ынтымақтастық ұйымын нығайту;
- АҚШ, Батыс Еуропа және басқа да ел-

дермен ынтымақтастықты дамыту;
- АӨСШК шақырудағы нақты жетіс-

тіктерге жету [6].
2003 жылғы сәуірдегі Жолдауда 

Қазақстанның интеграциялық бастамала-
рына басты назар аударылды, ең бірінші 
– Ресей, Қазақстан, Украина және Белорус-
сияны біріктіретін аймақтық интеграция 
ұйымының қалыптасуы туралы айтылды.

2004 жылғы Жолдаудың басты ойы 
Индустриалды-инновациялық даму страте-
гиясы болып табылады.  Сыртқы саясат және 
қауіпсіздік мәселелерін шешу стратегиясы 
халықаралық лаңкестік, діни экстремизм, 
есірткі саудасы және адамзат қауіпсіздігіне 
қауіп төндіретін қазіргі заманғы қауіп-
қатерлермен күресте  аймақтық және 
халықаралық күштердің бір-бірімен тіл та-
бысуын қарастырады.  

2005 жылғы құжаттың ерекшелігі 
Қазақстан алғаш рет аймақтық көшбасшы 
деп жарияланды [7].

2006 жылғы 1 наурыздағы Жолдауда 
Қазақстан дамуының барынша маңызды 
басымдығы ретінде  мемлекеттің әлемдік 
экономикаға жемісті интеграциялануы 
белгіленді.  Бұл өз кезегінде халықаралық 
маңызы бар жобаларды іске асыруға,  
аймақтық және халықаралық экономикалық 
бірлестіктер мен ассоциацияларға қатысуға, 
ДСҰ-ға кіруге, экспорттық-импорттық 
несиелеуді   дамытуға   мемлекеттік  қолдау
көрсетуге, табиғи ресурстарды пайдалану-
дың ашық саясатын жүзеге асыруға мүм-
кіндік береді.

Қазақстанның әлемдік экономикаға 
интеграциялануының маңыздылығы 2001 
жылғы Жолдаудан бастап  назар аударыл-
ды. 2006 жылдан бастап Қазақстан өз ал-
дына әлемдегі бәсекеге қабілетті елу елдің 
қатарына қосылу мақсатын қойды. Осы-
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лайша, 2000 жылдардың ортасына қарай 
Қазақстанның сыртқы саясатындағы 
экономикалық даму  мәселесі қауіпсіздікті, 
егемендікті және тәуелсіздікті қамтамасыз 
ету мәселелерінен басым түсті. 

2008 жылғы Жолдауда еліміздің 
халықаралық дәрежеде танылудың сапа-
лыдеңгейіне көтерілгендігі атап өтілді. Осы 
жолдауда экономикалық ынтымақтастықты 
дамытуға, басқарудың тәжірибесі мен 
технологиясын тартуға, заңдарымызды 
жетілдіруге, 2010 жылы ЕҚЫҰ-ға төраға-
лық етуіміздің стра тегиялық пайымын 
және өзіміздің күн тәртібімізді белгілеуге 
ықпал ететін  «Еуропаға жол» арнайы 
бағдарламасын әзірлеуге тапсырды [8]. 
Ал тұтастай алғанда, мемлекеттің сыртқы 
саясаттағы және қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету саласындағы басымдықтары өзгеріссіз 
қалды. 

2010 жылғы Жолдауда Президент  
еліміздің сыртқы саясатына тоқталғанда: 
«Ұлттық мүдделерді қамтамасыз ету-
ге, елдің халықаралық беделін артырып, 
ұлттық, өңірлік және жаһандық қауіпсіздікті 
нығайтуға, бағытталған белсенді, прагма-
тикалық теңдестірілген сыртқы саясат 
жүргізілетін болады. Біздің ЕҚЫҰ-дағы 
төрағалығымыз бүкіл әлем халықтарының 
қауіпсіздігін дамыту мен өркендетуге 
бағытталатын болады» - деп  атап көрсетті 
[9]. 

2011 жылғы қаңтардағы Қазақстан 
халқына Жолдауында Президент Ресей, 
Қазақстан және Беларусь Кеден Одағын же-
дел де тиімді дамыту ұстанымын жарияла-
ды.    Ислам    Ынтымақтастығы   Ұйымына

төрағалық ету Қазақстанның сыртқы 
саясатының азиалық векторын күшейте-
тіндігінің белгісі. Сонымен қатар, аймақтық 
қауіпсіздікті сақтауда, ТМД елдерімен және 
ШЫҰ шеңберінде берік ынтымақтастықты 
дамытуды алға қойды. 

Биылғы  Жолдауда  Ислам  ынтымақтас
тығы   Ұйымы  мен   Ұжымдық   қауіпсіздік 
шарт ұйымындағы төрағалығымызды же-
місті аяқтау,  ХХІ ғасырдағы сын-қатерлерге  
еуразиялық интеграцияны тереңдету ар-
қылы жауап беру міндеті қойылды [10]. 
Қазақстан аймақтық интеграцияның 
белсенді қатысушысы. Үстіміздегі жылы 
Ресей және Беларусьпен бірге Біртұтас 
экономикалық кеңістік қалыптастырып, 
Еуразиялық экономикалық қауымдастық  
құруға келе жатыр. 

Осылайша, Президенттің жыл сайынғы 
Жолдауларында сыртқы саясат назар-
дан қалмады. Шекараны белгілеу, ұлттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ядролық 
қарудан бас тарту арқылы халықаралық 
қауіпсіздіктегі саясаты, ЕҚЫҰ, ИЫҰ, 
ҰҚШҰ, ШЫҰ-дағы төрағалық ету ол 
еліміздің жаһандық жауапкершілікке 
дейін көтерілгендігін түсіндіреді. Мәде-
ниетаралық және конфессияаралық диа-
лог орталығының бірі ретінде Қазақстан 
қазіргі әлемдік тәртіптің басты мәселелері 
бойынша Батыс пен Шығыс арасындағы 
түсіністікті жақсарту міндетін қояды. 
Бұдан еліміздің сыртқы саясаты ұлттық 
мүдделерді қамтамасыз ету алғы шартында, 
теңдестірілген, яғни тепе-теңдік негіздегі 
сыртқы саясат жүргізіп келеді деген сөз.
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Е.Е. Рахметуллин 

Қр БҒм Ғк мемлекет тарихы институтының ғылыми қызметкері

Жаңа саяси элита –ел ертеңІ

Бүгінгі таңда дамудың даңғыл жо-
лына түскен Қазақстанның 20 жылда 
бағындырған белестері көңіл қуантады. Бұл 
1997 жылдан бері дәстүрлі түрде жалғасып 
келе жатқан Елбасының Қазақстан халқына 
Жолдауларынан көрініс табуда. Әр Жолдау 
сайын нақты істер мен айқын бағыттардың 
куәсі болған қазақстандықтар биылғы жылы 
да жарқын болашаққа жетелейтін жасампаз 
жаңалықтарды асыға күтті. 

“Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту 
– Қазақстан дамуының басты бағыты” атты 
биылғы Жолдауда әлеуметтік-экономикалық 
салаға басымдықтар берілген. Әлемдік са-
рапшылар болжаған жаһандық дағдарыстың 
бес-алты жылға созылуы мүмкін екендігін 
баса айтқан Елбасы экономиканы осы 
сынаққа дайындауды, әртараптандыруды 
басты міндет ретінде көтерді. Құрылымы 
10 басым бағыттан тұратын аталмыш Жол-
дауда Қазақстан халқының әлеуметтік-
экономикалық зәруліктеріне жауап беретін 
негізгі тетіктер қарастырылған.  

Солардың ішінде мемлекет болаша-
ғының баянды болуын, өміршеңдігін 
қамтамасыз ететін бесінші бағыт турасын-

да саралау жасасам.
Биылғы Жолдауында Елбасы бесінші 

бағытқа былайша тоқталды: «ХХІ ғасыр 
барған сайын күрделеніп бара жатқан бүгінгі 
заманғы мемлекетті басқаруға жоғары та-
лаптар қояды.

Біздің маңызды міндетіміз – басқару-
шылардың білікті саяси табын дайындау.

Үкіметке, Президент әкімшілігіне 2012 
жылдың алғашқы жарты жылдығының 
соңына дейін Президенттік кадр жасағына 
кандидатуралар жөнінде ұсыныстар дайын-
дауды тапсырамын.

Арнаулы комиссия кандидатураларды 
білімі мен кәсібилігі, жоғары моральдық 
сипаты, бастамашылдығы мен тапсырылған 
учаскедегі жұмысының табыстылығы 
өлшемдері бойынша іріктейді.

Олар елдің экономикалық даму сер-
пінділігіне байластырылған, бизнес-құры-
лымдармен қарайлас жалақы алатын бола-
ды.

Олар біздің Қазақстанымызды ХХІ 
ғасырда лайықты түрде алға апаруға тиісті 
жаңа басқарушы элитаның негізін құрайды» 
[1, 2 Б.]. 

аннотация
Мақаланың авторы Қазақстан Республикасының Қазақстан халқына арналған кезекті 

Жолдауында өзекті мәселе ретінде көтерілген Президенттік кадрлық корпус мәселесі, 
және бұл мәселенің өткен тарихымыздағы мемлекеттілік негіздермен сабақтастығы, 
әлемнің көптеген мемлекеттерінің ел басқару тәжірибесінде бұрыннан қолданылып келе 
жатқандығы туралы айтады.

түйін сөздер: Жолдау, әлеуметтік-экономикалық жаңғырту, экономика, Президенттік 
кадрлық жасақ, басқарушы элита, саяси элиталық құрам, кадрлық резерв.
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Сондықтан, өз ісінің мамандарын ел 
ертеңі үшін жауапты кезеңге қазірден бас-
тап дайындау – кезек күттірмейтін басты 
мәселе болып табылады.

Ақиқатын айтсақ, мемлекеттік 
құрылымның басты тетіктері саналатын 
–экономика, саясат, ғылымның заман та-
лабына сай дамуы, мемлекеттік басқару 
жүйесінің ел игілігіне қызмет етуі, түптеп 
келгенде, елдің ертеңі сол салаларда отырған 
кадрларға тікелей байланысты. Яғни, 
жаһандық дамудағы бүгінгі ірі өзгерістер 
зерделі де, жан-жақты кәсіби кадрларды 
қажет етуде. Демек, Жолдаумен бірге, тіпті 
бүгінгі заман талабынан туған жаңалық 
ретінде айтылған Президенттік кадрлық 
корпус мәселесінің қозғалуы мемлекеттік 
басқару жүйесіне осындай мамандардың 
қажет екендігін көрсетіп отыр. 

Бұл қажеттілік АҚШ, Сингапур, 
Ұлыбритания, Канада елдерінің басқару 
тәжірибесінде бұрыннан енгізілген. Сон-
дықтан бұл елдердің тәжірибесі біздің елде 
де қолданылуы мүмкін. 

Қазақ халқы, Қазақ мемлекеті ХХ 
ғасырда пайда болған жоқ. Яғни мемлекеттік 
үрдіс, мемлекеттік құрылым болғанына 
біздің өткен тарихымыз куә. Қазақстан 
жеріндегі көне тайпалық бірлестіктерді 
айтпағанның өзінде мемлекеттік басқару 
институттарының біршама жетілген уақы-
ты саналатын – Түрік қағандықтары, Оғыз, 
Қимақ, Қарахан мемлекеттері және орта-
ғасырлық Алтын Орда, Ақ Орда, Қазақ   хан-
дығына дейін мемлекеттік басқару жүйесі 
сұрыпталып, сүзгіден өтті. Cол дәуірлердегі 
ғалымдардың, ойшылдардың еңбектерінде 
мемлекет басшысының қоғамдағы орны, 
харизмалық қасиеттері көрініс тауып жат-
ты. Атап айтар болсақ, Қарахан дәуірінде 
өмір сүрген ғұлама Жүсіп Баласағұнның 
«Құтты білік» дастаны басшының қандай 
болуы керектігін, ел басқаруға қажет ізгі 

қасиеттерін тізбектеп көрсетеді. Сонымен 
қатар ХҮ-ХҮІІІ ғасырлардағы жыраулар 
поэзиясында да ел басқарушыларының 
болмыстары жырланып жатты. Яғни бұдан 
көретініміздей, басшылық мәселесіне қазақ 
халқы ежелден байыпты қараған. Қазақ 
хандығы тұсындағы «Қасым ханның қасқа 
жолы», «Есім ханның ескі жолы», «Жеті 
жарғы» заңдар жинағында да басқарушы 
элитаның қоғамдық статусы айқын 
көрсетілген.

ХХ ғасырда қазақ қоғамының 
шамшырағына айналған «Алаш қозғалы-
сы», «Алашорда үкіметі» ұғымдары жаңа-
рған білікті басшыларды саясат сахнасына 
шығарды. Алаш қайраткерлері озық ойлы, 
еуропалық ой-сананы меңгерген, қазақ 
қоғамын жетік білетін және қазақ халқына 
қажетті салалар бойынша білім алған сапа-
лы саяси элиталық құрам болды. Осы сапа-
лы топ қазақ халқы үшін өте қиын күндерде, 
жер мәселесін, мемлекеттік басқару 
мәселесін шешіп берді, яғни өздерінің тари-
хи миссиясын атқарып кетті. 

Ал бүгінгі ХХІ ғасырда көтеріліп 
отырған «Президенттік кадрлық корпус»  
қандай болуы керек?

«Элита» сөзінің өзі француз тілінде 
«сұрыпталған, іріктелген» деген мағынаны 
білдіреді. Сондықтан кадрлық жасаққа 
іріктеу талаптары қатаң болуы керек. 
Халқымыз: «Жылқы ішінде жүйрік көп, 
қазанаты бір бөлек, Ел ішінде жігіт көп, 
азаматы бір бөлек»  - деген нақтылы осы-
ны айғақтаса керек. Яғни болашақ эли-
та өкілдерінің әлемдік стандарттарға сай 
жоғары білімі, қазіргі элитаның деңгейіне 
жету үшін кәсіби біліктілігі жоғары болғаны 
абзал. Елбасы айрықша тоқталған жоғары 
моральдық қасиет басты назарда болуы 
керек. Бұл сынға сай келетін жас кәсіби 
мамандар жоқ емес. Атап айтар болсақ 
«Болашақ» бағдарламасымен шет елдер-
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де білім алып келген жастар және отандық 
ЖОО-да оқыған сапалы кадрлар жетерлік. 
Бұл жерде есте ұстайтын мәселе – кадрлық 
сұрыптауды әділ жүргізу. Және де болашақ 
басқарушы элитаға қойылатын талаптар да 
әлемдік стандарттарға сай болуы шарт.

Нақты айтар болсақ, Қазақстан саяси 
басқарушыларының ізбасарлары олардың 
мынадай қызметтерін жалғастыруы керек:

Біріншіден, стратегиялық қызметі  
– қоғам дамуының стратегиялық және 
тактикалық жобаларын әзірлеу, нақты 
іс-әрекеттер бағдарламасын айқындау.  
екіншіден, интегративті қызметі  – 
қоғамның тұрақтылығын қамтамасыз ету, 
қақтығыстарға жол бермеу. Үшіншіден, 
ұйымдастыру қызметі  – бұқараны ұйысты-
ра білу. Өзінің стратегиялық бағдарламала-
ры мен ұстанымдарына халықты жұмылды-
ру.  төртіншіден, дипломатиялық қызметі  
– бес құрлықтағы әртүрлі менталитеті бар 
сан түрлі халықпен қоян-қолтық араласуы, 
державалардан бастап, үшінші әлем елдеріне 
дейін теңдей қарым-қатынас орнату [2].

Осы бағытта Елбасы, партия 

төрағасының тікелей бастамасымен қолға 
алынған «Кадрлық резерв» жобасы «Нұр 
Отанның» басты міндетіне айналып отыр. 
Себебі Мемлекет басшысының тапсырма-
сын, партияның жоспарларын жүзеге асыру 
үшін бізге жаңаша жұмысқа икемді, білімді, 
тәжірибелі, дарынды, оның ішінде қолынан 
іс келетін адамдар қажет. Сондықтан да, 
осы сапалы мамандарды дайындау, кадрлық 
резервті жасау жұмыстары партия үшін 
болашағы зор мақсаттардың бірі болып та-
былады», деді жиында сөз сөйлеген партия 
төрағасының бірінші орынбасары Нұрлан 
Нығматуллин [3].

Қорыта айтар болсақ, қазақ ақыны 
Мағжан Жұмабаев: «Мен жастарға 
сенемін» - деп ел ертеңін болашақ ұрпаққа 
аманаттағандай, кез-келген мемлекеттің 
өміршең болуы болашағына мән беруінде 
жатыр. Сондықтан Алашорда көсемі Әлихан 
Бөкейхан: «Хан баласында қазақтың хақысы 
бар еді, түбінде қазаққа қызмет қылмай 
қоймаймын» [4, 16 Б.] - деген серт сөзі 
болашақ саяси элитаның бойынан табылып 
жатса, үміттің ақталғаны емес пе?
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Былтырғы жылдың аяғында Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 5 
мамырдағы Қаулысымен құрылған Мемлекет 
тарихы институтының мемлекеттік мекемесі 
ғылыми қызмет субъектісі ретінде Институт 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігі Білім және ғылым саласындағы 
бақылау комитетіне аккредиттеуден өту тура-
лы құжаттарын тапсырған болатын.

Барлық құжаттар рейтингтік парақта 
көрсетілген Институттың 3 жыл ішіндегі 
ғылыми-зерттеу қызметінің нәтижелеріне 
және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2011 жылғы «8» маусым № 645 қаулысымен 
бекітілген ғылыми және (немесе) ғылыми-
техникалық қызмет субъектілерін аккредит-
теу қағидасының барлық талаптарына сәйкес 
құрылған.

2012 жылдың 11 қаңтарында институт-
қа ғылыми қызмет субьектісі ретінде ак-
кредиттеуден өткендігі туралы № 002212 
куәлік  берілді.

Куәлік Қазақстан Республикасының «Ғы-
лым туралы» заңының 23 бабына сәйкес, 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
бюджет  қаражаты есебінен ғылыми және 
ғылыми-техникалық қызметі конкурсына қа-
тысу үшін берілді.

Қазақстан Республикасының «Ғылым 
туралы» 2011 жылғы 18 ақпандағы Заңының 
1 тармағы 1 бабына сәйкес аккредиттеу 
нәтижесінде ғылыми қызмет субъектісі ретін-
де Мемлекет тарихы институты өз қызметінің 
Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген талаптар мен стандарттарға 
сәйкестігін ресми тануға ие болды.

Сонымен бірге Мемлекет тарихы инсти-
тутымен еңбек қатынастарында тұратын және 
ғылыми қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға 
ретінде  Институт ғалымдары, атап айтқанда 
тарих ғылымдарының докторы,     профессор 
Б.Ғ. Аяған, тарих ғылымдарының докторы, до-
цент Ж.Ү. Қыдыралина, тарих ғылымдарының 
кандидаты, профессор А.Н. Қашқымбаев, та-
рих ғылымдарының докторы, профессор Ә.М. 
Ауанасова, тарих  ғылымдарының  кандидаты 
А.Ж. Ғабдуллина, педагогика ғылымдарының 
кандидаты Ж.Н. Қалиев, филология ғылымда-
рының кандидаты М.Л. Анафинова, саяси 
ғылымдарының кандидаты Н.А. Мұқанова, 
педагогика        ғылымдарының       кандидаты 
С.Ж. Дүйсен, тарих  ғылымдарының  кандида-
ты  Н.С.  Лапин, тарих ғылымдарының канди-
даты Қ.А. Еңсенов аккредиттеуден өткендігі 
туралы куәлікке ие болды.

мемлекет тарихы иНститутыНың ЖаңалыҚтары
Новости иНститута истории государства

ҚаЗаҚстаН ресПуБликасы БҒм Ғк мемлекет тарихы 
иНститутыНың мемлекеттІк мекемесІ ЖӘНе оНың 

Ғылыми ҚыЗметкерлерІНІң  аккредиттеудеН өтуІ туралы



-   84  -

№ 1, 2012    мемлекет тарихы     история государства    

-   85  -

2012 жылғы  17 қаңтарда  Мемлекет та-
рихы институтының Мәжіліс залында тарих 
ғылымдарының докторы, Тарту (Эстония) 
университетінің профессоры Ааду Мустпен 
кездесу өтті.

Ааду Муст тарихшы және саясатта-
нушы, көптеген ғылыми мақалалар мен 
монографиялардың  авторы.  Ол  «Еуропа  та-
рихы» атты жалпы европалық жоба жұмы-
сына қатысқан. 2007-2009 жылдары Тар-
ту университеті мұрағатының профессоры, 
1989-1992 жылдары, 1999-2007 жылдары 
Тарту қалалық кеңесінің мүшесі, 2009 жылы 
кеңестің төрағалық қызметін атқарды. 

Кездесу кезінде профессор Ааду Муст 
Тарту университетінің  тарихы жөнінде 
қысқаша әңгімелеп берді. Тарту университеті 
байырғы және Эстониядағы ең мәртебелі уни-
верситет. Аталмыш университеттің негізін 
1932 жылы швед королы II Густав Адольф 
қалаған. Университеттің танымал болуының 
бірнеше себебі бар, дейді ғалым. Аталмыш 
оқу орны Евроодақтың мүшесі болып табы-
лады. Оқу бағдарламасы Болон үрдісінің та-
лабына сәйкес құрылғандықтан диплом білім 
беру сапасының жоғары стандартына сәйкес 
келеді. Оның айтуынша, университеттің оқу 
үрдісінде студенттерді шетелге жіберіп тұруға 
және мұрағат құжаттарын зерттеуге ерекше 
назар аударылады. Сонымен бірге аталған 
оқу орнында Қазақстан тарихы пәні бойынша 
курс жүргізілетіндігін, эстондық студенттер 

Қазақстан тарихынан  да хабардар екендігін 
де алға тартты.

Бұдан әрі профессор 15 қаңтарда өткен 
Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілі-
сі сайлауына халықаралық байқаушы ретінде 
қатысып, сайлаудан алған әсерімен бөлісті. 
Қазақстанда өткен сайлау өз өзгешелігімен 
ерекшеленеді. Сайлау күні барлық халықтар 
салтанатты түрде келіп, көтеріңкі көңіл-
күймен дауыс бергені таң қалдырды. 
Екіншіден, жергілікті байқаушылардың 
белсенділі, деңгейі, талапкерлігі маған ұнады. 
Қорытындылай айтқанда, Қазақстан осы сай-
лау арқылы әлем қауымдастығы алдында тағы 
бір беделі көтеріледі деп сенем,- деді ғалым.

Кездесу барысында Институт ғалым-
дары,       тарих     ғылымдарының      докторы 
Ж. Қыдыралина, Л.Н. Гумилев атындағы 
Ұлттық университетінің профессоры, тарих 
ғылымдарының докторы З. Қабылдинов, та-
рих     ғылымдарының     кандидаты,    доцент 
А. Қашқымбаев, жас ғалымдар М. Қойшыбаев, 
Р. Құдайбергенов өздерін толғандырған сау-
алдарын қойып, оған толықтай жауап алу 
мүмкіндігіне ие болды.

Мемлекет тарихы институтының дирек-
торы, профессор Бүркітбай Ғелманұлы Аяған  
мәртебелі қонаққа  Институт жайлы қысқаша 
мағлұмат беріп, ғылыми бағытта  екі жақты 
серіктестік орнату туралы ниеті бар екенін 
білдірді.

эстоНдыҚ Ғалым, ПроФессор ааду мустПеН кеЗдесу
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2012 жылдың 3 ақпанында мемлекет 
тарихы институтының мәжіліс залында 
Қазақстан республикасының Президенті 
Н.Ә. Назарбаевтың Әлеуметтік-экономи-
калық жаңғырту – Қазақстан дамуының 
басты бағыты» атты Жолдауын талқылау 
мақсатында дөңгелек үстел жиыны өтті. 
Жиынды  мемлекет тарихы институ-
ты директорының бірінші орынбасары 
тарих ғылымдарының докторы Жанна 
Үркімбайқызы Қыдыралина  жүргізді.

Дөңгелек үстел жұмысына ҚР Парла-
менті Мәжілісінің депутаты А.Б. Тасболатов, 
Астана қаласы жоғары оқу орындарының 
оқытушылары, жалпы білім беретін мектеп 
мұғалімдері мен БАҚ өкілдері қатысты.

Дөңгелек үстел барысында Тәуелсіз 
Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін арт-
тыру мен ел Тәуелсіздігін нығайтуда Жол-
даудың ғылыми теориялық әлеуетін іске 
қосу мәселесі сөз болды.

Жиында сөз алған ҚР Парламенті 
Мәжілісінің депутаты генерал–лейтенант, 
тарих ғылымдарының докторы, профес-
сор Абай Бөлекбайұлы Тасболатов Елбасы 
Жолдауында айтылған патриотизм, мораль 
мен парасаттылық нормалары, ұлтаралық 
келісім мен толеранттық, тәннің де, жанның 

дамуы, заңға мойынұсынушылық cынды 
қоғамдық құндылықтардың  өзектілігіне 
тоқталып өтті. 

Қазіргі танда біздің болашақ 
жастарымыздың бойына ұлтжандылық, 
отансүйгіштік сезімдерін қалыптастыру, 
патриоттық тәрбие беру қайтадан жоғарғы 
мәнге ие болып отыр. Посткеңестік 
жылдардағы оқиғалар ұлтымыздың сол 
бір тамаша патриоттық санасын жоғалтып 
алғанымызды айқындап растады. Кеңестік 
кезеңде жастар арасында отансүйгіштіктің 
құндылықтарын насихаттаудың көбінің 
ғұмыры қысқа болып, жалаң, науқаншылдық 
аясынан шыға алмай жатқанын да қазір 
ұмыта қойған жоқпыз Жастарға патриоттық 
тәрбие – беруде өткені мен бүгінгі күнді 
және болашағын байланыстыру қажет.

Парламент депутаты А.Тасболатов 
жас патриоттарды тәрбиелеуде туған елі, 
өскен жерінің тарихын, атақты тұлғаларын, 
ескерткіштерін білудің маңызы зор екеніне 
басты назар аударатынын тілге тиек етті. 
Өйткені өз елінің өткен тарихын білу ─ 
Отанын сүюге баулиды. Әсіресе, әскери са-
лада патриоттық тәрбиенің негізгі мәні жас 
ұландарымызды елімізге, өз Отанымызға 
аянбай еңбек етуге, елін қорғауға 
дағдыландыру екені сөзсіз деді ол.

Жиында Еуразиялық және салыстыр-
малы саяси зерттеулер бөлімінің ғылыми 
қызметкерлері, т.ғ.к. Н.С. Лапин Елбасының 
биылғы Жолдауында көтерілген 2012 
жылдың 1 қаңтарынан бастап күшке енетін, 
интеграцияның келесі сатысы – Біртұтас 
экономикалық кеңістікті қалыптастырудың 
маңызы жөнінде баяндап берді. Жалпы, 
Қазақстан еуразиялық интеграцияның да-
муымен XXI ғасырдың жаһандық сын-
қатерлеріне сенімді жауап бере алады - деді 
ол.

БолаШаҚҚа БастаҒаН Батыл БаҒдар
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Бұдан әрі сөз алған Т. Қанапьянов 
Жолдауды талқылауға жас ғалым ретінде 
мен де өз үлесімді қосуға атсалысам дей 
келе, Жолдаудың бірнеше ерекшеліктеріне 
тоқталып өтті.

Жолдауға ықтиятпен үнілген адам оның 
қысқа   әрі    нұсқалығына    тәнті    болады. 
Президент өз сөзінде бірден проблемаларға 
тоқталып, 10 бағыт бойынша маңызды 
мәселелерді мазмұнды түрде баяндап берді. 

Биылғы Жолдауда Президент көптен 
бері Қазақстанда өз шешімін таппай келе 

жатқан баспана, жемқорлыққа қарсы күрес 
және өзін өзі басқаруды дамыту мәселелеріне 
айрықша көңіл бөліп, Үкіметке 2012 жылдың 
1 шілдесіне дейін аталған мәселелерге 
қатысты кешенді құжаттарды дайындауды 
тапсырды –деді Тимур Қанапьянов.

Дөңгелек үстелге қатысушылар биыл-
ғы Жолдау жүктеген жастар арасында 
қазақстандық патриотизмді нығайту мен 
қазіргі тарихи сананы қалыптастырудағы 
негізгі міндеттерді бірлесіп жүзеге асыру 
керек деген  қорытындымен аяқтады.
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Биылғы Президент Жолдауында адам 
капиталының дамуы басты назарға алы-
нып, білімді ұрпақ тәрбиелеуге ерекше 
мән берілген. Бұл, ең алдымен, білім беру 
cаласына қатысты. Жаңа бағдарламаны 
жүзеге асырудың тетіктері ретінде оқыту 
үдерісіне қазіргі заманғы әдістемелер 
мен технологияларды енгізу, педагогтар 
құрамының сапасын арттыру, біліктілікті 
растайтын тәуелсіздік жүйені құру 
міндеттері жүктеліп отыр.

Үстіміздегі жылдың 31 қаңтарында ҚР 
Білім және ғылым министрі Б.Т. Жұмағұлов 
ҚР    БҒМ-нің    кеңейтілген    алқа   отыры-
сында    Елбасымыз    Нұрсұлтан   Әбішұлы 
Назарбаев алдымызға түбегейлі жаңа 
міндеттер қойды. Олар: білім саласын-
да – кадрларды даярлаудың жаңа сапасы-
на көшу; ғылым саласында – зерттеулерді 
әлемді деңгейге шығару және ғылымды 
инновациялық процеске тікелей қосу 
керектігін ескерткен болатын.

Шын мәнінде, келешек ұрпақтың бiлiм-
дi, саналы, елін сүйген, өз елінің отансүйгіш 
азаматы болып қалыптасуының негiзгi кiлтi 

– оқулыққа, әсіресе  Отан тарихына байла-
нысты. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін 
ел тарихындағы көптеген өзекті мәселелер 
жаңаша тұрғыдан қаралып, тереңінен зер-
делене бастады. Сондықтан ЖОО, орта ар-
наулы оқу орындарында оқытылатын Отан 
тарихы оқулықтарының сапасын көтеру, 
оқытудың әдістемелік жағынан жаңа 
механизмдерін жасау бүгінгі күннің тала-
бы. Осы мәселелерге байланысты  Мем-
лекет тарихы иститутында «отан тари-
хынан білім берудің өзекті мәселелері» 
деген тақырыпта ғылыми семинар өтті. 
Семинар жұмысына Стамбул қаласындағы 
Мимар Синан университетінің профессо-
ры,  аудармашы-ғалым   Әбдіуақап   Кара, 
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университетінің оқытушылары және жалпы 
білім беретін мектеп мұғалімдері қатысты.

Институт ғалымдарымен екінші 
рет жүздесіп отырған Түркиялық ғалым 
Әбдіуақап Кара өз сөзін кез-келген мемлекет 
өзінің тәуелсіздігін  тұғырлы ету үшін ең ал-
дымен тарихи көзқарасты қалыптастыру ке-
рек деп бастады. Тарихи көзқарасты өзгерту 
жөнінде Түркия Республикасының     негізін     
қалаушы  Кемал Ататүріктің қандай шара-
лар атқарғанын тілге тиек етті. 20 жыл 
ішінде Қазақстанда тарихи көзқарас өзгерді, 
жаңа тұжырымдар өмірге келді. Бірақ әлі де 
болса  ұлттық  тарихтың алдында тұрған 
проблемалар да баршылық. Соның ішінде  
әлем елдерінің тарихын,  мәдениетін, ислам 
тарихын зерттеу әдістемесі жөнінде айтыл-
май жатқан мәселелер көп деді - ғалым. 

 Одан әрі семинарға қатысушылар 
ғалымға зерттеп жүрген еңбектері бойын-
ша Мұстафа Шоқай, Алаш көсемдері тура-
лы сауалдар қойып, өз ойларымен бөлісті. 

отаН тарихыНаН БІлІм БерудІң өЗектІ мӘселелерІ
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М. Шоқай туралы жазылған еңбектің 
маңыздылығы Тәуелсіз Қазақстан тарихын 
зерттеуді тереңдете түсуге септігін тигізеді 
деп түйіндеді ғалым.

Семинарда Л.Н. Гумилев атындағы Еу-
разия     ұлттық     университетінің  профес-
соры,     тарих    ғылымдарының     докторы 
З.Е. Қабылдинов «ЖОО студенттеріне 
арналған оқулықтар жазу мәселелері» 
атты баяндамасында оқулықтар сапасын 
жетілдіруде тұрған кедергілерді жіктей 
келіп, оқу жүктемесін азайту, еңбек ақыны 
көбейту, оқулық бойынша қазақ тілінде жа-
ратылыстану, информатика т.б. пәндер бой-
ынша оқулықтар таралымын көбейту керек 
деген ұсыныс пікірін білдірді. 

«Деректану, тарихнама және Отан тари-
хы» бөлімінің жетекші ғылыми қызметкері, 
педагогика ғылымдарының кандидаты 
С.Ж. Дүйсен «Мектепте Қазақстан та-
рихын оқытудың өзекті мәселелері», 
«Индустриалды-инновациялық даму және 
этноәлеуметтік үдерістер тарихы» бөлімінің 
бастығы, тарих ғылымдарының кандидаты, 
доцент     К.М.   Ільясова   «Отан    тарихын 
оқыту:     саннан      сапаға»,     жас     ғалым
М.М. Қойшыбаев «Тарих сабақтарында 

компьютерлік технологияларды қолдану» 
деген     тақырыптарда   баяндама   жасады. 
Бұл       мәселелер        жөнінде      ғалымдар 
С.Ж. Дүйсен «Егемен Қазақстан» (2011 
жылдың  20  қыркүйегі)  және  М. Ильясова
«Астана ақшамы» (2011 жылдың 6 жел-
тоқсан) газет беттерінде өз пікірлерін 
білдірген болатын. Ғалымдардың сөзіне 
қарағанда Отан тарихын әлем тарихымен 
байланыстыра оқыту, шетелдік ғалымдардың 
қатысуымен тарих білімін дамыту, мек-
тепте бағдарлы оқыту (жаратылыстану, 
қоғамдық-гуманитарлық) бойынша типтік 
оқу бағдарламаларын жетілдіру, Қазақстан 
тарихы бойынша өзекті тақырып - Ұлы 
Отан соғысына қатысты деректерді жаңаша  
көзқарас тұрғысынан  зерттеу керектігі 
бүгінгі күннің негізгі міндеті - дейді.

Семинарға қатысушылар Отан тари-
хынан білім берудің өзекті мәселелеріне 
қатысты бірқатар ұсыныстар жасады. 
Алдағы уақытта басқосу жиындарында Отан 
тарихын зерттеудегі жаңа көзқарастар мен 
оқулықтардың сапасын жетілдіруге септігін 
тигізетін ой пікірлерді бірлесіп талқылап 
отыру  қажеттілігі  мақұлданды.

А.Әбенова
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Жақында Мемлекет тарихы институты-
ның  Мәжіліс  залында  белгілі  қоғам  және
мәдениет қайраткері, филология ғылым-
дарының докторы, профессор Мырзатай 
Жолдасбековпен кездесу өтті.

Мырзатай Жолдасбеков көне түріктер 
тарихын терең зерделеген ғалымдардың бірі, 
«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасын 
насихаттаушы, «Ежелгі әдебиет нұсқалары», 
«Күлтегін», «Асыл арналар», «Асыл сөздің 
атасы» және тағы басқа ғылыми еңбектердің 
авторы. Танымал ғалымның Иран, Түркия, 
Қытай елдерінде шыққан іргелі ғылыми 
– зерттеу еңбектері жоғары бағаланып, 
әлемдік мәдениеттің игілігіне айналып 
отыр.

Кездесу барысында Мырзатай Жолдас-
беков жаңа ұрпаққа үлгі өнеге боларлық 
өзінің өсіп-өнген ортасы, өмір мен ғылым 
мектебінің ұстаздары туралы ішкі сырла-
рын шертті. Кез келген адамның өмірбаяны, 
оның өмір жолының тарихы дей келе, ол 
Мұхтар Әуезов,  Бисембай Кенжебаев 
сияқты ғалымдардың шәкірті болғандығын 
мақтаныш сезіммен жеткізді. Олар фило-
логия ғылымының бағына туған ғұламалар 

екендігін айта отырып, осы ұстаздардан 
алған білімін шәкірттеріне бергендігін тілге 
тиек етті. 

Қоғам қайраткері жастарды елге адал 
қызмет етуге, ұлттың патриоты болуға 
үндей отырып, ол үшін ең алдымен Абай 
шығармаларын оқу керектігін алға тартты. 
Абайдың дана, Абайдың – рухани көсем 
екендігін әсте естен шығармауымыз ке-
рек. Бүгінде Абай сынаған мінезден әлі де 
арылған жоқпыз. Қанша жетістіктеріміз бар 
десек те, қазіргі жастардың бойында жет-
пей жатқан кемшіліктеріміз аз емес дейді 
ғалым. 

Сондай-ақ Мырзатай Жолдасбеков 
тәуелсіздік құндылығы, ұлт мұраты тура-
лы ойларын ортаға салды. Тәуелсіздік пен 
Азаттық ата-бабамыздың санғасырлық ар-
маны. Осы арыстардың арқалаған амана-
тын орындап, Тәуелсіз жаңа мемлекеттің 
негізін қалаған Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 
кемеңгерлігі, білгірлігі мен көріпкелдігі 
жөнінде пікірлерін ғалым асқан тебіреніспен 
жеткізді.

Дидарласу          сәтінде          Мырзатай 
Жолдасбеков қазақ халқының мәдениеті, 
салт – дәстүрі жас ұрпақ үшін үлгі – өнеге 
болатындығын ерекше атап өтті. Ғалымның 
айтуынша, әлем елдерінде эпос жазған 
халықтар санаулы екен. Бар жоғы бес 
халық ғана. Тіпті халқының саны жағынан 
көп Қытай халқы да өз эпостарын тудыра 
алмаған. Сондықтан жаныма өнер жана-
шырларын жинап, қазақ халқының ұлттық 
өнерін насихаттаумен айналысып жүрміз. 
Өмір жолымда көңілімнен шығатын бірнеше 
әндерім  мен  күйлерімді  шығардым  дейді,
М. Жолдасбеков.

көрНектІ мемлекет ҚаЙраткерІ, таНымал Ғалым 
мырЗатаЙ ЖолдасБековПеН кеЗдесу
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Жиын соңы ғалымның өзі жазған өлең-
дерін    орындаумен   жалғасты.  Қазақстан-
ның   еңбек   сіңірген   қайраткері   Гүлмира 
Сарина «Бәйтерек» әнін, мәдениет қай-
раткері, әнші Бибігүл Сауытова «Қыз 
дәурен-Ақбота» әнін, Мәдениет қайраткері, 
күйші Жанғали Жүзбаев «Толғау» күйін 
орындап, ғалымдардың ерекше ықыласына 
бөленді. 

Кездесу  аясында  «Ел  тағдыры  ер тағ-
дыры» атты кітап көрмесі ұйымдастырыл-
ды.

Кездесуді профессор Б. Аяған қоры-
тындылап, мәртебелі мейманға өнегелі де 
мазмұнды   әңгімесі    үшін    ұжым  атынан 

шексіз алғысын білдірді. Сондай-ақ ғалым-
дардың      еңбектерін        сыйға       тартты. 
Алдағы    уақытта     Институт    ғалымдары 
Мырзатай Жолдасбековтің 7 мыңға жуық 
жеке кітап қорымен жеті танысуға арнайы 
уақыт бөлетіндігін жеткізді.

Көрнекті  қоғам   қайраткері  Мырзатай
Жолдасбеков Институттың тілек кітабына 
«Біздің байырғы тарихымыз 20 жыл 
жазылған жоқ. Бұл Институт Тәуелсіз 
Қазақстан тарихын дәл, айқын жазатыны-
на күмән жоқ. Институтқа табыс, ұжымына 
бақыт, дәулет тілеймін» деген қолтаңбасын 
қалдырды.

А.Әбенова
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В форме оживленной дискуссии и поле-
мики по наиболее злободневным проблемам 
страны прошла 23 февраля встреча депутатов 
Сената   Парламента   Республики   Казахстан 
Ергалиева Жабала Ергалиевича и Мухамедова  
Мурата Бахтияровича с коллективом Инсти-
тута истории государства. Сенаторы проде-
монстрировали неравнодушие, глубокое зна-
ние сегодняшних проблем, умение вникнуть в 
их суть. В ходе встречи был затронут широкий 
круг вопросов нашей повседневности. 

К примеру, сенатор М.Б. Мухамедов при-
знает неизбежность оттока сельского населе-
ния в города. Он убежден, что со временем не 
более четверти населения будет жить в сель-
ской местности. Мурат Бахтиярович сетует, 
что на протяжении последних двух десятиле-
тий процесс внутренней миграции шел нере-
гулируемо и бесконтрольно, порождая множе-
ство негативных последствий.

Ссылаясь на современнный опыт сосед-
них тюркских народов, он также считает не-
избежным постепенный переход казахского 
языка на латинскую графику. Сожалея, что об-
суждение данного вопроса в обществе сошло 
на нет, он хотел бы вновь предложить эту идею 

для обсуждения Парламенту Казахстана. 
По словам Мурата Бахтияровича, наша 

страна еще не вышла из переходного периода. 
По его мнению, для завершения переходной 
стадии должна произоити смена поколений, 
должны сформироваться люди с новой систе-
мой мировозрения.

В годы сталинского режима миллионы 
людей погибли от голода, многие были уни-
чтожены в ходе репрессий. Ежегодно 31 мая 
мы отмечаем день памяти жертв сталинского 
режима. В связи с этим, главный научный со-
трудник Института истории государства, кан-
дидат исторических наук К.М. Ильясова от-
метила, что необходимо раздельно поминать 
жертв голода и репрессий. Сенаторы пообе-
щали поднять этот вопрос в Парламенте.

Отвечая на вопрос кандидата историче-
ских наук С. Дуйсена о будущем ЕНТ, Мурат 
Бахтиярович сказал, что данный метод про-
верки знаний способствует снижению уровня 
коррупции в системе образования. Но, по его 
мнению,с переходом среднего образования на 
12-летнее обучение мы откажемся от ЕНТ.

Сенатору Ж.Б. Ергалиеву был задан во-
прос о росте коррупции среди высокопостав-
ленных чиновников. Отвечая на вопрос он 
заметил, что большую роль в данном случае 
играет уровень общей культуры конкретного 
чиновника, его умение противостоять ложным 
ценностям и соблазнам.

Он обратился с просьбой к историкам по-
святить несколько научных проектов изуче-
нию исторического наследия лидеров партии 
«Алаш». Жабал Ергалиевич с сожалением 
сказал, что в нашей столице нет памятников 
руководителям «Алаш-Орды». В связи с этим, 
он намерен поднять вопрос о строительстве 
в Астане Пантеона героям национально-
освободительного движения.

М. Койшыбаев 

встреча с сеНаторами
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в ваШиНгтоНе ПреЗеНтоваНа 
Новая кНига аЙткеНа 

о каЗахстаНе
В рамках визита министра иностран-

ных дел Ержана Казыханова в США 6 
февраля 2012 года состоялась презентация 
книги Дж.Айткена «Казахстан: Стереотипы 
и сюрпризы после 20 лет независимости» 
(«Kazakhstan: Stereotypes and Surprises after 
20 years of Independence». В мероприятии 
приняли участие представители Админи-
страции и Конгресса, общественности, де-
ловых кругов и СМИ США. Присутствую-
щие поздравили автора с выходом в свет еще 
одной книги о Казахстане, который стано-
вится более узнаваемым в мире. Как извест-
но, Дж. Айткен - бывший парламентарий 
и член британского кабинета министров, 
приобрел международную известность как 
талантливый биограф - его биография пре-
зидента США Р.Никсона была удостоена 
престижной премии имени У. Черчилля, 
передает Казинформ. 

«Стереотипы и сюрпризы» является 
вторым произведением автора, посвящен-
ным Казахстану. До этого, в 2009 г. он на-
писал биографию президента Казахстана 
«Назарбаев и созидание Казахстана», пере-
веденную на многие языки. Сейчас, как ста-
ло известно на презентации, Дж. Айткен 
принялся    за    работу    над    политбиогра-
фией Маргарет Тэтчер. 

В своем выступлении автор рассказал 
о том, как он открывал для себя Казахстан, 
в отношении которого на Западе сложились 
определенные стереотипы. Однако, по его 
мнению, Казахстан смог найти неординар-
ные решения сложных проблем, с которыми 
сталкивалась молодая страна. Он отметил, 
что написал вторую книгу для того, чтобы 
читатели узнали о настоящем Казахстане, 

Новости мировоЙ историческоЙ Науки 

который, по его мнению, часто несправедли-
во критикуется на Западе. К тому же, он со-
брал достаточно много материалов о стране, 
когда писал первую книгу - политическую 
биографию лидера Казахстана. 

Источник: Ca-news.org (Бишкек)

третья меЖдуНародНая 
НаучНая коНФереНЦия 

историков россии, 
гермаНии, ПольШи

20-21 января 2012 года в Москве при 
поддержке Фонда поддержки публичной 
дипломатии им. А.М. Горчакова прошла 
третья  международная научная конферен-
ция историков России, Германии, Польши 
по теме: «Образы Второй мировой войны и 
их влияние на международные отношения». 
Организаторами выступили Институт все-
общей истории (ИВИ) РАН и Московский 
государственный институт международных 
отношений (МГИМО МИД РФ). 

В конференции приняли участие исто-
рики, дипломаты, политологи, представите-
ли органов государственного управления и 
научных фондов из трёх стран. 

В докладах, выступлениях и дискус-
сиях подчёркивался тот факт, что наследие 
Второй мировой войны продолжает играть 
немалую роль в выстраивании системы 
международных отношений на современ-
ном этапе. Изучение опыта Второй миро-
вой войны имеет ключевое значение в деле 
нормализации межгосударственных отно-
шений, установления диалога между наро-
дами, противодействия попыткам исказить 
итоги этой мировой войны. Это особенно 
актуально в контексте отношений в треу-
гольнике Россия-Германия-Польша.

gorchakovfund.ru/news/280/
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историки гермаНии и россии 
вЗялись оБъективНо 
ПереПисать историю 

Решение написать совместный исто-
рии для Германии и России было принято 
в ходе дискуссии на форуме общественно-
сти «Петербургский диалог», который про-
шел в Сочи 20 января 2011 года. Немецкие 
и российские историки хотели бы сформи-
ровать наиболее объективное толкование 
исторических событий, касающихся итогов 
Второй мировой войны и объединения Гер-
мании. Работа над совместным близка к за-
вершению и к лету 2012 года книга выйдет 
в свет.

«Российская газета» - 
Федеральный выпуск №5388 (12)

 
в Баку ПредставлеНы 

«ПолоЖительНые Примеры иЗ 
истории сосуЩествоваНия 

Народов и страН юЖНого 
кавкаЗа» 

12 января 2012 года в Баку Обществен-
ным объединением азербайджанских исто-
риков (ООАИ) была проведена презентация 
двух книг «Очерки истории стран Южного 
Кавказа» и «Положительные примеры из 
истории сосуществования народов и стран 
Южного Кавказа» (на русском и английском 
языках). В презентации приняли участие из-
вестные азербайджанские ученые-историки 
и общественные деятели Рауф Гусейнов, 

Вели Алиев, Али Асланов, Рауф Раджабов, 
Муса Гасымлы, Рауф Карагёзов, Хазар Вер-
диева, Солмаз Кашкай, Муса Марджанлы и 
др. 

Эти книги являются первым примером 
совместного труда ученых Азербайджана, 
Армении и Грузии, после обретения ими 
независимости. В книге, работа над кото-
рой заняла около двух лет, авторы стреми-
лись рассказать читателям о самом главном 
из истории своих стран. Им важно было не 
только дать читателям определенный набор 
информации, но и познакомить с тем, как 
на одни и те же вещи смотрят их соседи, 
чтобы между разными народами в регионе 
установились отношения толерантности и 
взаимопонимания. Кроме того, в книге да-
ется разная интерпретация ряда событий, 
произошедших в этом регионе, что факти-
чески означает, что во многих случаях мы 
есть три различные точки зрения на кон-
кретные события из истории Южного Кав-
каза. И это также очень важно для читателей 
книги, живущих как  в данном регионе, так 
и вне него, т. к. дает им возможность уви-
деть, как сегодня историки стран Закавка-
зья интерпретируют и преподносят свою 
историю. Совершенно естественно, что 
историки из разных мест Южного Кавказа 
приводят такую трактовку истории, которая 
соответствует их личным, культурным и на-
циональным воззрениям.

Источник: www.regnum.ru
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БҰрхаНов камал Низамұлы (1954 
жылы 31наурызда туылған, Өзбекстан, 
Ташкент облысы, Шұралысай ауылы) – 
ғалым, саясаттану ғылымдарының док-
торы (1997), профессор (1997). Ташкент 
университетін (1977), Мәскеу мемлекеттік 
әлеуметтік университетін (2003) бітірген. 

1977 – 1978 жылдары Ә. Қастеев 
атындағы   өнер  музейінде  ғылыми  
қызметкер, 1978 – 1979 жылдары Ш.Ш.   
Уәлиханов атындағы Тарих, археология 
және этнография институтында аға ла-
борант, 1979 – 2002 жылдары ҚазМУ-де 
(қазіргі ҚазҰУ) аға  лаборант, ассистент, 
аға оқытушы, доцент, профессор, декан-
ның орынбасары, тарих факультетінің 
саяси тарих кафедрасының меңгерушісі, 
тарих факультетінің деканы, философия 
және саясаттану факультетінің деканы, 
саясаттану кафедрасының меңгерушісі 

болып істеді.
2002 – 2004 жылдары Абай атындағы 

Алматы Мемлекеттік университетінің 
(қазіргі ҚазҰПУ) заң факультетінің дека-
ны, 2004 – 2006 жылдары ҚР Президенті 
Әкімшілігінде бас эксперт, 2006 – 2007 
жылдары Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Та-
рих және этнология институтының дирек-
торы қызметтерін атқарды.

2007 жылдан ҚР Парламенті Мәжілісі-
нің депутаты. 2012 жылы V шақырылымда-
ғы ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты 
болып сайланды.

К.Н. Бұрханов қазіргі заманғы 
Қазақстан тарихы және саясатта-
ну ғылымы бойынша республикадағы 
жетекші мамандардың бірі. 40 астам 
ғылыми жұмыстардың, кітаптардың, 
мақалалар мен оқу құралдарының авторы. 
Бірнеше медальдармен марапатталған.

туҒаН кҮНІңІЗБеН!
ПоЗдравляем с дНем роЖдеНия!
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84 года назад (3 марта 1928) родился 
БесПаев муса сулейменович - обще-
ственный деятель, доктор исторических 
наук, профессор, академик Международной 
академии информатизации, академик Ака-
демии гуманитарных наук, отличник обра-
зования Республики Казахстан.

Уроженец Западно-Казахстанской обла-
сти. Окончил КазГУ (совр. Казахский наци-
ональный университет имени аль-Фараби). 
В 1953-1968 годы - доцент Алматинского 
зооветеринарного института, Высшей шко-
лы Министерства внутренних дел СССР. В 
1969-1984 годы - работник аппарата Цен-
трального комитета Компартии Казахстана. 
В 1984-1988 годы - ректор Акмолинского 
государственного      университета     имени 

С. Сейфуллина, в 1988-1992 годы - профес-
сор и заведующий кафедрой Алматинской 
Высшей партийной школы. В 1992-1994 
годы - заведующий кафедрой истории, куль-
туры и государственного устройства Казах-
станского института менеджмента, экономи-
ки и прогнозирования. С 1994 года - ректор, 
президент Казахской академии труда и со-
циальных отношений.

Автор более 220 научных публикаций, в 
том числе 20 монографий. Основные труды 
посвящены актуальным вопросам истории, 
теории и практики национального вопроса. 
Подготовил свыше 60 докторов, 200 канди-
датов наук.

Награжден орденом «Знак Почета», ме-
далями, Почетной грамотой Верховного Со-
вета КазССР.

туҒаН кҮНІңІЗБеН!
ПоЗдравляем с дНем роЖдеНия!
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БІЗдІң авторлар
НаШи авторы

ауанасова алима мусировна -
доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела Истории 
индустриально-инновационного развития и этносоциальных процессов Института исто-
рии государства

Багдатова сауле ахметовна -
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории государства 
КН МОН РК

дүйсен сейітқали Жахияұлы -
Мемлекет тарихы институтының Деректану, тарихнама және Отан тарихы бөлімінің 
жетекші ғылыми қызметкері, педагогика ғылымдарының кандидаты

дисюпов Бейбут аманович -
магистрант 2-го курса специальности  менеджмент научно-педагогического направления 
Факультета Послевузовского Профессионального Образования

Ілиясова күлпаш мырзамұратқызы -
тарих ғылымдарының кандидаты, доцент, Мемлекет тарихы институтының «Индустриалды-
инновациялық даму және этноәлеуметтік үдерістер тарихы» бөлімінің бастығы

Ілиясова самал мырзамұратқызы -
заң ғылымдарының магистрі, Қорқыт-ата атындағы ҚМУ заңгері

кемеңгерова айғаным ақжігітқызы -
Индустриалды-инновациялық даму және этноәлеуметтік үдерістер тарихы бөлімінің 
ғылыми қызметкері

Қашқымбаев амангелді Нүркейұлы -
ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институты директорының орынбасары, т.ғ.к., доцент

Қалиев Жабай Нұрмақұлы -
Мемлекет тарихы институтының Деректану, тарихнама және Отан тарихы бөлімінің 
бастығы, педагогика ғылымдарының кандидаты

рахметуллин еркін ерланұлы-
гуманитарлық ғылымдар магистрі Индустриалды-инновациялық даму және этноәлеуметтік 
үдерістер тарихы бөлімінің ғылыми қызметкері
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