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Түркі тарихынан сыр 
шерткен жаңалық

«Моңғолияның Архан-
гай аймағы, Номгон жа-
зы ғын дағы ғылыми ар-
хео ло гия лық экс пе ди ция 
жұмыс тарының нәти же-
сін де табылған Құтлық 
Ел теріс қағанның кешені 
мен жазуы – түркология 
ғы лы мын дағы үлкен ол-
жа», – деп атап өтті рек тор. 
Бұл жаңа лық тың түр кі-
тілдестердің түп-тұқия ны-
нан бүгінге дейін гі тарихи 
жолына жа ңа ша көз қа-
рас пен қа рау ды талап 
ете тінін жеткізді.

Жиында Номгон жазы-
ғын дағы кешендерді алғаш 
анықтаған танымал архео-
лог ғалым Алтангэрэлийн 
Энх төр сөз алып, Халық-
ара лық түркі акаде мия-
сымен бірлескен архео-
ло гиялық зерттеулердің 
кей бір нәтижелерімен 
таныс тырды. 

Әл-Фараби атын да-
ғы Қазақ ұлттық 
уни верситетінде 
Номгон мемориалдық 
кешенін тапқан 
экспедиция мүшелері 
– Халықаралық түркі 
академиясының 
ғы лыми қызметкері 
Нәпіл Бәзілхан мен 
Моңғолия Ғылым 
академиясы Тарих 
және археология 
институ ты ның жетекші 
ғылыми қызметкері 
Алтан гэрэ лийн 
Энхтөрдің қатысуымен 
«Құтлық қаған жазуы 
– ғасыр жаңалығы» 
атты ғылыми-
теориялық дөңгелек 
үстел өтті.

Дөңгелек үстелге қа-
тысу шылар ғасыр қой науы-
нан оралған бұл көне жәді-
гер лерді түркі жұрты ғана 
емес, жалпы өркениетті 
адамзат қауымы үшін баға 
жетпес құндылық екенін 
айтты. Ғалымдар алда жаңа 
табылған көне жәдігерді 
жан-жақты зерттеп, текс то-
ло г иялық жағынан жүйелеу 
міндеті тұрғанын алға 
тартты.

Сала мамандары өз сөз-
де рінде түркі тілдерін зерт-
теу, Орхон, Енисей, Талас 
жаз ба ескерткіштері мә-
тінін түпнұсқадан қайта 
оқу, түркі тілдерінің сабақ-
тас тығын көрсету сынды 
түр кологияның өзекті мә-
селелерін қозғап, өз пікір-
лерін ортаға салды. 

Әйгерім 
ӘЛІМБЕК

Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті білім 
алушыларға есігін айқара 
ашты. Білім күні барлық 
факультеттерде 1-курс 
студенттеріне арналған 
көшбасшылық дәрістер 
өткізіліп, белгілі ғалым-
профессорлар 
тәжірибелерімен бөлісті.

Оқу орнының Басқарма Төр аға-
сы – Ректоры Жансейіт Түй ме баев 
оқытушы-профессорлар құра мы 
мен барша білім алушыларды Білім 
күнімен және жаңа оқу жы лының 
басталуымен құттықтады.

«Кемел келешек кілті – озық 
білімде. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұр-
сын ұлының «Білімді болу үшін оқу 

керек, бай болуға кәсіп керек, ал 
күшті болуға бірлік керек. Осы ке-
ректердің жолында жұмыс істеу 
керек» деген қағидасы бүгін де 
маңызын жойған жоқ.

Біздің басты мақсатымыз – 
жастарға сапалы білім беру, білікті 
ғылыми кадрларды даярлау, мем ле-
кет дамуына қызмет ететін білікті 
мамандарды тәрбиелеу», – деп атап 
өтті ректор.

Биыл Қазақ ұлттық универ си те-
тіне 4 мыңға жуық талантты жас 
мемлекеттік грантпен оқуға түсті. 
Оның ішінде 700-ге жуық "Алтын 
белгі", 100-ден астам "Елбасы" ме-
далі, ғылыми жоба иегерлері, 

олимпиада жүлдегерлері ҚазҰУ 
студенті атанды. Білім ордасы 
бакалавриат, магистратура, док то-
рантураға 8276 студентті оқуға 
қабылдады.

Бүгінгі таңда зерттеу универ си-
те ті мәртебесін иеленген Әл-Фа ра-
би атындағы ҚазҰУ – QS жаһандық 
рейтингі бойынша әлемнің үздік 
150 университеті қатарына алғаш 
енген және халықаралық ака де мия-
лық сарапшылардың да, отандық 
жұмыс берушілердің де жоғары 
бағасын алған қазақстандық жалғыз 
жоғары оқу орны. 

Әйгерім ӘУЕЗХАНҚЫЗЫ

Басқосуға еліміздің түр-
 кітану саласының белгілі 
ғалымдары, оқы ту шы-про-
фес сорлар мен бі лім алушы 
жастар қатысты.

Алқалы жиынды ҚазҰУ-
дың филология жә не тарих 
факультеті Ха лық аралық 
түркі ака демиясымен бір ле-
сіп ұйымдастырды.

Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың Басқарма Төр-
ағасы – Ректоры Жансейіт 
Түймебаев шараны ашып, 
түркі тарихынан сыр шерт-
кен ғылыми жаңалықтың 
маңызына тоқталды. 

Әділетті мемлекетке 
сапалы маман қажет

Мемлекет басшысы өз 
сө зінде: «Саяси ре фор-
малар «Күшті Президент 
– ықпалды Пар ла мент – 
есеп беретін Үкімет» фор-
муласымен жүзеге асы ры-
лып жа тыр. Бұл тұжырым 
– қоға мы мыз дың мызғы-
мас тұғыры. Ре  фор ма лар-
дың мазмұны жан-жақты 
толыға бермек. Жал пы ұлт-
тық ынтымақты және 
билік пен қоғамның серік-
тес тігін ны ғай та береміз», 
– дей келе, «Халық үніне 
құлақ асатын мемлекет» 
қағидасын ұстану аса ма-
ңыз ды. Біз қоғамға іріткі 
салуды емес, елді ізгі мақ-
сатқа жұмылдыруды ой-
лауымыз керек. «Әділетті 
Қазақстан» идеясының 
түпкі мәні – осы. Біздің 
алдымызда айрықша мін-
дет тұр. Бұл – еліміздің еге-
 мен дігін және жері міздің 
тұ тас тығын сақтап қалу. 
Елдігімізді қор ғау дың ең 

Áілім күніндегі алғашқы дәрістер өтті

Қаралы қаңтар оқиғасынан кейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Тоқаев көтерген «Жаңа Қазақстан» идеясы ауқымды реформалар 
мен оң өзгерістерге негіз салып, тың мүмкіндіктер мен заманауи үрдістерге 
жол ашты. 

Жаңа Қазақстанның жаңару мен жаңғыру жолы ел Президентінің «Әділетті 
мемлекет. Біртұтас ұлт. Берекелі қоғам» атты кезекті жолдауында да жан-
жақты қамтылып, жарқын болашақ құрудағы жасампаз жоспарларымыз бен 
кешенді бағдарламалар айқындалды. 

Жансейіт ТҮЙМЕБАЕВ, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің Басқарма Төрағасы – Ректоры

басты жолы – бе ре келі 
бірлік. Бұдан басқа жол 
жоқ», – деп нақты айтты. 

Сондай-ақ жал пы ха-
лы қ тық референдумда 
ортақ қабыл дан ған конс-
ти туциялық өзгеріс тер 
әді летті Қазақстанның 
сим во лы на айналатынын 
жеткізді. «Біз Ата Заңы мыз-
да «жер мен табиғи 
ресурстар халықтың мен-
шігі» деген басты қағи дат-
ты бекіттік. Бұл құр сөз 

емес. Бұл – барлық ре фор-
маның арқауы», – деді 
Пре зидент. 

Мемлекет басшысы 
әділетті қо ғам ор на ту-
дың басты бағдары ре-
тінде елдің әлеуметтік-
экономикалық жағдайын 
кө те ру мәсе лесіне ай-
рықша тоқ талды. «Биыл 
біз жаңа ке зеңге қадам 
бастық. 

Жалғасы 2-бетте

Раушангүл АВАКОВА: Наталья ЕМ:
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Соңы. Басы 1-бетте

Хал қымыз жалпыұлттық ре-
фе   рен  думда саяси жаңғыру бағ-
да рын қолдады. Консти ту ция лық 
реформа жаңа, әділетті Қазақ-
стан ды құру жолындағы аса ма-
ңызды қадам болды. Еліміздегі 
сая си жаңғыру енді эконо ми ка-
лық өзгерістерге ұласуға тиіс», – 
деп атап өтті. Шындығында, ел дің 
тұрмыстық жағдайы түзел мей, 
өзге салада жетістікке же туіміз 
неғайбіл.

Экономика саласында қорда-
лан ған түйткілдер баршылық, 
еліміздің әлі күнге шикізатқа 
тәуел ді болып отырғаны, еңбек 
өнім ділігі төмен, инновация жет-
кіліксіз екені жасырын емес. Ұлт-
тық табыстың игілігін елдің бәрі 
бірдей көруі үшін оның нақты 
жолдарын қарастыру қажеттігі 
анық. Макроэкономикалық тұ-
рақ тылықты қамтамасыз ету, эко-
номиканы әртараптандыру және 
цифрландыру, сонымен қатар 
шағын және орта бизнес пен адам 
капиталын дамыту, заң үстемдігін 
орнықтыру – кезек күттірмейтін 
заман талабы. 

Өркениетті, дамыған елдер 
экономикасында шағын және 
орта кәсіпкерліктің рөлі басым. 
Көптен бері айтылғанмен, біздің 
елімізде бұл салада олқылық аз 
емес. Мемлекет басшысы кәсіп-
кер лікті қолдау тапсырмасының 
екі жылдан бері орындалмай келе 
жатқанына қынжылыс білдірді. 

«Бұл жұмыста бәрін басынан 
бас тап реттеу керек. Жүздеген, 
тіп ті мыңдаған заңнамалық құ жат 
пен нұсқаулықты қайта-қайта 
түзете бергеннен ештеңе шық-
пай ды. Оның орнына ықшам әрі 
түсінікті жаңа ережелерді бекіт-
кен жөн. Мұндай тәсілді 2024 
жылғы 1 қаңтардан бастап толық 
енгізу қажет», – деген Пре зидент 
жаңа экономикалық саясаттың 
басым бағыты жеке кәсіп керлік 
бас тамаларды ынта лан дыру еке-
нін алға тартты.

Жолдау барысында ауыл ша-
руа  шылық мақсатындағы жерді 
пайдалану жайына арнайы тоқ-
талған Қасым-Жомарт Кемелұлы 
игерілмей жатқан жердің 2,9 
миллион гектарға жуығы мем-
лекетке қайтарылғанына, жыл 
соңына дейін тағы 5 миллион 
гектар жерді қайтарып алу жос-
пар ланып отырғанын жеткізді. 
Осындай қараусыз, күтімсіз бос 
жатқан жерлер егіннің, малдың 
жайын білетін шаруаға тисе, бұл 
да өз кезегінде қарапайым шаруа-
ның еңбек етіп, тұрмысы түзе-
луіне оң әсер етер еді.

Қаңтар қасіреті елімізде, жал-
пы, қоғам өмірінде, атап айт қанда: 
экономикалық-саяси, әлеу  меттік-
рухани салаларда түбе гейлі ре-
фор малар қажет еке нін ашық 
көр сетті. Ел тәуел сіз дігіне қатер 
төн дірген бұл жағдайдан әрқай-
сы мыз сабақ алуымыз керек.

Қаңтардағы қатерлі күндерде 
ел мүддесін басты орынға қойған 
Мемлекет басшысы жедел ше шім-
дер қабылдап, саяси ерік-жіге рі-
нің арқасында жағдайды тұ-
рақтандыра білді.

Жолдауда Президент: «Біз кез 
келген ашық арандатушылыққа 
және заңсыз іс-әрекетке қатаң 
тос қауыл қоюымыз керек. Ел іші-
не іріткі салған және заң бұзуға 
шақырған адамдар қатаң жазадан 
құтылып кетпейді. Бізге ел бірлігі 
ауадай қажет», – деп атап өтті.

Президент қаңтар оқиғасына 

қатысқан, бірақ ауыр қылмыс 
жаса маған азаматтардың жаза сын 
жеңілдетіп, бір реттік рақым шы-
лық жариялау туралы шешім қа-
был дады.

Алайда Мемлекет басшысы 
лаң кестік және экстремистік қыл-
мыс жасағандарға, рециди вис-
терге, жұртты азаптағандарға ра-
қым шылық болмайтынын қатаң 
ескертті. 

Жолдауда Мемлекет басшысы 
жаңа Қазақстан құрудың жаңа 
міндеттеріне тоқталып, халықты 
ұлт мүддесі үшін ұйысуға шақыр-
ды.

Шынында, өз тарихында аз те-
періш көрмеген халқымыз бү гін-
гі тәуелсіздіктің қадір-қасие тін 
терең түсінуі керек. Қазақ қо ға-
мында мұндай жағдай қайтып 
орын алмауы тиіс.

Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің ғалымда-
ры нан құрылған арнайы сарап-
шы лар қаңтар оқиғасының 
себеп-салдарына үңіліп, қоғам да-
ғы түйткілді мәселелерге ғылыми 
тал даулар мен арнайы әлеуметтік 
мониторинг жүргізуде. Эксперт-
те ріміз құқықтық бағалау, мо-
дельдеу жұмыстарын жүргізіп, 
идеологиялық сипаттағы іс-ша ра-
ларды өткізудің әдістері мен тех-
но логияларын, әлеу меттік-тәрбие 
жұ мыстарын тиімді ұйым дас ты-
рудың әдісте мелік нұсқау ла рын, 
алгоритм дерін қарастыруда.

Осы мәселелерді жан-жақты 
талқылау мақсатында әр саланың 
білікті мамандарының қатысуы-
мен университеттің Ютуб кана-
лынан апта сайын қазақ, орыс 
тілдерінде «Ойталқы», «Мозговой 
штурм» бағдарламалары іске қо-
сыл ды.

Әрине, ел дамуындағы айрық-
ша бетбұрыстар әр салада жаңа, 
креативті шешімдер қабылдауды 
қажет етеді. Кез келген рефор ма-
ны іске асырудың кілті ғылым мен 
білімде екені сөзсіз. Сон дық тан 
өр кениетке ұмтылған жаңа Қазақ-
стан ның кескін-келбетін білімді 
жас тар мен еңбекқор мамандар 
жасайтыны анық. Бұл орайда, 
жолдау жоғары білім беру жүйе-
сі не жаңаша талаптар мен жауап-
ты міндеттер жүктеп отыр ғанын 
түсінеміз. Мемлекет бас шы сы 
отан дық жоғары оқу орын дары-
ның сапасын арт ты руды, білім 
беру гранттарын ҰБТ нәти же ле-
ріне және басқа да көрсеткіштерге 
байланысты са ра лауды тапсырды. 
Сондай-ақ бар лық мәселенің ше-
ші мін табу ды мемлекеттің мой-
ны на ілу дұ рыс емес екенін 
жеткізді. «Жо ғары оқу орындары 
жанындағы эндаумент-қорлар 
білім беру экожүйесін да мытудың 
негізгі буынына ай на луға тиіс. 
Мақсатты ка пи талдың мұндай 
қорлары әлемдегі озық универ си-
тет терде ғылымды және инно ва-
цияны қаржы лан дырудың өзегі 
саналады», – деді Президент. 

Шын мәнінде университеттер 
бүгінгі таңда ғылыми-техни ка лық 
әлеуетін арттырып, эко но ми ка-
лық және әлеуметтік үрдіс тер ді 
дамытудың қозғаушы күші рөлін 
атқаруда. Әлемдік тәжірибе көр-
сет кендей, жоғары білім ордалары 
ғылыми-зерттеу уни вер ситеті дә-
ре жесіне өту арқылы бірінші ке-
зекте ғылымды дамы ту да мол 
мүмкіндіктерге ие бо лады.

Қазіргі кезеңде қазақстандық 
жоғары оқу орындарының ал-
дын  да отандық ғылыми зерттеу 
нәти желерінің әлемдік нарық-
тағы бәсекеге қабілеттілігін арт-

тыру, оларды коммер ция ландыру 
және экономикаға ен гізу мақсаты 
тұр.

Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлт тық университеті – еліміздің 
ең ірі ғылыми және білім беру 
орталығы. Біздің терең тари хы-
мыз, оқытушылар мен ғалым да-
рымыздың ғылыми әлеуеті, білім 
алушы жастарымыздың біліктілігі 
– университеттің жаһандық бә се-
кеге қабілеттілігінің негізі. 

2022 жылғы 25 шілдеде Қазақ-
стан Республикасы Үкіме тінің 
қаулысымен Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-ға ғылыми-зерттеу уни вер-
ситеті мәртебесі берілді. 

Білім ордасын зерттеу уни вер-
ситетіне айналдыру тек қар-
жылық инвестицияны ғана емес, 
сонымен қатар дұрыс басқару 
стра тегиясын қажет ететін күр де-
лі жұмыс. Біз қазақстандық және 
халықаралық тәжірибемен салыс-
ты ра отырып, өз көрсет кіш те рі-
мізге жан-жақты талдау жасадық.

Нәтижесінде ҚазҰУ-дың 2022-
2026 жылдарға арналған даму 
бағдарламасы әлемдік дең гей  дегі 
зерттеу университеті ретінде 
әзірленді.

Бағдарламада біздің мүмкін-
дікте ріміз, қазіргі заманғы үрдіс-
тер мен еліміздегі жоғары және 
жоғары оқу орнынан кейінгі бі лім 
беру жүйесіндегі мемлекеттік сая-
сат ескерілген.

Трансформация арқылы уни-
вер ситет төрт стратегиялық мін-
детті шешеді деп көзделуде:

Бірінші міндет – жоғары 
және жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім берудің барлық деңгейле-
рін де ғылыми қызмет пен оқу үде-
рісін интеграциялау, білім берудің 
ғылыми-зерттеу бағытта рын 
күшейту.

Екінші міндет – білім беру 
бағ дарламаларын болашақ жағ-
дайларға жүйелі түрде бейімдеуге 
бағыт талған.

2021-22 оқу жылында 119-ға 
жуық жаңа білім беру бағдар ла ма-
сы ашылды. Олар: неврология, 
ви русология, қоршаған ортаны 
қорғау инженериясы, креативті 
индустрия, цифрлық экономика, 
киберфизика және т.б. Сонымен 
қатар техникалық бағыттағы 
білім беру бағдарламалары бо-
йын ша практик мұғалімдерді өн-
дірістен тартатын боламыз. Біз 
дуал ды оқытуға көшеміз, соны-
мен қатар студенттерді диплом-
дық жұмыстардың орнына дип-
лом дық жобаларды орындауға 
бағыттаймыз.

Бүгінгі таңда университет елі-
міздегі ғылыми жобалар мен ғы-
лы ми жарияланымдар саны бо-
йын ша көшбасшы болып 
та былады.

Жердің жасанды серігін жасау 
бойынша ұтымды жобаларымыз 
іске қосылған. Ғарыш кеңістігіне 
екі наноспутник ұшырылды, олар 
ауыл шаруашылығына жан-жақ ты 
көмек көрсетіп, экология лық мә-

селелерді шешуге мүмкін дік бе-
реді. Сондай-ақ ға лым да рымыз 
на ноиндустрия саласында ғы-
лыми жобаларды жүзеге асыруда 
және айтар лықтай нәтижелер бар.

Пандемия кезінде универ си-
тет ғалымдары табиғи қосылыс-
тар негізіндегі жаңа дәрі-дәрмек-
терді жасау бойынша ғылыми 
жобаларды жүзеге асырды. ҚазҰУ 
ғалымдарының 100 инновация-
лық әзірлемелері нәтижелерінің 
толық сипаттамасын қамтитын 
«Инновациялық технологиялар 
және ғылымды қажет ететін өнім-
дер» атты екі томдық жарық көр-
ді. Университет ғалымда рының 
өндіріспен, экономиканың нақ ты 
секторымен, ірі кәсіпорын дар мен 
тығыз байланысын қамтамасыз 
ету және универси теттің ел эко-
но микасына нақты үлесін ар т-
тыру міндеті тұр. Бұл – біздің 
үшінші міндетіміз.

Ұлттық цифрландыру жобасы 
аясында жоғары білікті ІT ма ман-
дарын даярлауға ерекше ба сы м-
дық берудеміз. Қашықтан оқыту 
барысындағы ақпараттық жүйе-
лердің сапасын арттыру үшін 
сапалы және инклюзивті білім 
беруді қамтамасыз етуіміз керек.

Университетте «цифрлық 
уни верситеттің» түбегейлі жаңа 
архитектурасы құрылуда. Бүгінде 
оқытушылардың, студенттердің 
және қызметкерлердің цифрлық 
ойлауын қалыптастыру, «қағаз сыз 
университет» форматына кө шу 
өте маңызды. Бұл – уни вер си тет-
тің тұрақты дамуын қам тамасыз 
ету үшін тиімді кор по ративтік 
басқару моделін құру ды көздейтін 
төртінші мін дет.

ҚазҰУ-дың ғылыми-зерттеу 
университетіне трансфор мация-
лануы отандық ғылым мен білім-
нің халықаралық аренадағы бә-
секеге қабілеттілігін арттырып 
қана қоймай, жаңа зияткерлік 
өнімдерді, инновацияларды құру 
арқылы өңірлік және респуб ли-
калық инновациялық экожүйе-
лерді дамытуға және нығайтуға 
мүмкіндік береді. 

Жаңа трансформация ғы лым-
білім-өндіріс интегра ция сын же-
тіл діріп, инвестиция тар ту, биз-
нестің барлық салаларын 
ын таландыру, аймақтардың әлеу-
мет тік-мәдени дамуына серпіліс 
беретіні сөзсіз.

Мемлекет тарапынан ғылым ға 
деген көзқарас жылдан-жылға 
артып келеді. Келесі жылы ғылым 
саласына бөлінетін қаржы төрт 
есеге көбейгелі отыр. Бұл үлкен 
қолдау. Біз осы мүмкіндікті пай-
да лана отырып, ғылым саласын 
жаңа бағытта жетілдіруіміз қажет. 

Президент жұрт назарына 
ұсын  ған келесі маңызды мәселе 
– студенттерді жатақханамен 
қам тамасыз ету. «Бұл түйткілді 
шешу үшін жоғары оқу орында-
ры мен және құрылыс компания-
ла рымен мемлекеттік-жеке мен-
шік серіктестік орнату тәсілін 

Әділетті мемлекетке сапалы маман қажет
ба рынша енгізу керек», – деді 
Мем лекет басшысы. «Студент тер-
дің жекелеген, әлеуметтік тұрғы-
дан аз қамтылған санаттары үшін 
пәтер жалдауға кететін шығынын 
субсидиялау мүмкіндігін де қарас-
ты руға болатыны» көңілге қо-
ным ды.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
дың 2022-2026 жылдарға ар нал-
ған даму бағдарламасына сәйкес, 
жұмыс істеп тұрған 14 жатақ ха на-
ны қайта жаңғыртып, жаңадан 6 
жатақхана салу жоспарлануда. 
Қа зақ білімі мен ғылымының қа-
ра шаңырағы студенттерді жатақ-
ха намен қамтамасыз ету мәсе ле-
сін басты назарда ұстайды.

«Білім алуға жылдық өсімі 2-3 
пайыз болатын жеңілдетілген не-
сие де беріледі. Бұл шаралар жо-
ғары білімнің қолжетімділігін 
арт тырып қана қоймай, қоғам да-
ғы әріптестік және өзара жауап-
кер шілік қағидатын нығайта тү-
седі», – деді Президент. Күнделікті 
тәжірибе көрсетіп отыр ған дай, 
баласы ақылы бө лім де оқи тын 
ата-аналардың, әсіресе то лық 
емес отбасылардың оқу ақы сын 
уа қтылы төлеуге мүм кіндігі кел-
мей жатады. Студент терге бері-
летін бұл несие олар дың қатары-
нан қалмай білім алып, маман иесі 
атануына жа сал ған тиісті жеңіл-
дік. 

Жаңа жолдаудың қорытынды 
жаңалығы – Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев алдағы 
күзде кезектен тыс президент сай-
 лауын өткізуді және прези дент 
мандатын ұзақтығы жеті жылдық 
бір мерзіммен шектеуді ұсынды. 

«Мен өкілеттік мерзімімді 
қыс  қартуға және кезектен тыс 
пре зидент сайлауына баруға 
да йын мын», – деді Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаев.

 Мемлекет басшысының саяси 
жүйені жаңғырту және мем ле кет-
тілікті нығайту жөніндегі ұсыныс-
та рының маңызы зор. Кезектен 
тыс президенттік және пар ла-
мент тік сайлау өткізу баста ма-
ларын ҚазҰУ ұжымы мен сту дент-
тері толық қолдайды. Біздің ұжым 
«Әділетті мемлекет. Біртұтас ұлт. 
Берекелі қоғам» – тәуелсіз Қазақ-
стан тарихының жаңа парақ та-
рын ашатынына сенімді.

2021-22 оқу жылы универ си-
тетіміз үшін өте табысты жыл бол-
ды. Университет QS WUR жа һан-
дық рейтингі бойынша Топ-200 
ішінде 25 позицияға жоғарылап, 
175-орыннан 150-орынға көте-
ріл ді.

Жаңа 2022-23 оқу жылында да 
алға қойған межелі міндеттеріміз 
бар. Бұл жоспарды мемлекет 
қолдауымен жүйелі жүзеге асыра 
бермекпіз.

«Қуатты ұлттың діңгегі – ха-
лық. Ең бастысы, азаматта ры мыз-
дың денсаулығы мықты, білімі 
терең болуы керек. Кәсібилік пен 
еңбекқорлық қоғамымызда ең 
жоғары орында тұруы керек. Тағы 
да қайталап айтамын, елімізде ең-
бек қор адам, кәсіби маман ең 
сыйлы адам болуға тиіс. Осындай 
аза маттар мемлекетімізді дамы та-
ды». Қасым-Жомарт Кемелұлы-
ның бұл сөзі оқытушы-профес-
сорлар арасында күнделікті 
басшылыққа алынып, білім алушы 
жастарға түсіндіріледі. Жолдау да-
ғы Президент тапсырмасына сәй-
кес, келешекте ел тұтқасы бола тын 
жастардың сапалы білім алып, 
кәсіби маман санатына қо сы луы-
на бар күш-жігеріміз бен тәжіри-
бе мізді жұмсайтын бо ла мыз.

Жансейіт ТҮЙМЕБАЕВ,  Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Басқарма Төрағасы – Ректоры

Joldauğa qoldau
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ҚазҰУ Президент жолдауындағы бастамаларды қолдайды

Медицина және денсаулық 
сақ тау факультетінің про фессор-
лық-оқытушылық құрамы және 
студеттері Президентіміз Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 
бүгінгі жолдау шеңберінде жүзеге 
асырылатын саяси рефор ма-
лардың жаңа бағдарламасы мен 
әлеуметтік-экономикалық бағыт-
та атқарылатын іс-шараларды 
мұқият тыңдап, талқылады.

«Еліміздің басты құндылығы 
– адам. Бұл айқын нәрсе. Сон дық-
тан ұлттық байлықты тең бөлу 
және баршаға бірдей мүмкіндік 
беру – реформаның басты мақса-
ты. Ұлт саулығы жақсы болса ғана 
қоғам орнықты дамиды. Денсау-
лық сақтау саласында біраз ре-
фор ма жүргізілді. Дегенмен оның 
жағдайы әлі де мәз емес», – деп 
атап өтті Мемлекет басшысы.

Атап айтсақ, еліміздің денсау-
лық сақтау саласын қаржы лан ды-
ру мәселесі. Қазіргі таңда тегін 
медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі және міндетті 
медициналық әлеуметтік сақтан-
ды ру пакеті шеңберінде көр-
сетіледі. Ел Президенті мұндай 
жүйенің тиімділігі төмен және 
сақтандыру жүйесінде медици на-
лық қызметтер толық көлемде 
көрсетілмей отырғанын баса 
айтты. Осы орайда, денсаулық 
сақ тау саласын және жалпы әлеу-
меттік саланы қаржыландыру 
жүйесін қайта қарау мәселесін 
орынды деп санаймыз.

Медициналық инфра құры-
лым ды кешенді түрде жақсарту, 
ерікті медициналық сақтандыру 
жүйесін енгізу, медицинаға ин-
вес тиция тарту, мемлекеттік-
жекеменшік әріптестікті дамыту 
– қазіргі күннің талабы.

Келесі жылдан басталатын 
Ұлт тық жоба ауыл тұрғын дары-

ның қажеттіліктерін қанағаттан-
ды руға бағытталған, 650 елді 
мекенде толық жабдықталып, 
жаңғыратын медициналық және 
фельдшерлік пункттер бірінші 
медициналық көмекке тұрғын-
дар дың қолжетімділігін артты ра-
ды. Құрамында хирургия, реани-
ма ция бөлімшелері, инсульттік, 
оңалту орталықтары бар, модер-
ни зациядан өткен 32 ауданаралық 
көпсалалық медициналық меке-
ме лер 4 миллионнан астам тұр-
ғын ның сапалы медициналық 
көмек алуына мүмкіндік береді. 
Мұнан өзге, телемедицина ар-
қылы шалғай аудандарда тұратын 
халық жоғары білікті медици на-
лық көмекке қол жеткізеді. 
Сондықтан да жолдауда айтылған 
іс-шараларды жүзеге асыру ұл-
тымыздың денсаулығын жақ сар-
туға және нығайтуға зор ықпал 
жасайды.

Сүндетғали ҚАЛМАХАНОВ,
Медицина және денсаулық 

сақтау факультеті 
Қоғамдық денсаулық сақтау 

жоғары мектебі директорының 
ғылыми-инновациялық қызмет 

және халықаралық 
байланыстар жөніндегі 

орынбасары, м.ғ.к.

Біз Президент Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Тоқаевтың Қазақстан 
халқына жасаған кезекті 
жолдауын тыңдадық. Жолдаудың 
мән-маңызы өте ерекше. Олай 
дейтініміз, бұл жолдаудың жүгі бір 
қысқа мерзіммен шектелмейді, 
ауқымы кең, мазмұны бөлек.

Жолдауда Қазақстанның жа-
ңа ру мен жаңғыру жолыңдағы 
дамуының басты мәселелеріне, 
атап айтқанда: әлеуметтік, рухани, 
экономикалық және демогра фия-
лық ахуалдарына көп көңіл 
бөлінген. Сондықтан елді одан 
ары дамыту үшін әлеуметтік-эко-
но микалық теңсіздіктер мәсе ле-
сін шешуді алға қойып отыр.

Өткен жалпыхалықтық рефе-
рен дум нәтижесінде еліміздің Ата 
Заңына – Конституцияға 50-ден 
астам өзгертулер енгізілді. Соның 
нәтижесінде өткеннен тағылым 
алып, келешекке сеніммен қадам 
басып келеміз. Осы жолда елімізге 
ең алдымен ауызбіршілік, ақыл 
мен парасат, табандылық қажет. 
Сондықтан біз жастарды отан-
шыл дық рухта тәрбиелеп, үздік 
бі лім және озық қабілеттілікпен 
адал еңбек етуге тәрбиелеуіміз қа-
жет.

Біз келешекте әрбір азаматтың 
конституциялық құқығы мүлтік-
сіз сақталып, мемлекет пен қо ғам-

Президент өткен жылғы жол-
дауын да тәуелсіздіктің төртінші 
онжылдығының оңай болмай ты-
нын ескерте келе, Үкімет пен 
Ұлт тық банкке мемлекеттік 
бюд жет тік қаражатты басқару 
тұ  жы рымдамасын дайындауды, 
инфляция деңгейін 4-6 пайызға 
түсіруді тапсырған болатын. 
Азық-түлік бағасын өндіру ші лер-
ден бастап бірыңғай баға орнату 
қа жет екенін де, бағалауға жауап-
ты мемлекеттік реттеу жүргізу 
тапсырылатынын да айтқан еді. 
Инфляцияның рекордтық дең-
гей ге жетіп 14 пайызға жуықтауы, 
азық-түлік бағасының шарықтап 
кетуі, қант өнімінің қатты қым-
бат тап, орташа бағасы 86,6 па-
йызға өсуі, қаңтар оқиғасының 
салдары жедел түбегейлі шешуді 
талап етіп отырған мәселелерді 
айқындап берді.

Президент биылғы жолдауын-
да қордаланған мәселелерді жаңа 
экономикалық саясат құру ар-
қылы шешу жолдарына тоқталды. 
Тұрақтылықтың заңдық жүйе ле-
нуі не, инвестиция тартудың мақ-
сатына, нәтижесіне және диффе-
рен циялық салық жүйесіне 
кө шу дің қажеттігіне, салық тиім-
ділі гін арттырудың маңыз ды лы-
ғына, тексерудің көптігіне тоқта-
ла келе, бюджет саясатында 
Ұлт тық қордың қаражатын алуды 
тоқтатуды, игерілмеген қаражат-
ты келесі жылға қалдыру, бюджет 
мәселесін қабылдау керектігін 
атап, мемлекеттік сатып алу 
заңын қабылдау керектігіне назар 
аударды. Елімізді азық-түлікпен 

Мемлекет басшысының Қа-
зақ стан халқына жолдауының 
негізгі идеясы – әр салада жаңа 
реформалар ұсынып, олардың 
жаңа бағытта жүзеге асуын 
қамтамасыз ету. Білім беру 
саласына енгізілетін жобалар 
қоғамның жаппай атсалысуына 
негізделіп, жастардың табысты 
білім алуына қолдау көрсетуімен 
ерекшеленді. Жастардың білімі 
мемлекеттің қаруы сана ла тын-
дық тан, олардың білім ала жүріп 
ең бек етуге, бизнес және кәсіп-
керлікпен айналысуына жол ашу 
ұсынылды. «Еңбекқор адам ең 
сыйлы адам болуы тиіс», – деген 
Президент сөзі бүгінгі күннің бас-
ты қағидасына айналса, халықтың 
әл-ауқатының көрсеткіші артады 
деп пайым жасауға болады.

Қазақстан Республикасының 
білім беру мен ғылым сала сын-
дағы жүйелі өзгерістері әлемдік 
деңгейдегі жаңашыл баста ма лар-
мен үндесіп, мемлекеттің ин-
теллек туалдық және рухани ре-
сурс тарының қайнар көзі ретінде 
басты рөл атқаруы тиіс. Себебі 
мемлекеттің экономикалық және 
әлеуметтік жетістіктері ең ал ды-

ның өзара сенімі және құрметіне 
не гізделген жаңа саяси мәде ниет-
ті қалыптастырамыз.

Президент жолдауындағы 
мін деттерді шешіп, мақсаттарға 
жету үшін әрбір адам және бүкіл 
қоғам жаңғыруы қажет. Ұлттық, 
мемлекеттік құндылықтарымыз 
түбегейлі жаңаруы тиіс. Олай 
болуы өз қолымызда. Сондықтан 
бар шаңызды Президент жол-
дауын бір кісідей қолдап, алдағы 
уақытта еліміздің әлеуметтік, 
рухани, экономикалық ахуалын 
жақсартуға атсалысуға шақы ра-
мын.

Төлеубек ПЕНТАЕВ,
Картография және 

геоинформатика 
кафедрасының профессоры, 

т.ғ.д.  

қамтамасыз ету үшін өнім өн діру-
шілерге жер керектігін, жер 
телімдерін бөлу нормаларын 
анықтаудың қажеттігін, субсидия 
бөлуді инфрақұрылымның көле-
міне сәйкестігін қамтамасыз ету-
дің олқы тұстарына тоқталды. 
Үкі меттің баяу қимылдауы сал да-
рынан шекер мен жанар-жағар-
майға байланысты мәселелердің 
туындағанын да атап өтті. Су 
тапшылығының жылдан-жылға 
сезіліп, ауыл шаруашылығын да-
мытуға, жалпы, тіршілікке кері 
әсерін тигізбеуі үшін суды үнемді 
пайдалану керектігі айтылды. 
Ауыл шаруашылығын дамытуға 
мүмкіндік беретін 2,9 миллион 
гектар жер қайтарылғанын, тағы 
5 миллион гектар жердің қай та-
рылатынына тоқталды.

Мәди БАЙДӘУЛЕТОВ,
Әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-дың Қаржы және есеп 
кафедрасының 

аға оқытушысы, э.ғ.к.

мен оның білім беру жүйе сі мен, 
азаматтарының білім дең гейі мен 
анықталады.

Ұлт мүддесіне ұйысуға шақыр-
ған жолдауда ұлттық сананы, пси-
хо логияны, ойлау жүйесін, дүние-
та нымын, парасатын, рухын, 
бей несін, сондай-ақ ұлттың ин-
но вациялық қабілетін дамыту 
көзделді.

 
Гүлнар МҰРАТБАЕВА,

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Педагогика және білім беру 

менеджменті кафедрасының 
профессоры, педагогика 

ғылымының докторы

Университеттің профессоры 
ретінде бізге жолдауда жоғары 
білім беру саласына қатысты 
тұжы рымдар маңызды болды.

Отандық жоғары оқу орын да-
ры сапасының артуына орай, 
оларда оқу құны да өсетіні анық. 
Осыған байланысты мемлекет 
білім беру гранттарын бөлуді 
жоспарлап отыр, яғни ҰБТ нәти-
же лері мен өзге де көрсеткіштерге 
байланысты мөлшері бойынша 
30-дан 100 пайызға дейін сара-
ланып, жылдық 2-3 пайызбен оқу-
ға несие беріледі. Бұл  мемлекет 
та рапынан үлкен қолдау. 
Бі лім саласына қатысты келесі 
өзек ті мәселе – студенттерді жа-
тақ ханамен қамтамасыз ету. Бұл 
мәселені шешу мақсатында Пре-
зи дент жоғары оқу орындарымен 
және құрылыс компанияларымен 
мемлекеттік-жекеменшік әріп-
тестік тетігін белсенді енгізуді 
ұсынды.

Жолдаудағы жаңа идеялардың 
бірі – әрбір отбасының елдің 
ұлттық байлығын пайдаланудан 
нақты қайтарым алуы тиіс деген 
ережесі. Осыған орай, Президент 
Балалар жылы аясында «Ұлттық 
қор – балаларға» жобасы өте 
маңызды екенін атап көрсетті. 
Мемлекет басшысы Ұлттық қор-
дың жыл сайынғы инвес тициялық 
табысының 50 пайызын балалар-
дың арнайы жинақтаушы шотта-
ры на мерзімінен бұрын алу құқы-
ғын сыз аударуды ұсынды. 
Кә  ме летке толғаннан кейін жи-
нақ талған сома тұрғын үй сатып 
алуға және білім алуға бағыт та-
латын болады. Жолдауда атап 
өтілгендей, бұл қаражат өскелең 
ұрпаққа ересек өмірге нағыз жол-
дама болатыны қуантады. Прези-
дент болашақ сайлау науқан да-
рының кестесін ұсынып, 
ағым  дағы жылдың күзінде кезек-
тен тыс президенттік сайлау өт-
кізуді ұсынды және өзінің өкі лет-
тік мерзімінің қысқаруына 
қа ра мастан, президенттік сай лау-
ға қатысуға дайын екенін білдірді.

Клара МАҚАШЕВА,  
Халықаралық 

қатынастар мен 
әлемдік экономика 

кафедрасының профессоры, 
тарих ғылымының докторы  

Ауқымы кең, мазмұны 
бөлек жолдау

Азық-түлік бағасы 
ауыздықталуы тиіс

Президент пайымдарын 
қолдаймын

Бұл 
мемлекет 

тарапынан 
үлкен 

қолдау

Ұлт денсаулығын жақсартуға 
зор ықпал етпек

Joldauğa qoldau
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сти мулов и условий для прив-
лечения в сферу сильных 
юрис тов; не об хо димость 
укреп ления статуса Высшего 
судебного совета, ко то рый 
должен стать полно цен ным 
институтом с четкими кадро-
выми функциями, начиная с 
отбора и заканчивая реко мен-
да циями по назначению судей 
всех уровней; принципиально 
важно искоренение влияния 
силовых органов, исключив 
все инструменты их адми нис-
тра тивного давления на судей; 
вместе с ограничением вме-
ша тель ства в деятельность 
судей предлагается усилить их 
ответственность за серьезные 
на рушения; каждый отме нен-
ный судебный акт, при вы не-
сении которого судья допус-
тил грубую ошибку, должен 
про ве ряться Судебным жюри; 
пред ло жено также перес мо-
треть инс титут оценки и 
привлечения к ответст вен нос-
ти судей по кри терию «качест-
во отправ ле ния правосудия».

Среди предложенных но-
вов ведений в судебной сфере 
в Послании указано на не обх-
о димость реформирования 
инс титута апелляции. Кстати, 

весь ма назревшее решение, 
которое позволит прекратить 
практику возврата апелля-
ционной кол легией уголов-
ных дел в суды первой 
инстан ции без каких-либо 
ос но ваний.

Очень существенное поло-
же ние Послания Президента 
РК связано с необходимостью 
про вес ти ревизию Уголовного 
и Уголовно-процессуального 
ко дексов с тем, чтобы из ба-
виться от всего, что факти чес-
ки не ра бо тает или препя т-
ствует пра во судию. Не менее 
важна конс та тация, чтобы 
после внесения соответствую-
щих поправок они не 
подвергались бесконечным 
корректировкам, ибо с 2015 
года в Уголовный и Уголовно-
процессуальный кодексы вне-
се но уже более 1200 изме не-
ний. Здесь я бы дополнительно 
пред ло жил бы исключить 
ведом ст венный характер фор-
мирования данных зако но-
дательных актов. Думается, не 
случайно К.К. Токаевым спра-
ве дливо пред ла гается пере-
дать полномочия по кор-
рек ции уголовного и 
уго ловно-процессуального 
зако но дательства Минис-
тер ству юстиции.

Нет сомнений, что реали-
за ция перечисленных поло-
же ний в значительной части 
позволит повысить качество 
судебных решений и снизить 
количество претензий насе ле-
ния к деятельности судебной 
сис темы.

Каримжан  ШАКИРОВ,
д.ю.н., профессор кафедры 

международного права
КазНУ им. Аль-Фараби

Почётный академик  АПН РК

Убеждён, что Послание, ог-
ла шённое Президентом Ка-
зах ста на, мало кого оставило 
рав но душным, так как оно 
было адресовано всем слоям 
нашего общества. Ведь не 
секрет, что население страны 
хотело бы знать, что в бли-
жайшее время ожидать на-
шему народу на пути строи-
тельства Нового Ка зах стана. И 
надо думать, что его ожидания 
в большинстве случаев оправ-
дались…

В силу масштабности доку-
мен та, остановлюсь тезисно 
лишь на положениях Посла-
ния, имеющих отношение к 
судебной системе страны.

В первую очередь, хо-
те лось бы отметить, что 
К.К. То каевым поставлен во-
прос о не обхо ди мости сроч-
но го обновления и оздоров ле-
ния судейского кор пуса. 
Дан ный вопрос является 
реаль но назревшим, о чём 
сви детельствуют многочис-
лен ные жа лобы на качество 
отправ ле ния правосудия в 
стране.

В этой связи, обращает 
вни мание следующие поло-
жения доку мента: предстоит 
обеспе чить равный статус 
всех судей, снизив их зави си-
мость от вы ше стоящих коллег; 
предложено применить вы-
бор ные меха низ мы при отбо-
ре самими судьями кандидатур 
на должности пред се д ателей 
судов и председателей судеб-
ных коллегий; не об хо ди мость 
приступить к внедрению 
элементов выборности судей 
Вер ховного Суда. Для этого 
Пре зидент будет вносить в 
Сенат кандидатуры на альтер-
на тивной основе; важность 
создания соот ветствующих 

В своем выступлении Прези дент 
особое внимание уделил со-
циальной сфере, а именно, по вы-
шению уровня благосос тоя ния 
граждан, улучшению качества 
предоставляемой медицинской 
помощи, повышению уровня дос-
туп ности медицинской помо щи.

Нас, как специалистов об щест-
венного здравоохранения очень 
вдохновил акцент на развитии 
сельского здравоохранения. Не 
секрет, что вопросы развития сель-
ского здравоохранения ос тают ся не 
решенными в течении очень 
длительного времени. И Пре зидент 
инициирует запуск мас штабного 
национального про ек та. В течение 
двух лет будут пос троены и пол-
ностью оснащены медицинские и 
фельшерско-аку шер ские пункты в 
650 селах, в которых сегодня нет 
медицинских учреждений, что 
позволит обес пе чить доступность к 
первичной медико-санитарной по-
мо щи бо лее одного миллиона сель-
ских граж дан. Также будут модер ни-
зи рованы и преобразованы в 
меж район ные многопрофильные 
учреж  дения, 32 центральные район-
ные больницы, где появятся ин-
сульт ные центры, отделения хи рур-
гии, реанимации и реа би ли тации. 
Этот шаг позволит зна чи тель но 
повысить качество меди цинских 
услуг и доступность высо ко тех но-
логичной меди цин ской помощи 
более чем четырех миллионов 
наших граждан в сельских регионах 
нашей страны, тем самым сокращая 
разрыв между уровнем предос тав-
ле ния ме ди цин ских услуг город-
ского и сельского здравоохранения.

Еще одним важным аспектом 
было озвучено развитие теле ме-
дицины, в результате которого 
будет обеспечена доступность ква-
ли фицированные меди цин ской по-
мощи жителям отдаленных райо-
нов.

Сегодняшнее послание Пре-
зи дента Касым-Жомарта Токаева 
к народу Казахстана даст новый 
импульс происходящим пере ме-
нам, так как затронуло многие 
острые и важные аспекты поли-
ти ческой, экономической и со-
циаль ной жизни страны. Наи-
более важным вопросом является 
взаимосвязь между политической 
модернизацией и экономическим 
развитием. Конституционные ре-
фор мы, одобренные народом Ка-
зах стана в результате все на род-
ного референдума по внесенным 
поправкам в Конституцию в июне 
текущего года, стали поворотным 
моментом в истории Казахстана, 
что, в свою очередь, должно при-
вес ти к экономическим успехам 
и процветанию. Также посред-
ством конституционных реформ 
правительство стремится пос-
троить новый и справедливый 
Казахстан, где жизнь граждан и 
права человека составят основу 
государственной политики и 
общества. Одной из целей теку-
щих политических реформ, как 

подчеркнул президент, должно 
стать усиление защиты прав че-
ло века и создание органа 
омбуд смена, на который будут 
воз ло жены обязанности по 
обес печению прав человека и 
граж данина.

Наиболее ощутимым пред ло-
жением Касым-Жомарта Токаева 
было введение новой прези дент-
ской системы, в которой срок 
полномочий президента составит 
7 лет на один срок. Думается, что 
это важный шаг к смягчению 
президентской власти и наде ле-
нию большей властью и воз мож-
ностями правительства и пар ла-
мента. Политические реформы и 
институциональные прео бра зо-
вания направлены на повышение 
ответственности государства и 
органов государственной власти 
перед гражданами и содействие 
экономическому и социальному 
развитию. Сокращение госу дар-
ствен ного вмешательства в эко-
но мику и поощрение госу дар ст-
венно-частного партнерства 
было указано ключевым в поли-

Президентом справедливо под-
чер кнуто о стратегической важ-
ности водных ресурсов и системы 
здравоохранения. Очевидно, что 
Казахстан сталкивается с острой 
нехваткой воды, что является 
вопросом национальной без-
опас ности. Из-за постепенного 
со кращения стока воды из сосед-
них стран наше государство ис-
пытывает серьезные проблемы в 
экономике и сельском хозяйстве.

Сегодняшнее послание отли-
чается привлечением внимания 
общественности ко многим 
важным проблемам и пред ло же-
нием пути их адекватного и 
эффективного решения. В свою 
очередь, мы должны поддер жи-
вать политику нашего президента, 
направленную на построение но-
вого и справедливого Казах стана.

Габит ЖҰМАТАЙ,
к.и.н., и.о. доцента

зав. кафедрой Всемирной 
истории, историографии и 

источниковедения

тике правительства. Сущест вен-
ная доля валового внутреннего 
продукта в значительной степени 
приходится на природные 
ресурсы, что выражается в зави-
симости Казахстана все больше 
от сырья. Для снижения чрез мер-
ной зависимости от природных 
ресурсов следует поощрять 
государственно-частное парт-
нер ство и сотрудничество между 
государством и частными учреж-
дениями для обеспечения фи нан-
сирования строительства и 

экс плуатации проектов в 
с о ц и а л ь  н о - э к о н о м и ч е с к о й 
сфере. Укрепление транзитного 
потенциала и инфраструктуры 
страны, строительство и улуч ше-
ние дорог и автомагистралей 
были обозначены в качестве 
стратегической цели прави тель-
ства, направленные на стиму ли-
ро вание торгово-эконо ми чес-
кого развития.

Предстоящие реформы в 
сфере образования предус ма три-
вают воспитание нового поко ле-
ния граждан, владеющими казах-
ским, русским и английским 
язы ками. Грамотность на трех 
языках рассматривается как 
мощный импульс и культурный 
капитал для экономического и 
интеллектуального развития Ка-
зах стана. Как подчеркнул Прези-
дент, необходимо реформировать 
и модернизировать всю систему 
образования. Заявление пре зи-
ден та о сокращении много смен-
но го обучения по всей стране и 
строительстве большего коли-
чест ва школ было также важным. 

Новые направления формирования Нового Казахстана
Послание Президента РК – 

ожидания оправдались

Мы поддерживаем политику нашего Президента

Озвученные Президентом 
инициативы вселяют надежду

Особый акцент в своем выс туп-
лении Президент сделал на под го-
тов ке врачебных кадров, отметив 
необходимость повы ше ния кон-
курентоспособности отечест-
вен ного здравоохранения и 
меди цин ского образования в по-
следовательных шагах. При меди-
цинских вузах будут созданы 
университетские больницы и 
клиники, что не на словах, а на деле 
позволит реализовать прин цип 
триединства образования, науки и 
практики. Также было отмечено, что 
в течение трех лет, количество 
грантов на обучение в резидентуре 
будет увеличено на 70%, что поз во-
лит сократить кадровый дефицит во 
врачебных специа ль ностях. Все эти 
меры позволят не на словах, а на 
деле улучшить здоровье нашей 
нации.

Все озвученные Президентом 
инициативы вселяют надежду в 
достижение целей устойчивого 
развития, индикаторов госу дар ст-
венных программ развития и 
позволят совместно построить 
Новый Казахстан.

Салтанат  
МАМЫРБЕКОВА,

доктор PhD, зав.кафедрой 
эпидемиологии, биостатистики и 

доказательной медицины
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Kemel

– Раушан Әмірдинқызы, 
таңдау филология факульте-
тіне түсіп отыр, бұл үлкен 
жауап кершілік қой.

– Әрине, Әл-Фараби атын да-
ғы Қазақ ұлттық университеті 
Қазақстан мен Азиядағы түрколо-
гия лық фундаменталды зерттеу-
лер ге ұйытқы бола алатын ин-
теллек туалдық орталыққа айналу 
жауапкершілігін мойнына алып 
отыр. ҚР Ғылым және жоғары 
білім министрлігі бекіткен рес-
пуб ликадағы жоғары оқу орында-
рында маман даярлау стандартта-
рының барлық шарттарына сай 
келетін «Түркітану» мамандығы-
ның университет реестріне енгі-
зілуімен Жалпы тіл білімі және 
Еуропа тілдері кафедрасы Түркі-
тану және тіл теориясы атауына 
өзгертілді. Ширек ғасырға жуық 
тарихы бар, бірегей дәстүрі 
қалыптасып үлгерген кафедра 
дер кезінде жаңа атаумен даму 
дәуіріне қадам басты. 

«Түркітану» кәсіби біліктілігін 
беру құзыреті филология факуль-
те тіне, соның ішінде аталған 
кафедраға жүктелуі кездейсоқ 
емес. Ең негізгі фактор – отандық 
түркітану саласындағы жетекші 
мамандар, ірі түркітанушы ға-
лым дар осы факультетте шоғыр-
ланған. Белгілі түркітанушылар 
– Ә.Қайдар, М.Томанов, Ғ.Ай-
да р ов, Т.Құрышжанов, Ә.Ибатов, 
А.Аманжолов, Б.Сағындықұлы, 
Т.Жансейітұлы сынды ғалым-
мамандар филология факуль те-
тінде түркітанудың түрлі сала ла-
ры бойынша дәрістер оқыды. 
Отандық түркітану бағытындағы 
ірі ғылыми еңбектер, оқулықтар, 
түркітану пәндеріне қатысты оқу 
бағдарламаларының авторы да 
осы ғалымдардың атымен тіке-
лей байланысты. Бүгінгі таңда 
аталған ғалымдардың шәкірттері 
ха лықаралық, республикалық 
дең гейде танымал болған белгілі 
зерт теушілер, ұстаз-ғалымдар. 
Олар республиканың айтулы 
уни вер ситеттерінде, ғылыми-
зерттеу институттарында, шетел-
дер де түркітану мәселелерімен 
кәсіби деңгейде айналысып, 
зерттеу жұмыстарын жүргізуде. 

Жалпы, факультетте қазақ тілі 
және әдебиеті оқытушыларын 
даяр лайтын мамандықта лин-
гвис тика бағыты бойынша «Көне 

түркі тілі», «Түркі графикасы», 
«Түркі филологиясына кіріспе», 
«Түрік тілі», «Түркі тілдері (өзбек 
тілі)», «Түркі тілдерінің салыстыр-
ма лы грамматикасы», «Орта ға-
сыр ескерткіштері тілі (арнаулы 
курс)», «Қазақ тілінің тарихи 
грам ма тикасы» пәндерімен қа-
тар, академик Ә.Қайдардың 
«Түр кі тілдері этимологиясы», 
А.Аман жо ловтың «Көне түркі 
жаз ба ларының деширофкасы», 
Б.Сағындықұлының «Түбіртек 
теориясы» арнаулы курстары 
күні бүгінге дейін оқытылып кел-
ді. Факультетте бағдарламаға сәй-
кес, «Қазақ тілінің тарихи 
грамма тикасы», «Қазақ тілінің 
тари хы», «Орта ғасыр ескерт кіш-
терінің тілі», «Ежелгі дәуір әде-
бие ті», «Ежелгі түркі жазуы», 
«Ежел гі түркі жазуының тарихы 
мен теориясы», «Орхон-Енисей 
ескерткіштерінің тілін оқыту» 
пәндері оқу кестесінен түскен 
емес. Яғни түркология – факуль-
тет үшін ұзақ жылдық дәстүрі мен 
тарихы, ғылыми-методология-
лық базасы, заманауи ұстаным да-
ры бірізділікке түскен етене 
жақын сала. 

– Оқу бағдарламасы қай-
та дан жасала ма? 

– Саналы ғұмырының ең 
өнім ді кезеңдерін осы кафедраға 
арнаған қайраткер ұстазымыз – 
профессор Алтай Аманжоловтың 
жетекшілігімен университетте 
«Көне түркі әлемі» орталығы көп 
жылдар бойы жемісті еңбек етіп, 
белсенді жұмыс істеп тұрды. 
Орталықтың жұмысын қайтадан 
жандандырып, ғалымның бас та-
ма сын жалғастыру да ендігі кафе-
дра ның алға қойған мақсат та-
рының бірі болмақ. Факультетте 
Алтай Аманжолов есімін алған 
атаулы «Түркі әлемі» оқу дәріс ха-
насы бар екенін де айтып өткен 
орынды. Дәрісханадағы кітап ха-
на қоры ғалымның өмірден 
өткеннен кейінгі отбасының 
сыйға тартқан, әкеден балаға 
мирас болып қалып отырған 
кітаптарымен, жеке мұрағаттық 
қағаздарымен, құжаттарымен то-
лық тырылды. Аталған құн дылық-
тар мен жасалып жатқан жобалар 
заманауи ғылыми ортаға қозғау 
салатын, бірлесе қызмет етуге 
ша қыратын бастамалар деп қа-
был даймыз. 

Қоғамға түркітану секторы-
ның кадрларын даярлап шыға ру-
да оқу форматы әу бастан тікелей 
осы мамандыққа мақсатты түрде 
бағытталған, көпжылдық тәжі ри-
белік алаңы қалыптасқан Түркі-
та ну және тіл теориясы кафедра-
сының маңызы ерекше. Қара 
шаңырақтың іргетасы қаланған 
сонау кеңестік кезеңнің алғашқы 
жылдарынан бастап атауын сан 
мәрте өзгертіп келе жатса да, 
аталған кафедра – түркітану са-
ласы бойынша дәріс оқитын, 
зертхана жұмыстарын жүргізетін 
республикадағы бірден-бір 
классикалық кафедра. 

«Мәңгілік ел», «Рухани жаң-
ғыру», «Ұлы даланың жеті қыры» 
мемлекеттік бағдарламалары 
аясында түркітану ғылымының 
қазақстандық моделін қалып тас-
тыру – қазіргі интеллектуалды 
қоғамның талабы. Әлем кеңісті-
гін дегі 40-тан астам қазіргі түркі 
тілдерін зерттеу, кодифика ция-
лау, олардың туыстық ұқсас тық-
тары мен айырмашылықтарын 
саралау, Орхон, Енисей, Талас, 
ортағасырлық жазба ескерткіш-
тер мәтінін түпнұсқадан қайта 
оқып, дешифровкасын жасау, 
оларға текстологиялық талдау 
негізінде көне ескерткіштердің 
қазақ тілімен сабақтастығын 
дәйектеу, қазіргі түркі тіл де-
рінің әлеуметтік орнын айқын-
дау, аз тілді түркі этностарының 
Қызыл кітапқа кіру, жойылып 
кету қаупінен сақтау, түркі 
өркение тінің әлем мәдениетіне 
ықпалын жаңғыру мәселелері 
Түркітану және тіл теориясы 
кафе дра сының концепциясы 
саналады. 

– Қандай кешенді зерттеу-
лер ді қолға алмақсыздар? 

– Кафедраның жаңадан жа-
сақ талған шығармашылық ұжы-
мы қайта жаңғырған кафедра 
жұ мысын, ғылыми потенциалын 
жаңа деңгейге көтеріп, кешенді 
зерттеулер жүргізудің жаңа, тың 
мүмкіндіктеріне жол салуға 
дайын деп есептейміз: 

– кафедра түлектері мен тың-
дау шылары жоспарланған білім 
алу блогында түркі филоло гия-
сына қатысты барлық теориялық 
және практикалық дағдылармен 
қа ру ланатын болады; 

– түркі әлемінің ортақ құнды-

лық тарын сақтауға, жалпы түр-
кілік, тарихи-тілдік сананы жа ң-
ғыр  туға, түркі халықтары 
ара сындағы ынтымақтастық пен 
мәдени ықпалдастықты нығай ту-
ға қызмет ететін универси те-
тіміздегі түркітану бакалавры, 
түркітану магистрі, түркітану са-
ла сындағы философия докто ры 
секілді академиялық дәрежелі 
мамандарды даярлау ісін қолға 
алады;

– қазақ тілін негізгі тірек тіл 
ретінде оқытып, студенттер мен 
профессорлық-оқытушылық 
құраммен бірлескен түркі тіл де-
рінің тарихи-салыстыр ма лы, 
салғастырмалы граммати ка сын 
жазу жұмыстарының кестесі жа-
са лынады;

– түркі тілдерінің әртүрлі 
ба ғыттағы сөздіктерін құрас ты-
руға жұмыс топтары жаса қ та-
лады; 

– бакалавр, магистратура, 
док то рантура бөлімдерінде бір-
неше түркі тілдерінде еркін сөй-
лейтін, араб, парсы сияқты шы-
ғыс тілдерін қосымша меңгерген 
мамандар даярлауға арналған 
мақсатты бағдарламалар жаса-
лады. Бұл өз кезегінде мемлекеттік 
тілдің әлемдік мәртебесін нығай-
туға жол ашады; 

– түркітану тек түркі тілде рі-
нің өткенімен, бүгінімен шектел-
мей ді, оның аясында түркі халық-
та рының тарихы, әдебиеті, 
дүние танымы, мәдениеті, этно-
гра фиясы тұтас қарастырылады. 
Түркі әлемінің тілін ғана емес, өзі 
таңдаған түркітілдес халықтар-
дың тарихын, мәдениетін, өрке-
ние тін, этнографиясын жақсы 
білетін тарихшы-түрколог, әде-
биет ші-түрколог, этнограф-түр-
ко лог, мәдениеттанушы-түр ко-
лог, археолог-түркологтарды 
даярлау мақсатында аталған сала 
ғалымдарымен салааралық 
байланыс орнатуды көздейміз; 

– жаһандану тұсында түркі та-
ну саясаттану, философия, со-
цио  логия мәселелерінен тыс қа-
ла алмайды. Университетті 
әлем дік дәрежедегі түркі әлемінің 
аналитиктері, саясаткерлері, эко-
но мистері, туризм мамандары, 
жаратылыстану ғалымдары (түр-
кі дүниесінің математиктері, хи-
мик тері, физиктері, биологтары 
және т.б.), түркі әлемінің ха-

Түркітану түркі тілдерінің 
өткенімен ғана шектелмейді

лықаралық қатынастарын ны-
ғай туға үлес қосатын дипло мат-
тарының қанат қағып ұшатын 
альма-матеріне айналдыруды 
мақсат етеміз;

– түркілік жазба ескерткіш-
тер дің әдеби-көркемдік сипаты, 
тілдік ерекшеліктері туралы 
біршама зерттеулер жүргізіліп, 
құн ды еңбектер жарық көрге ні-
мен, тарихи тұрғыдан толық ше-
шімін тапты деуге әлі ерте. Сон-
дықтан түркілік дәуірдегі жазба 
мұралар тарихын, тілін, мәде ние-
тін, әдеби-көркемдік ерекше-
лігін, тарихи-танымдық сипатын 
ғы лыми-теориялық тұрғыдан 
тал дап, зерттеу мақсатында ха-
лық ара лық симпозиумдар, ғы-
лы ми-теориялық, тәжі ри бе лік 
конференциялар өткізілетін бо-
лады; 

– ескерткіштердің тарихи, 
әде би-тілдік деректері қазіргі 
түркі халықтары өркениетінің 
қалыптасып дамуынан, соның 
ішінде қазіргі қазақ өркениетінің 
өркендеуінен хабардар етеді. 
Осы мақсатта түркітану маман-
ды ғында білім алушы контин-
гент тің өндірістік-шығар ма-
шы лық тәжірибесін арнаулы 
та рихи-мәдени нысандарда 
өткізуді ұйымдастырамыз; 

– түркітану дәрістері факуль-
тет тегі бірқатар мамандықтарға, 
соның ішінде кафедрадағы 
«Лингвист», «Екі шет тілі» маман-
ды ғында оқитын студенттер үшін 
де кешенді ғылыми, қоғамдық, 
саяси-гуманитарлық пән ретінде 
оқытылып, қосалқы кәсіби білік-
тілік ретінде рәсімделуі керек деп 
есептейміз; 

– тәуелсіз түркітілдес мемле-
кет тер түркітану ғылымында 
еркін кеңістікте әрекет етіп жат-
қанымен, оқшаулану, даралану 
сипаты басым. Ғылыми зерттеу-
лер де шектеулер мен тұйық тық-
тан арылып, 133 миллионға 
жет кен түркі халықтарымен 
мем лекетаралық деңгейдегі ор-
тақ зерттеулерге жол ашу үшін 
өзге түркі мемлекеттері Ғылым 
академиясы, Ғылым және жоғары 
білім министрлігі, ЖОО орын да-
рымен ғылыми тәжірибе ал-
масуды ұйымдастырамыз; 

– түркітану ғылымының ба-
сын да тұрған Алаш зиялылары 
мен отандық түркітанушы ғалым-
дар дың маңызы зор әдеби, тари-
хи, тілдік зерттеулерін танып, 
жи нақтап, жеке түркітану шы-
лардың ғылыми-зерттеу мектебін 
жалғастыруды қолға аламыз;

– түркітанудың оқытылуы 
әдіс темелері мен бұқараны 
ақпа рат тандыру иннова ция-
лық тех но логиясын жетілді ру-
дің плат формаларын – сайт-
тар, ютуб-каналдар, подкастар, 
қол жетімді вебинар-сабақтар, 
тре нингтер өткізуді күн тәрті-
біне қоямыз. 

Қорытындылай келе айтары-
мыз – жаһандану әлемдік үрдіс 
бол ғанымен, белгілі бір өрке-
ниет терге сүйенеді. Осы тұста 
бү кіл түркі халықтарының сүйе-
нер қалқаны, жаһандану теңізіне 
жүзер желкені – түркі өркениеті 
болмақ. Ұлттық кодты сақтай 
отырып, рухани жаңғыруға аса 
қажетті болып табылатын түркі 
өркениетінің тамыры тереңге 
кеткен құндылықтарын саралап, 
бүгінгі ұрпаққа насихаттау қайта 
жаңғырған кафедраның перс-
пек тивті жобаларының алғы-
шартына айналады.

– Әңгімеңізге рақмет.

Сұхбаттасқан 
Гүлзат НҰРМОЛДАҚЫЗЫ

Бүгінде әлемдік адамзат тарихының сахнасына мәңгілік ел 
ұғымымен таныла бастаған түркі әлемі ғалам үшін құлақ түріп, 
назар аударарлық феноменге айналды. Түркітілдес халықтардың 
туыстығы мен бірлігін айшықтайтын тарихи-мәдени ортақ жазба 
мұраларға бүгінгі күннің көкжиегімен қарап, ғаламдық деңгейде 
зерттеуге назар аударылуы уақыт пен кеңістік талабынан 
туындап отыр.

Таяуда Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
филология және әлем тілдері факультетіндегі бұрынғы Жалпы 
тіл білімі және Еуропа тілдері кафедрасы Түркітану және тіл 
теориясы кафедрасына өзгертілді. Жаңа кафедраның жұмысы 
қалай жүзеге асады? Кешенді зерттеу объектісіне қандай 
толғақты мәселелер ілігеді? Осы және басқа да сауалдар 
төңірегінде «Qazaq universiteti» газетінің тілшісі Түркітану және 
тіл теориясы кафедрасының меңгерушісі, филология ғылымының 
докторы, профессор Раушан Аваковамен тілдескен еді. 

Раушангүл АВАКОВА, 
филология ғылымының докторы, профессор:
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Ол 1973 жылы Талды қор-
ған қаласында дүниеге келген. 
1996 жылы Әл-Фараби атын-
дағы Қазақ ұлттық универ си-
тетін тарих мамандығы бо-
йынша тамамдады. Содан 
кейін 1999 жылы Қазақстан 
Республикасы Ғылым акаде-
мия сының Ғылым минис тр-
лігі Шығыстану инс ти ту ты-
ның күндізгі аспирантурасын 
аяқтағаннан кейін «Қазақстан 
корейлерінің ұлтаралық не-
келері (тарихи-демогра фия-
лық аспект)» тақырыбында 
кандидаттық диссертация 
қор ғады және 2005 жылы 
«Отандық тарих» мамандығы 
бойынша тарих ғылымының 
кандидаты ғылыми дәрежесін 
алды. 2017 жылы оған «Тарих» 
мамандығы бойынша ҚР БҒМ 
қауымдастырылған про-
фессоры ғылыми атағы 
берілді.

– Мен күн сайын таңертең 
ойға алған жоспарымды 
орын дау үшін ҚазҰУ-дағы 
жұмысыма асығамын. Осы бір 
ынта-ықылас маған ерекше 
шаттық сыйлайды. Неге де-
сеңіз, мен өз жұмысымды жақ-
сы көремін әрі факультетімді 
мақтан тұтамын. Ұстаздарым-
ды, әріптестерімді құрмет тей-
мін және бағалаймын, ал 
студенттерсіз бір күнімді де   
елестете алмаймын. Кейде 
аудиторияда бірнеше сағат 
бойы студенттермен белгілі 
бір тақырыпты талқылап, 
тереңдей түсеміз. Сонда 
олардың жан-жақтылығына 
тәнті боламын. Студенттер 
соны зерттеулер мен тың 
нәтижелерге қол жеткізген 
кезде еңбегіміздің еш кетпей, 
еленгеніне қуанамыз, – дейді 
кафедра меңгерушісі. 

Ол бала кезінен фило ло-
гия факультетіне түсуді жос-
пар лаған. Дегенмен әкесі 
қызының қабілеті мен қызы-
ғушылығын жақсы білетін дік-
тен, оған тарих факультетіне 

Кәсіби дамуыма 
жол ашқан білім ордасы

Наталья Ем – Әл-
Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің 
доценті, тарих 
ғылымының кандидаты, 
тарих және қоғамтану 
пәнінің оқытушысы, 
шығыстану факультеті 
Қиыр Шығыс 
кафедрасының 
меңгерушісі. Қазақстан 
корейлері қауымдастығы 
президиумының мүшесі, 
Қазақстан халқы 
Ассамблеясы Алматы 
қалалық ғылыми-
сараптама тобының 
мүшесі.

Қазақ тілінің мемлекеттік тіл 
ретіндегі қолданысын арттыру, 
даму тетіктерін жетілдіру, сол 
бағытта білікті мамандар даярлау 
– қоғамдағы өзекті мәселелердің 
бірі. Осы орайда, қазақ тілінің 
қолданбалы аспектілерін 
меңгерген, қазақ тілінің 
мемлекеттік тіл ретінде 
өміршеңдігін, қызметін талдап-
сараптайтын, білім беру 
мекемелерінде және мемлекеттік 
тіл орталықтарында үйлестіру 
жұмыстарын жүргізе білетін маман 
даярлау мақсатында Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-да 2022/23 оқу 
жылында «Қолданбалы қазақ тіл 
білімі» мамандығы ашылды. 

түсуге кеңес берген. Сол ке-
зеңде Кеңес Одағы ыдырап, 
бүкіл тарих қайта қаралған 
кез болатын. Кейіпкеріміз та-
рих факультетіне оқуға түсіп, 
таңдауынан жаңылмағанын 
тілге тиек етті.

Кейін альма матерге орал-
ған кейіпкеріміз корейтану 
саласындағы ғылыми ізденіс-
те рін жалғастырды, мұнда 
ғалым және ұстаз ретінде 
қарқынды түрде мансап жо-
лында еңбектенді. Шығарма-
шы лығында өзін не қызық ты-
рады деген сұраққа жауап 
берген Наталья Ем өз хал қы-
ның тарихын 1990 жылдардан 
бастап зерттей бастағанын 
айтады. Бұл көптеген ұлт өкіл-
дерінің өз тегіне, мәдениетіне, 
тіліне белсенді түрде орала 
бастаған этникалық жаңғыру 
кезеңі болатын.

– Қазақстанның көп эт-
нос тық, көпмәдениеттілік 
және көпконфессиялық біре-
гей ерекшелігі бар. Жүзден 
ас там этнос қазіргі қазақ 
қоғамының, Қазақстанның 
келбетін сипаттай ды. Этнос-
тар дың тарихи тағдыры әрқи-
лы қалыптасқанымен, олар-
дың барлы ғын Ұлы даланың 
байырғы тұрғын дары жылы 
шыраймен қабылдап, қам қор-
лық көрсетті. Оларды қазақ 
жері біріктірді. Осындай эт-
нос тардың бірі – Қазақ стан-
дағы корейлер. Олардың жал-
пы саны елімізде жүз мыңнан 
сәл асқанымен, корейлерді 
қазақстандық қоғам өмірінің 
барлық саласында кездес ті ру-
ге болады. Бір шаңырақ ас-
тында тату-тәтті ғұмыр кешіп 
жатқан өзге этнос өкілдері 
секілді корейлер де әрбір от-
басылық ортада, әрбір еңбек 
ұжымында бар. Қонақжай 
елдің этностары саяси тұрақ-
ты, экономикасы ауқатты, ең 
бастысы – эмоционалды заң-
ды лық деңгейі жоғары қо-
ғамда біртұтас отбасы ретінде 

өмір сүріп келеді, – дейді 
Наталья Ем. 

Қазақстандағы корей ди-
ас  порасының тарихын сақ-
тап қалу, басқа елдердегі кә-
ріс тердің тарихын зерттеу 
мақ сатында кейіпкеріміз 
зерттеу жұмысын жалғас-
тырды. Ол шетелдегі корейлер 
тақырыбына қызығушылық 
танытты және көкейіндегі сұ-
рақтарға жауап іздеп, зерт-
теумен айналысты. Оның 
диссертация тақырыбы «Қа-
зақ стандағы корейлердің ұлт-
ара лық некелері» (2012) бол-
ды. Наталья Борисовна бұл 
саланы әлі күнге дейін жете 
зерттеп келеді. Алпыстан 
астам ғылыми мақаласы мен 
тағы екі – «Шетелдегі ко-
рей лер дің этносаралық 
қа тынас тары» (2014 ж.), 
«Оң түстік Ко реядағы х а      -
лық   аралық некелер: муль ти-
куль ту ра лизм  нің мәсе леле рі 
мен перс пек тивалары» (2020) 
атты мо но графиялары жарық 
көр ді.

– Корейлер еліміздің әлеу-
меттік-эконо ми калық да муы-
на нақты үлес қосып келеді. 
Қазақстандық қоғам әлеумет-
тік-экономикалық дамудың, 
саяси тұ рақ тылықтың жоғары 
деңгейін сақтай отырып, 
этнос тық, діни, тілдік ерек-
шелік теріне қарамастан, 
қоғамның әрбір мүшесінің 
бірегейлігін тануды сақтайды. 
Қазақ стандағы корейлердің 
жас буыны өздері нің, ата-
бабаларының Отаны, соны-
мен қатар олардың ұрпақтары 
мекен ететін жер – Қазақ елі 
екенін мойын дап отыр. Олар 
жеке тұлға ретінде өзін-өзі 
қам тамасыз етуге, сапалы 
білім алуға, қазіргі еңбек 
нарығындағы қатал бәсекеге 
төтеп беруге, өз ісінің нағыз 
маманы болуға талпынады. 
Сонымен қатар қазақ стан-
дық қоғамға, мемлекетке 
пайдалы болудың ма ңыз ды-

лығын түсінеді, – деді Наталья 
Ем. 

Ол өз кафедрасын универ-
си теттегі жетекші кафедра-
лар дың біріне айналдырды. 
2014 жылдан бастап Корей-
тану кафедрасы мен Жапон-
та ну кафедрасы Қиыр Шығыс 
кафедрасына біріктірілді. Со-
дан бері кейіпкерімізге үл кен 
жауапкершілік жүк тел ді. 
Бұл міндет оған жоғары 
мо ти ва ция берді. Оның 
жетек ші лі гімен Корея мен 
Жапо ния ның же    тек  ші уни-
 верситеттерімен бір қа тар 
ке лісімшарттар жасалды. Мә-
селен, студенттер мен ма-
гистранттардың акаде мия-
лық ұтқырлық бағдарламасы 
аясында байланыс орна ты-
лып, магистратура және ба ка-
лавриат бағдарламалары 
бо йынша қосдипломдық 
бағ    дарламалар ашылған 
және оқытушылар кәсіби өсу 
үшін жаңа мүмкіндіктерге ие 
бол ды. Наталья Ем кәсіби даму 
жо лында зор мүмкіндік сый-
лаған білім ордасына қа шан да 
қарыздар екенін айтты. 

– Еңбегімнің зая кетпе ге-
нін алғаш рет 2010 жылы 
Білім және ғылым минис тр лі-
гінен «Жоғары оқу орнының 
үздік оқытушысы» мемле кет-
тік грантын алған кезде анық 
түсіндім. Кейінірек, әрине, 
басқа да медальдар, серти фи-
кат тар алдым, бірақ аталмыш 
марапат еңбек жолымның 
бас  тауында ең жарқын әсер 
қалдырды. Тағы бір үлкен қуа-
ныш – Кореяның жетекші 
уни верситеттерінде және 
2018 жылы Токио универ си-
тетінде екі ұзақ мерзімді та ғы-
лым дамадан өту бақыты 
бұйыр ды. Жақында АҚШ-тың 
Нью-Йорк қаласындағы 
Queen's College жанындағы 
Корей қауымдастығын зерт-
теу орталығы ұйымдастырған 
«Америкалық корейлердің 
тарихи Отанымен байла ныс-
тар» тақырыбында өткен кон-
фе ренцияны үлкен қуаныш-
пен еске аламын. Диалог 
ала ңында алғаш рет Әл-Фа ра-
би атындағы ҚазҰУ-дың «Эт-
ни калық Отанмен бай ла-
ныстар: неке көші-қо нын дағы 
ТМД елдерінің корей әйел де-
рінің жағдайы» та қы ры бын-
дағы зерттеу жобамыз ұсы-
ныл ды. Мұның бәрі өте 
қы зықты, жұмысыңды жал-
ғас тырып, жаңа көкжиектер 
ашуға итермелейді. Бұл жетіс-
тіктерімнің барлығы, түптеп 
келгенде, ҚазҰУ-да қызмет 
етуім нің көрсеткіші деп бі-
лемін, – деп сөзін тамамдады 
кафедра меңгерушісі.

Нұрбек НҰРЖАНҰЛЫ

Bılım ıntegrasıasy

Қолданбалы 
қазақ тіл білімі 

мамандары 
даярланады

Наталья ЕМ:

Жаңа мамандыққа даярлау үшін ба-
калавр деңгейі бойынша 12 студент 
қабылданды, оның 11-і – грант иегері, бір 
студент ақылы оқиды. Ал магистратура 
бойынша 10 магистрант қабылданды. 

«Қолданбалы қазақ тіл білімі» білім 
беру бағдарламасының мақсаты: қазақ тіл 
білімінің ғылыми-теориялық негіздерін 
меңгерген ғылыми қызметкер; қазақ тілін 
екінші тіл ретінде оқытудың иннова ция-
лық әдістемесін игерген оқытушы; фило-
ло гиялық қызметтің негізгі салаларын-
дағы практикалық мәселелердің шешімін 
табу тәсілдері бойынша және шешендік 
өнерге баулу техникасы мен әдістерін 
меңгерген маман даярлау.

Білім беру бағдарламасы аясында 
қоғам дағы мемлекеттік тілдің қолданысы 
бойынша болатын кедергілер себептеріне 
социолингвистикалық сараптамалар 
жасау, оларды болдырмау жолдарын 
қарастыру, тілдің қолданбалы аспектілері, 
қазақ және шет (орыс, ағылшын) тілдері 
ерекшеліктерін тілдер типологиясы бо-
йын ша салыстырмалы аспектіде меңгеру, 
қазақ тілін өзге тілді аудиторияда мең гер-
тудің тиімді стратегиялар жүйесін игеру, 
қарым-қатынастың кез келген түрін 
ұйым дастыру, копирайтинг және спич-
рай тингтің бағыттары мен түрлерін ажы-
рату, көпшілік алдында сөйлеу мәті нін 
және жарнамалық мәтін құру, интернет-
коммуникацияның түрлерін, тілдік ерек-
шеліктерін талдау, ұлттық корпус құру 
тәжірибесін, құжат тілінің мазмұндық-
құрылымдық жүйесін құрайтын тілдік 
стандарттылық, терминдердің бірізділігі, 
номенклатуралық атаулардың жазылуы 
сияқты кешенді лингвистикалық білім 
беру көзделеді.

Нұрбек РҮСТЕМ
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Начало нового 2022-2023 
учеб ного года омрачено нововве-
де нием в действие приказа Ми-
нистра просвещения Республики 
Казахстан от 3 августа 2022 года 
№ 348 «Об утверждении госу дар-
ственных общеобязательных 
стан дартов дошкольного вос пи-
тания и обучения, начального, 
основного среднего и общего 
сред него, технического и про-
фес сионального, послесреднего 
образования» и введу с утратой 
силы приказа Министра обра зо-
вания и науки РК от 31 октября 
2018 года № 604«Об утверждении 
государственных общео бяза-
тель ных стандартов образования 
всех уровней образования». При-
нято решение о неделимости 
классов на группы при препо да-
вании предмета физическая 
культура. Это, безусловно, при ве-
дет к сокращению численности 
работающих педагогов. Тысячи 
учителей физической культуры 
оказались под угрозой уволь-
нения.

Дан ное решение стало не-
ожи данным, так как еще в мае 
теку щего года ответственные ра-
бот ники Министерства про с ве-
щения заверяли педагогическую 
общественность в том, что с 
начала нового учебного года в 
ка захстанских школах будет вне-
дре но гендерное раздельное обу-
чение по физической культуре и 
тех нологии. 

Казахстанский отраслевой 
про фессиональный союз работ-
ни ков образования и науки не 

может оставаться безучастным к 
проб лемам педагогов и членов 
их семей. Профсоюз обратился 
в уполномоченный государ ст-
вен ный орган в сфере прос ве-
щения с предложением в крат-
чайшие сроки разрешить 
соз данную конфликтную си-
туа цию через соглашение сто-
рон социального партнерства 
и надеется не прибегать к иным 
формам защиты прав трудя-
щих ся, установленных Законом 
РК «О профессиональных сою-
зах».

Руководящие органы про фес-
сио нального союза призывают 
работников воздержаться от 
совершения незаконных дейст-
вий. Защита наших прав и за кон-
ных интересов должна осу щест-
вляться в строгом соответствии 
с действующим законода тель-
ством Республики Казахстан, 
сооб щила пресс-служба Ка зах-
стан ского отраслевого про фес-
сио нального союза работников 
образования и науки.

Внедряют гендерное раздельное обучение

Новости высшего образования

В первом полугодии текущего 
года правовыми инспектора 
труда Казахстанского отрас ле-
вого профсоюза работников 
образования и науки рассмо тре-
но и разрешено 15 318 обра ще-
ний членов профсоюза, бес плат-
но дано 12 173 консультаций по 
юридическим вопросам. 

В этом году Казахстанский 
отраслевой профсоюз работни-
ков образования и науки за 
полгода помог вернуть работ ни-
кам образования более 120 млн 

тенге. В рамках общественного 
контроля за исполнением трудо-
вого законодательства проведено 
1 188 проверок, выявлено 2 620 
различных нарушений трудового 
законодательства, из них 754 в 
части оплаты труда, 855 - по 
офор млению трудовых отно ше-
ний, 251 - режиму рабочего вре-
мени и времени отдыха. По выяв-
ленным нарушениям внесены 
представления работодателям по 
устранению нарушений и восста-
новлению нарушенных прав ра-

бот ников. При содейст вии пра-
во вой службы восстановлено на 
работе 4 уволенных работника.

Оказана правовая помощь 
членам профсоюза при разре ше-
нии индивидуальных трудовых 
споров в согласительных комис-
сиях – в 223 случаях, в судах – в 
17 случаях. По требованиям 
проф  ор ганов возвращено неза-
кон но удержанных или невы пла-
ченных членам профсоюза де-
неж ных сумм всего по 
респуб лике 124 180 505 тенге, 
сооб щила пресс-служба Казах-
станского отраслевого проф-
сою за работников образования 
и науки.

Профсоюз призван решить основные насущные вопросы – 
экономические и трудовые, поддерживать интересы 
работников и защищать их конституционное право в случае 
нарушения. Основные задачи любого профсоюза: решение 
социальных вопросов работников; решение вопросов об 
определении рабочего времени и времени отдыха; разбор 
нарушений и штрафов, накладываемых на сотрудников 
администрацией предприятия; организация безопасного 
рабочего процесса; решение вопросов о зарплате и 
пенсионном обеспечении. Работник вступая в члены 
профсоюза чувствует себя более защищенно, поскольку знает, 
что при возникновении конфликтной ситуации не останется с 
работодателем один на один.

Профсоюзы решают насущные проблемы

Проверка показала, что руко-
вод ством Костанайской акаде-
мии и Актюбинского юри ди чес-
кого института МВД не 
обес печена качественная и 
эффек тивная учебная и учебно-
методическая работа, не осу-

Руководителей двух 
ВУЗов МВД наказали за 
недостатки в работе, 
сообщает Polisia.kz. В 
ведомстве пояснили, что в 
деятельности двух ВУЗов 
МВД выявлены грубые 
нарушения и существенные 
недостатки в организации 
учебной и учебно-
методической работы. щест вляется должный контроль 

по соблюдению государственных 
общеобязательных стандартов. 
Более того, не выстроена орга ни-
зация учебно-методического 
процесса, координация работы 
подразделений учебных заве-
дений не на должном уровне. 

Указанные нарушения стали 
возможными вследствие ненад-

ле жащего исполнения функ цио-
нальных обязанностей и долж-
ност ных инструкций 
руко водством Академии и Инс-
ти тута. За упущения и провалы в 
работе руководством Коста най-
ской академии и Актюбинского 
юридического института, минис-
тром внутренних дел Маратом 
Ахметжановым подписан приказ 
о наказании. Так, заместитель 
начальника Костанайской акаде-
мии МВД РК им. Ш.Кабылбаева 
Ахан Нурушев предупрежден о 
неполном служебном соот вет-
ствии. А начальнику Актю бин-
ского юридического института 
МВД РК им. М.Букенбаева Алтаю 
Байсултанову объявлен строгий 
выговор, сообщили в пресс-
службе МВД РК.

Руководителей двух вузов наказали
В Военном институте Сухо-

пут ных войск под руко вод-
ством заместителя министра 
обороны генерал-лейтенанта 
Султана Камалетдинова про-
шел учебно-методические 
сбор с руководящим составом 
военных учебных заведений 
Казахстана. В ходе меро прия-
тия были рассмотрены во-
просы повышения научно-
педагогического потенциала и 
квалификации профессорско-
преподавательского состава 
военных учебных заведений, а 
также совершенствования ор-
га низации агитационно-имид-
жевой работы с учениками 
обще образовательных школ.   

Вниманию участников был 
представлен доклад началь-
ника Департамента военного 

образования и науки генерал-
майора Жумабека  Ахметова 
«Об организации  учебно-ме-
тодической и научной дея-
тель ности в военно-учебных 
заве де ниях Министерства 
обо роны». Начальники воен-
ных учебных заведений до-
ложили заместителю руко во-
дителя оборонного ведомства 
об итогах работы приемных 
комиссий, о готовности к но-
во му учебному году и под-
готовке к государственной 
аттес тации, проводимой упол-
но моченным государст вен ном 
органом в области обра зо-
вания. В завершении ме ро-
приятия генерал-лей те нант 
Султан Кама лет динов опре де-
лил задачи на новый учебный 
период.

«Генеральный директор 
ака демии Наджхаван Рупал 
предложил открыть уни вер-
ситет информационных тех-
но логий с двудипломной (Ка-
захстан — Индия) программой 
обучения в Алматы. Стороны 
обсудили перспективы разви-
тия академического сотруд ни-
чества в сфере медицины, фар-
мацевтики и биотехнологий. 
Кроме того, компания наме-
рена построить в стране по-
лик линики и фарма цев ти-

ческие заводы», — сообщает  
Телеграм-канал ведомства. 

В свою очередь, Саясат 
Нур бек рассказал главе меж ду-
народной академии о порядке 
открытия и регистрации учеб-
ных заведений, а также вы ра-
зил готовность к установлению 
парт нерских связей со сто-
роны министерства. Также ми-
нистр отметил, что академии 
следует построить дос та-
точное количество общежитий 
для студентов.

Предложили открыть 
Казахстанско-Индийский 

университет

Рассмотрены вопросы 
военного образования

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 
недавно встретился с пред ста ви телями International Academy 
of Medicine and Sciences (Международная академия меди ци-
ны и науки).  

Каиржан ТУРЕЖАНОВ

daıJest
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8 soŊğy Bet

Ñтуденттер мен оқытушыларға 
жағдай жасалған

Суретті түсірген – Марат Жүнісбеков

Біздің оқырман

Әбдеш ТӨЛЕУБАЕВ,  
тарих ғылымының докторы, профессор

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН!

 «Qazaq universiteti» газеті – 75 жылға жуық тарихы бар іргелі 
басылым.

 Газет 2022 жылдың қаңтар айынан республика көлемінде 
таратылады. 

 Басылымда елдегі және университеттегі айтулы жаңалықтар 
қамтылады.

 «Qazaq universiteti» газетіне жазылып, өз мақа ла ңызды ұсы-
ну ға сіздің де мүмкіндігіңіз бар.

 Егер сіз әлеуметтік осал топтағы 
студенттерге «Qazaq universiteti» газе тін 
жаздырып, рухани қолдау білдір гіңіз 
келсе, Halyk bank QR қосым ша сы 
арқылы төлем жасай аласыз.

 Ол үшін Halyk bank қосымшасы ар қы-
лы QR-кодты суретке түсіріп, белгілеу 
(наз начение) бөлі мі нен «Qazaq universi-
teti» газетіне жазылу» деген бөлікті тол-
тыру керек. 

ГАЗЕТІНЕ ЖАЗЫЛУ 
ЖЫЛ БОЙЫ ЖАЛҒАСАДЫ

Газетке жазылу индексі: 64787

ГАЗЕТІНЕ ЖАЗЫЛУ 

«QAZAQ
UNIVERSITETI»

Ғылым және жоғары білім саласындағы 
жаңалықтармен танысқыңыз келсе, 

«QAZAQ UNIVERSITETI» 
газетіне жазылуды ұмытпаңыз!

 Ал республика көлеміндегі оқырмандар үшін «Қазпошта» 
АҚ-ның барлық бөлімшелері қызмет көрсетеді.

 Аудан/ауыл  Қала 

6 айға  1251,42 теңге 1363,14 теңге

12 айға  2502,84 теңге 2726,28 теңге

«ҚАЗПОШТА» АРҚЫЛЫ ЖАЗЫЛУ БАҒАСЫ:

«Көп еңбегі көңілді» деген-
дей, осы қуанышты жаңа лық-
тың әсерімен филология фа-
куль тетінің Шет тілдер 
ка фе драсының ұжымы универ-
си тет жанындағы «Парасат» 
кәсіподағының қолдауымен бір 
демалыс күнін табиғат аясында 
көңілді өткізіп қайтты. Алма ты-
ның көз тартар, табиғаты әсем 
жерлерінің бірінде орналасқан 

Қолдау көрсетіп, жақсы 
жағ дай жасағаны үшін «Пара-
сат» кәсіподағына Шет тілдер 
кафедрасы атынан алғыс ай та-
мыз. Еңбектеріңізге табыс ті-
лей міз!

Қ.АЙСҰЛТАНОВА,
Шет тілдер каферасының 

оқытушысы, ф.ғ.к.

«Форель шаруашылығына» сая-
хат жасауға кафедра меңге ру-
шісі Д.Досмағамбетова ұсыныс 
жасады, қуана қабылдадық. 
Себебі бұндай саяхатқа ұжым 
болып алғашқы рет шығуымыз. 
Бұл саяхат қаланың шуынан, 
күнделікті күйбең тіршіліктен 
бір мезгіл арылып, әсем таби-
ғатты тамашалауға мүмкіндік 
сый лады. 

ҚазҰУ-дың  Басқарма 
Төрағасы – Ректоры 
Жансейіт Түймебаев 
университеттің қаржылық 
қызметінің негізгі 
мақсаты студенттер мен 
оқытушыларға кеңінен 
жағдай жасау екенін 
үнемі айтады. «Парасат» 
кәсіподақ комитетінің 
төрағасы Т.Мекебаев 
сауықтыру және бос 
уақытты ұйымдастыруға 
бағытталған жұмыс тар-
дың жүйелі түрде іске 
асырылуына көп көңіл 
бөлуде.

Кәсіби қызмет пен 
салауатты өмір салтын 
ұстанып, универси те тіміз-
дің «Парасат» кәсіподақ 
ұйымының қолдауымен 
және Жағдаяттық басқару 
орталығының білікті 
мамандарымен «ДемILove» 
бағдарламасы 
шеңберінде Алатау 
бөктерінде табиғат 
аясында белсенді 
демалыс өткізілді. 

Äемалыс командалық 
рухты нығайтады

Сонымен қатар орталықтың 
қыз меткерлері домбыра, гита-
ра аспаптарында әсем әндер 
орындады. «Парасат» кәсіподақ 
ұйымы рухани дамуымызға 
қолдау көрсетіп, тұрмысы-
мыз ды кеңінен қамтып, әр бі-
ріміз дің салауатты өмір сү руі-
мізге мүмкіндік беріп 
отыр ғанына көңіліміз толады. 
Адам баласын игі істерге бас-
тайтын ізгі жү ректің қалауы да 
– жақсылық. Ен деше бір-

бірімізге деген жақсылығымыз 
көп болсын. 

Өрлеу мен өсуге мүмкіндік 
беретін, іргетасына 90 жыл 
толайын деп отырған ұлттық 
университетіміздің болашағы 
жарқын болғай! 

А.БЕКМЕТОВА,
Ж.МОЛБАСЫНОВА,

Жағдаяттық басқару 
орталығының бас 

мамандары

Орталық қызметкерлері де-
ма лыс барысында ұйым дас-
тырған байқау-ойындарына, 
атап айтқанда: команданың 
ын тымақтастығын, ептілігін, 
икемділігін, ассоциациялық 
қа былдауын, әлеуметтік пер-
цеп ция қасиетінің дамуын, 
шығармашылық қабілеттерін 
көрсететін «Бір арнадамыз», 
«Ин женер», «Байланыс», «Құ-
дағи бір би» және т.б. ойындарға 
қатысты. Байқау-ойындары үш 
команданың «Жаңа Қазақстан 
және менің болашағым» атты 
сурет салу және оны қорғау 
шартымен жалғасты. Жүргізіл-
ген ойындар қызметкерлердің 
өзін-өзі бағалауға, командамен 
жұмыс атқару қабілетін дамы-
туға және командалық рухты 
нығайтуға, шығармашылық 
қиял дарының қайта жаңғы-
руына мол мүмкіндік берді. 

Бағасы келiсiм бойынша.
Газетке жазылу индексі: 64787

Таралымы – 1000
 Жарияланған мақаладағы автор пiкiрi   

 редакцияның көзқарасын бiлдiрмейдi.
 Редакцияға түскен қолжазба қайта рылмайды, 

 үш компьютерлiк беттен асатын материалдар  
 қабылданбайды. 

  «Qazaq unıversıtetinе» жарияланған мақала  
 көшiрiлiп басылса, сiлтеме жасалуы мiндеттi.

  Жарнама мәтініне жарнама беруші жауапты.

ҚҰРЫЛТАЙШЫ:
Әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетi

МЕКЕНЖАЙЫ:
050040, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 71, 
ректорат, 3-қабат, №305, 307 бөлме.
Байланыс телефоны: 377-33-30, iшкi: 32-28, 
тiкелей: 377-31-48.

Газет 1994 жылдың 7 ақпанында Қазақстан Республикасының 
Баспасөз және бұқаралық ақпарат министрлiгiнде тiркелiп, № 1242 куәлігi берiлген Кезекші редактор:  Нұрбек НҰРЖАНҰЛЫ

Электронды мекенжай:
kaznugazeta@gmail.com

Газет редакцияның компьютер орта-
лығында терiлiп, беттелдi. 
«Everest» баспаханасында басылды. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің

Басқарма Төрағасы – Ректоры 
Жансейіт ТҮЙМЕБАЕВ

Ақпарат және коммуникациялар 
департаментінің директоры
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