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Алау

Қымбатты қазақстандықтар!
Құрметті Парламент депутат-

тары мен 
 Үкімет мүшелері!

Ханымдар мен мырзалар!
 Санаулы күндерден кейін біз 

азаттық туын желбіретіп, Тəуелсіз 
мемлекет атанғанымыздың 25 
ж ы л д ы ғ ы н а  а я қ  б а с а м ы з .  
Бұл – тəуелсіздікті  нығайту 
жолындағы өлшеусіз еңбегіміздің 
ш и р е к  ғ а с ы р л ы қ  б е л е с і н 
қ о р ы т ы н д ы л а й т ы н  м е р е й л і 
сəт. Тəуелсіздікті баянды ету 
оған қол жеткізуден де қиын. 
Мемлекеттігіміздің тұғырын 
мызғымастай нығайта түсу үшін 
бізге əлі талай өткелі күрделі, 
өкпегі көп бұралаң жолдардан өтуге 
тура келеді.

Заманның беталысын өздеріңіз 
көріп отырсыздар. Аса күрделі, 
қиын кезеңге аяқ бастық. Жаңа 
қатерлері мен тың мүмкіндіктері 
қатар өрбіген жаһандық ахуал 
біздің көз алдымызда өзгеруде. 
Алпауыт елдердің текетіресі мен 
өзара санкциялар алмасу дүниені 
тұйыққа қарай бастауда. Біздің 
басты экспорттық өнімдеріміздің 
дүниежүзілік нарықтағы бағасы 
еселеп құлдырады. Бүгінгі аху-
ал – біздің жетістіктерімізді 
сынға салып, елдігімізді шыңдай 
түсетін уақыт тезі. Жауапты сəтте 
бірлігімізді сақтап, еліміздің игілігі 
үшін аянбай тер төгуіміз керек. 
Біріміз – бəріміз үшін, бəріміз 
– біріміз үшін деген қағиданы 
ұстанып, еңбек етуге тиіспіз. 

Сəт сайын құбылған аласапы-
ран заманға сай амал болуы ке-
рек. Ең жақсы жоспар – уақыт 
талабына бейімделе алатын жо-
спар. Біз де заманның беталысына 
қарай межелерімізді белгілеп, 
жоспарларымызды жөндеп оты-
рамыз. Біздің мақсатымыз – елі 
бақытты, жері гүлденген қасиетті 
Отанымыз Қазақстанды «Мəңгілік 
Ел» ету! Əлемдегі ең дамыған 30 
мемлекеттің  қатарына қосылып, 
бай да қуатты елдермен иық 
түйістіру. Біз бұл мақсатымызға 
міндетті  түрде жетеміз. Мен 
бүгін жаңа қатерлері мен тың 
мүмкіндіктері қатар өрбіген жаңа 
жаһандық нақты ахуалда дамудың 
басты бағыттарын айқындайтын  
Қазақстан халқына Жолдауымды 
жария етпекпін.

Қымбатты қазақстандықтар!
Құрметті Парламент депутат-

тары, Үкімет мүшелері!
Ханымдар мен мырзалар!

Бірнеше күннен кейін тарих ел 
Тəуелсіздігінің 25 жылдығының 
есебін бастайды. Небəрі ширек 
ғасырда Қазақстан жаһандық 
шаруашылық байланыстарға 
қосылған егемен ұлттық эконо-
мика жəне ұлттардың əлемдік 
о т б а с ы н ы ң  т о л ы қ қ а н д ы 
қатысушысына айналған мем-
лекет ретінде қалыптасты. Біз 
бəріміз бірге көптеген сынақтарға 
төтеп бердік, шынықтық жəне 
нығайдық. Біз өзіміздің бүкіл та-
рихымызда көз көрмеген табысты 
экономикалық даму қарқынына 
қол жеткіздік. Біздің халқымыз 
бұған дейін ешқашан бүгінгідей 
жақсы өмір сүрген емес. Біз көп 
нəрселерге қол жеткіздік.

Қазір əлем шапшаң қарқынмен 
өзгеруде. Басқаша дəуір туып 
келеді .  Біздің көз алдымыз-
да өзгеше мүмкіндіктері мен 
тəуекелдері бар жаңа жаһандық 

нақты ахуа л  пайда  болуда . 
Бүгінде Қазақстан экономикасына 
əлемдік рыноктардағы құлдырау 
туындатқан бірқатар сыртқы 
факторлар теріс əсерін тигізуде. 
Жаһандық дағдарыстардың шығу 
төркіні біздерге байланысты емес. 
Жаһандық дағдарыстар ықпалынан 
ешкім де сақтанып қала алмайды.

І. Жаңа жаһандық нақты 
ахуалдың сын-қатерлері

Бүгінде бізге де əлем дамуының 
бүкіл сын-қатерлерін көре білудің 
маңызы зор.

Біріншіден, қазіргі жаһандық 
дағдарыс жаппай қамту сипатына 
ие. Іс жүзінде барлық əлемдік 
рыноктар – қаржы, көмірсутегі, 
мет а лдар ,  а зық-түл ік  жəне 
басқа да рыноктар тұрақсыз. 
Біздің экспорттық өнімдерімізге 
сұраныстың төмендеуінің негізгі 
себебі де осында.

Екіншіден, əлемнің барлық эко-
номикаларында да экономикалық 
өсімнің баяулауы байқалуда. 
Бүгінде жаһандық ІЖӨ өсімінің 
үнемі төмендеуі жөніндегі болжам-
дар ешкімді де таңқалдырмайды. 
2011 жылдың күзінен бастап 
Ха лықара лық  ва лют а  қоры 
оларды 5-тен 3 пайызға дейін 
төмендете отырып, болжамдық 
көрсеткіштерді 6 рет қайта қарады. 
Жəне, шамасы, бұл да шек емес 
сияқты.

Үшіншіден, бүгінде мұнайдан 
түсетін супертабыстар жоқ.

Төртіншіден, жаһандық экономи-
ка саяси факторлардың қысымын 
сезінуде. Əлем тұрақсыз бола түсті. 
Жетекші державалар бір-біріне 
қарсы санкциялар енгізді. Олардың 
арасындағы сенім күрт төмендеп 
кетті. Таяу жəне Орта Шығыс, 
Солтүстік жəне Орталық Африка 
өңіріндегі тұрақсыздық пен дау-
жанжалдар кең ауқымды босқындар 
ағынына апарып соқтырды. Əрбір 
күн террорлық актілер мен ондаған 
адамдардың қаза тапқандары ту-
ралы хабарлар жеткізуде. Бүгінде 
халықаралық терроризм əлемге 
елеулі қатер төндіріп тұр. Бұл 
тəуелсіз мемлекеттердің ішкі 
істеріне сыртқы күштердің ара-
ласуы жолымен мемлекеттіліктің 
күйреуінің нəтижесі.

Əлемнің дамуы күштердің 
ə л е м д і к  ж ə н е  ө ң і р л і к 
орталықтарының арасындағы қатаң 
бəсекелестік аясында жүретін 

болады. Жаңа жаһандық өмір 
шындығының сын-қатерлеріне біз 
өзіміздің нақты мүмкіндіктеріміз 
негізіндегі біртұтас іс-қимыл стра-
тегиясын қарсы қоюымыз керек.

ІІ. Қазақстанның дағдарысқа 
қарсы мүмкіндіктері

Жаһандық дағдарыс – ол  тек 
қауіп қана емес, сонымен бірге 
жаңа мүмкіндіктер. Əлемдік 
ауқымдағы көптеген компаниялар 
дамудың дағдарыстық кезеңінде 
сəтті компанияларға айналды. Іс 
жүзінде соңғы жарты жүзжылдықта 
табысқа қол жеткізген елдердің бəрі 
тура мағынасында нөлден бастаған 
болатын. Біздің Қазақстанның 
өзі де дағдарыс дəуірінде өмірге 
келді. Алғашқы онжылдықта – 
Тəуелсіздіктің қалыптасуының 
ең қиын кезеңінде – біз негізінен 
«мұнайсыз» өмір сүрдік. Тəуелсіз 
Қазақстан əр кезде де сыртқы 
экономикалық стихияларға кереғар 
дамып отырды. Біз Тəуелсіздігімізді 
жариялаған өткен ғасырдың 90-шы 
жылдарының бірінші жартысы 
біз үшін қолайлы бола алды ма? 
Ол уақыттары өндіріс тоқтап, 
адамдар жұмыссыз жəне өмір 
сүруге қажетті қаржысыз қалды. 
Біз лайықты түрде, əрбір қадам 
сайын ол дағдарысты еңсере 
білдік. Біздің еліміз өзгерістердің 
алғашқы нəтижелерін енді ғана 
сезіне бастаған сəтте 1997-1998 
жылдардағы Оңтүстік-Шығыс 
Азиядағы қаржы дағдарысы келіп 
жетті.

Сол уақыттары қабылданған 
стратегиялық шешімдер мен 
іс-қимылдар маңызды оң си-
патты мəнге ие болды. Ол кең 
ауқымды жекешелендіру мен 
біздің экономикамызға көптеген 
трансұлттық компаниялардың 
келуі. Сол кезеңде біз жаңа елорда-
мыз – Астананың құрылысын қолға 
алдық, Каспий құбырлы өткізгіш 
консорциумы жұмыс істей бастады, 
«Қазақстан-2030» Стратегиясы ба-
стау алды. 2007-2009 жылдардағы 
дүниежүзілік қаржы дағдарысы 
туындаған кезде Ұлттық қор құру 
туралы шешімнің маңыздылығы 
мейлінше айқын бола түсті. 20 
миллиард доллардай – Қазақстан 
ІЖӨ-сінің 14 пайызы – жұмыспен 
қамтуды қолдауға, жолдарды 
жөндеуге жəне салуға, қалалар мен 
ауылдарды көріктендіруге бөлінді. 
Банк секторы, шаруа қожалықтары, 

шағын жəне орта бизнес көмекке 
қол жеткізді. Арам ниетті құрылыс 
салушыларға алданған мыңдаған 
үлестік құрылысқа қатысушылар 
мемлекеттің ізгілікті ерік-жігерінің 
арқасында жаңа тұрғын үйлер алып 
шықты.

Біз дағдарысқа қарсы екі жоспар-
ды əзірлеп, дəйектілікпен жүзеге 
асырдық. Бұл біздің экономикалық 
қиындықтарды еңсерудегі зор 
да табысты тəжірибеміз. Қазіргі 
ж а һ а н д ы қ  д а ғ д а р ы с  б і зд і ң 
басымызға күтпеген жерден келіп 
түскен жоқ. Мен жаңа толқынның 
қайткенде де келіп соғатынын 
талай рет айтқанмын. Бұл жолы 
Қазақстан дағдарысқа қарсы ал-
дын алу стратегиясын алғаш рет 
қолданып отыр.

Біріншіден, біз қазірдің өзінде 
индустриялық-инновациялық 
дамудың екінші бесжылдығын 
бастадық, яғни шикізат ресурста-
рына ғана қарап қалмайтын эконо-
мика құрудамыз.

Екіншіден, біз «Нұрлы Жол» 
Мемлекеттік инфрақұрылымдық 
даму  бағдарламасын қабылдадық. 
Дағдарысқа қарсы шаралардың 
маңызды аспектісі ұлттық валюта-
мыз теңгенің еркін бағамға көшуіне 
байланысты болды.

Үшіншіден, біз «5 институттық 
реформаны жүзеге асыру бойынша 
100 нақты қадам» Ұлт жоспарын 
жүзеге асырудамыз. Парламент Ұлт 
жоспарын заңнамалық қамтамасыз 
ету үшін жұмыс істеуде. Олар 
80-нен астам заң.  Олар б із 
жоспарлағандай, 2016 жылдың 1 
қаңтарынан жұмыс істей бастайды. 
Шағын жəне орта кəсіпкерлік үшін 
əкімшілік кедергілер жойылуда, 
мемлекеттік басқару, білім беру мен 
денсаулық сақтау жетілдірілуде. 
Осы шаралардың бəрі де мемлекет-
ке, қоғамға біздің экономикамызға 
қосымша төзімділік береді.

Төрт іншіден ,  б і з  қажетт і 
мемлекеттік қор мен алтын-валюта 
резервін жинақтадық.

Бесіншіден, менің тапсыр-
мам бойынша, бұған дейін мен 
айтқандай, мұнай бағасы баррельіне 
30-ға дейін жəне 20 долларға 
дейін төмендеген жағдайларға 
ойластырылған іс-қимылдар 
нұсқасы əзірленді.

Алтыншыдан, Қазақстанда 
инновациялық индустриялан-
дыру шеңберінде  құрылған 
экономиканың жаңа секторла-
р ы  э ко н о м и к а л ы қ  ө с і м н і ң 
драйверлеріне айналуда. Көптеген 
өңдеуші салалар өсім көрсетіп 
отыр. Бес жылда өңдеу өнеркəсібі 
1,3 есе, химия өнеркəсібі мен 
құрылыс материалдары өндірісі 1,7 
есе өсті. Машина жасау өнімдерін 
шығару 2,2 есе, экспорт 3 есе арт-
ты. 800-ден астам индустриялық 
жобалар жүзеге асырылды. Биылғы 
жылы металлургия өнеркəсібі 
б і рд е н  1 5  п а й ы з ғ а ,  х и м и я 
өнеркəсібі 3,2 пайызға ұлғайды. 
Минералды өнімдер өндірісі 3,2 
пайызға, киім-кешек 4 пайызға 
өсті. Дүниежүзілік банк пен Азия 
даму банкі Қазақстан үшін 2016 
жылға жоғары экономикалық өсу 
қарқынын болжап отыр.

Жетіншіден, қазақстандықтардың 
экономикалық мінез-құлықтары 
өзгеруде. Еңбек өнімділігінің 
60 пайыздан астамға артқаны 
байқалып отыр.

(Соңы 2-бетте).

ҚАЗАҚСТАН ЖАҢА ЖАҺАНДЫҚ НАҚТЫ 
АХУАЛДА: ӨСІМ, РЕФОРМАЛАР, ДАМУ

Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың 
Қазақстан халқына Жолдауы

Уважаемые коллеги и студенты!  
От чистого сердца поздравляю вас с 

главным праздником нашей страны – 
Днем независимости!   

Это день, подаривший свободу наше-
му народу, это великий день, о котором 
мечтали наши предки.  

В этот праздник патриотизма, гордо-
сти за нашу Родину, братства и свободы 
я желаю всем мира и покоя в нашем 
общем доме. Желаем вам ещё крепче 
сплотиться и вместе идти к новым 
целям, к благополучию и процвета-
нию, беречь традиционные ценности 
взаимного уважения и быть позитивно 
настроенными на новые свершения.  

 Пусть флаг нашей Родины  развева-
ется под мирным небом, заявляя миру о 
Независимом Казахстане!     

Пусть сердца наполняются гордостью 
за наше государство, стремлением к 
единству и пониманию, а плодотворный 
труд будет надежным залогом счаст-
ливого будущего! Желаю вам счастья, 
добра и согласия, понимания и сплочен-
ности, через которых пролегает путь к 
новой жизни, к лучшему грядущему!

Пусть неисчерпаемым будет источник 
веры, надежды и любви к нашей стране!  
Пусть процветает наша Родина — Неза-
висимый Казахстан! 

С уважением, 
ректор КГУ им.Ш.Уалиханова  

А.Абжаппаров 

Құрметті əріптестер жəне студенттер!
Баршаңызды Республикамыздың 

басты мерекесі – Тəуелсіздік күнімен 
шын жүректен құттықтаймын! 

Бұл күн – ата-бабамыз аңсаған 
арманның жүзеге асқан, елімізге 
еркіндік сыйлаған Ұлы күн. 

Ұлттық қасиетіміз бен Ұлттық 
құндылықтарымызды ұлықтап, əлемге 
қазақты азаттық сүйгіш, рухы биік, на-
мысы берік халық ретінде жариялаған 
Тəуелсіздік күні құтты болсын! Осындай 
маңызы бар тарихи думанда еліміздің 
туы асқақтап, келешегі көркейе берсін!

Еліміздің Көк байрағы бейбіт аспан 
астында желбіреп, əлемге таныла берсін! 
Қазақстанның тұрақты дамуы мен 
кемелденуі жолындағы ерен еңбектеріңіз 
табысты, барлық бастамаларыңыз сəтті 
болсын! Тəуелсіздігіміз тұғырлы болып, 
өркениет көшіне ілескен халқымызға 
гүлдену мен көркею əкелсін.  

Бостандық пен еркіндіктің бастауы 
болып табылатын осы салтанатты күні 
Сіздерге игілік пен бақыт, береке мен 
ырыс тілеймін. Денсаулықтарыңыз 
мықты, отбасыларыңыз аман бол-
сын, ғылым мен білім жолында зор 
жетістіктерге жете беріңіздер.

Құрметпен, 
Ш.Уəлиханов атындағы КМУ 

ректоры   Ə.Əбжаппаров
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ӨСІМ, РЕФОРМАЛАР, ДАМУ
(Соңы. Басы 1-бетте).
Біздің халқымыз ешқашан бүгінгідей 

бақуатты тұрмыс кешіп көрген жоқ. Тəуелсіздік 
алғаннан бері 1300-ден астам денсаулық сақтау 
нысаны мен 1700-ден астам білім беру ошағын 
салдық. Олардың барлығын ең соңғы үлгідегі 
құралдармен жабдықтадық. Аса күрделі 
операцияларды өз елімізде, өз дəрігерлеріміз 
жасайтын жағдайға жеттік. Жалпы халықтың 
тұрмысының, денсаулығының түзелуі, санының 
өсуінің нəтижесінде қазақстандықтардың орта-
ша өмір ұзақтығы 72 жасқа жуықтады.  

Мемлекет қандай жағдайда да əлеуметтік 
міндеттемелерін шашау шығармай орындап 
келеді. Тарихымызды түгендеп, мəдениетімізді 
өркендетуге қол жеткіздік. Жаңа жылдан бюд-
жет қызметкерлерінің жалақысы, əлеуметтік 
жəрдемақылар мен шəкіртақы орташа алғанда 
30 пайызға дейін көбейеді. Осының барлығы 
халықтың болашаққа сеніммен қарап, алаңсыз 
өмір сүруіне толық негіз болады.

Құрметті қазақстандықтар!
Осыдан екі жыл бұрын мен «Қазақстан-2050» 

Стратегиясын жарияладым. Осы уақыттың 
өзінде-ақ біз оны жүзеге асыруда, тіпті, 
жаһандық дағдарыстың теріс ықпалына 
қарамастан, орасан зор нəтижелерге қол 
жеткіздік.

Біріншіден, Давос экономикалық форумының 
Жаһандық бəсекеге қабілеттілік индексі 
көрсеткіші бойынша Қазақстан əлемде 42-ші 
орынға ие болды.

Екіншіден, бизнес үшін барынша қолайлы 
жағдайлар жасайтын елдердің əлемдік 
рейтингінде Қазақстан 41-ші позицияны 
иеленді.

Үшіншіден, бүгін, 30 қарашада Қазақстан 
Дүниежүзілік сауда ұйымының заңды түрдегі 
толыққанды мүшесі болды. Ол туралы ДСҰ-
ның Бас кеңесінің отырысында ресми түрде 
хабарланатын болады. Бұл оқиға тəуелсіз 
Қазақстанның тарихындағы маңызды кезең бо-
лып табылады. Ол біздің еліміздің толыққанды 
сауда-экономикалық əріптес ретінде мойын-
далуын айғақтайды. Қазақстанның ДСҰ-ға 
өтуі біздің экспорттаушыларымыз үшін де, 
экономикамыздың шешуші секторларына 
келетін шетелдік инвесторлар үшін де жаңа 
мүмкіндіктер ашады.

ІІІ. Біздің дағдарысқа қарсы басты стра-
тагемамыз

Бүгінде көптеген жайттар Ұлы Қазақстан 
жолы мен Мəңгілік Ел идеясын бастап отырған 
өзімізге байланысты. Біздің ұзақ мерзімді, 
орта мерзімді жəне таяу болашаққа арналған 
іс-қимыл стратегияларымыз бар.

Қазір жəне кез келген басқа уақытта біздің 
дағдарысқа қарсы басты стратагемамыз үш 
қарапайым, бірақ маңызды – өсім, реформалар, 
даму ұғымдарымен үндес.

Біріншісі – өсім. Əңгіме ең алдымен, 
экономикалық өсім туралы болып отыр. 
Ағымдағы міндеттерге қатысты алғанда 
бізге Қазақстанның əлемнің неғұрлым 
дамыған отыздығына енуін қамтамасыз ететін 
экономикалық өсім қарқынын қалпына келтіру 
қажет. Біз жеке бастамаларды дамыта отырып, 
өсімнің жаңа ішкі көздерін ашуға тиіспіз.

Екінші – реформалар. Олар экономиканың, 
қоғам мен мемлекеттің тұрақтылығын 
қамтамасыз етеді. Қазір біз «100 нақты қадам» 
Ұлт жоспарын жүзеге асырып жатырмыз. 
Олар өз ауқымы жағынан біз 90-шы жылдары 
жүргізген реформалар ауқымына сəйкес. Бізге 
мемлекеттік жəне корпоративтік менеджментті, 
қаржы жəне фискалдық секторларды неғұрлым 
тереңірек реформалау мейлінше қажет.

Үшінші – даму. ХХІ ғасырда қоғамның 
барлық салаларын үздіксіз жаңғырту дамудың 
басты факторына айналып отыр. Біз Жалпыға 
Ортақ Еңбек Қоғамы, жоғары əлеуметтік 
жауапкершілік, халықтың неғұрлым əлсіз бу-
ындарына атаулы көмек қағидаттарында бүкіл 
мемлекеттік, қоғамдық жəне жеке институттар-
ды кең ауқымды жаңғырту бойынша жұмыстар 
жүргізудеміз.

IV. Дағдарысқа қарсы жəне 
құрылымдық жаңарулардың бес бағыты
Таяу уақыттарда бізге келесі бес бағыт бой-

ынша дағдарысқа қарсы жəне құрылымдық 
кешенді жаңаруларды жүзеге асыру қажет.

* * *
Кəсіпкерлер, іскер азаматтар!

 Мемлекет сіздердің бизнестеріңізді дамытып, 
аяққа нық тұруларыңызға барлық жағдайды жа-
сады. Бүгінгідей сын сағаттарда сіздерге үлкен 
жауапкершілік артылады. Жекешелендірудің 
жаңа легіне белсенді қатысыңыздар, қаржыны 
заңдастырып, ашық жұмыс істеңіздер. Қуатты 
ел болу – бəсекеге қабілетті болу деген сөз. 
«Қазақстанда жасалған» əрбір бұйымда төрт 
қасиет – сапалы, ыңғайлы, əдемі жəне арзан 
болуы керек. Сонда ғана ісіміз өнімді, затымыз 
өтімді болады. Өзімізді өзіміз қамшылауымыз 
керек, бізді сырттан келіп ешкім жарылқамайды.

* * *
Төртіншіден, бізге техникалық кадр-

лар дайындау жүйесін барынша дамыту 

қажет. Техникалық жəне кəсіби білім беру 
инвестициялық саясаттың негізгі бағыттарының 
бірі болуы тиіс. Бұл үшін Германиямен, Канада-
мен, Австралиямен жəне Сингапурмен кадрлар 
дайындау орталығын бірлесіп құру керек. Олар 
бүкіл еліміз үшін техникалық жəне кəсіби білім 
беру жүйесінің моделі болады.

Бесіншіден, Қазақстан экономикасының 
инновациялық əлеуетін арттырған жөн. 
Болашақтың экономикасын құру үшін негіз 
қалау маңызды. Смарт-технологиялар, жасанды 
интеллект, киберфизикалық жүйелер интеграци-
ялары, болашақтың энергетикасы, жобалау жəне 
инжиниринг салаларында біліктілікті дамыту 
қажет. Мұны тек тиімді ғылыми-инновациялық 
жүйе құру арқылы ғана жасауға болады. Назар-
баев Университеттің  «Астана бизнес кампусы» 
хайтек-паркінің базасы мен Алматыдағы «Ала-
тау» технопаркінде қалыптастырылатын қуатты 
зерттеу университеттері мен инновациялық 
кластерлері оның негізіне айналады. Астанада 
ЭКСПО-2017 Халықаралық мамандандырылған 
көрмесін өткізу бізге «жасыл технологияларға» 
негізделген жаңа энергетиканы белсенді 
дамытуға жақсы мүмкіндік береді.

Бесінші. Жаңа əлеуметтік саясат
Серпінді экономикалық өсім көптеген 

жылдар бойы бізге белсенді əлеуметтік саясат 
жүргізіп, адамдардың өмір сапасын бірнеше есе 
арттыруға мүмкіндік берді. Барлық жаһандық 
дағдарыстардың теріс ықпалына байланысты 
экономикамыз тап болған бүкіл қиындықтарға 
қарамастан, біз əркез қазақстандықтардың əл-
ауқатын арттырып келдік. Он жылда əлеуметтік 
салаға мемлекеттік шығындар нақты көрсеткіш 
бойынша 3 есеге жуық өсті. Əлеуметтік сала мен 
мемлекеттік басқаруда жұмыс істейтіндердің 
саны 1,2 миллион адамнан асады. Мемлекет 
жəрдемақы мен төлемдердің үлкен көлемін 
қамтамасыз етуде. Оларды 1,5 миллионнан 
астам азамат алады.

Экономикалық тəуекелдерге, жалпы, ештеңеге 
де қарамастан, біз халықты əлеуметтік қолдау 
шараларын жүзеге асыруды жалғастырамыз. 
Мен 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
денсаулық сақтау саласы қызметкерлерінің 
еңбекақысы орташа алғанда – 28 пайызға 
дейін, білім беру саласы қызметкерлерінікі 
– 29 пайызға дейін, əлеуметтік қорғаудағы 
қызметкерлердікі 40 пайызға дейін артатынын 
жариялаймын. Мұнда бюджет қызметкерлерінің 
түрлі категорияларына қатысты сараланған 
тəсіл қолданған ұтымды. Алдағы жылы 
мүгедектігі мен асыраушысынан айырылуға 
байланысты əлеуметтік жəрдемақылардың 
25 пайыздық өсімі, сондай-ақ, стипендиялар 
қамтамасыз етілетін болады. 2016 жылдың 1 
қаңтарынан бастап біз инфляция  деңгейінің 
алдын ала отырып, ынтымақты зейнетақыны 
2 пайызға индекстейміз. 2016 жылы «Б» 
корпусындағы мемлекеттік қызметшілердің 
еңбекақысы 30 пайызға арттырылатын бола-
ды. Бұл мақсаттарға қаржыны біз бюджеттік 
шығындарды оңтайландырғаннан кейін 
үнемдейміз. Осылайша біз еңбекақыны өсіру 
үшін қаржы тауып, өзіміздің халық алдындағы 
əлеуметтік міндеттемелерімізді орындаймыз!

Мен барлық əлеуметтік жағынан əлсіз 
қорғалған жіктерге сөзімді арнамақпын. Біз 
мұқтаждарға қашанда көмек қолын созып 
келдік. Сонымен қатар, əлеуметтік əділеттілік 
бұрмаланбауы тиіс. Өйткені, əрбір əлеуметтік 
төлем – бұл жай бюджетке ғана емес, əрбір 
жұмыс істейтін қазақстандыққа қосымша 
салмақ. Əлеуметтік əділеттілік идеясы жұмыс 
істейтін қазақстандықтарға қатысты əлеуметтік 
əділетсіздікке айналмауы тиістігін нақты түсіну 
керек. Бұл – солардың ақшасы!

Бүгін де тек Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы  

ғана  сыртқы сілкіністерге орнықты, тиімді 
экономиканың нақты негізі болуға қабілетті. 
Азаматтарға əлеуметтік қолдауды кеңейту 
мақсатында Үкіметке 2016 жылдың бірінші 
тоқсанының соңына дейін еңбекпен қамтудың 
жаңа Жол картасын жасауды тапсырамын. 
Бағдарламаларды қаржыландыру көлемі 2009-
2010 жылдары жүзеге асырылған осыған ұқсас 
Жол картасымен салыстырғанда ұлғайтылатын 
болуы тиіс. Бұл жергілікті инфрақұрылымдарды 
дамыту мен елді мекендерді абаттандыру жоба-
лары есебінен еңбек рыногының тұрақтылығын 
қамтамасыз ететін болады. Кадрларды кең 
ауқымды қысқа мерзімді қайта даярлау мен 
біліктілігін арттыру ұйымдастырылады. 
Кəсіпкерлікті дамыту үшін микронесиелеу 
кеңеюде.

Бүгін мен жаңа əлеуметтік саясат жасау 
міндетін қоямын. Мемлекеттің əлеуметтік 
саладағы рөлі əлсіз қорғалған азаматтарды 
қолдаумен жəне адам капиталына инвести-
цияларды қамтамасыз етумен шектелетін 
болуы тиіс. Атаулы əлеуметтік қолдау тек 
мұқтаж адамдарға, олардың нақты табы-
стары мен өмір сүру жағдайын бағамдау 
негізінде, көрсетілетін болады. Басқалар 
ақшаны өздері, өздерінің еңбектерімен та-
булары тиіс. Азаматтарымыздың жекелеген 
топтарының ерекше сұраныстарын ескере 
отырып, өмір сүрудің ең төменгі деңгейінің 
құрылымдарын қайта қарау жəне оның түрлі 
деңгейлерін белгілеу қажет. Үкіметке үш ай 
ішінде əлеуметтік қамсыздандыру жүйесін 
оңтайландыру бойынша ұсыныс енгізуді тап-
сырамын.

Еңбек ете алатындарға мемлекеттік қолдау 
тек олардың қайта оқуға немесе еңбекпен 
қамту бағдарламаларына қатысулары негізінде 
ұсынылатын болуы тиіс. Үкіметке əлеуметтік 
көмектің мұндай түрлерін 2017 жылдан 
бастап енгізуді тапсырамын. Əлеуметтік 
саясаттағы мемлекеттің басымдығы адам 
капиталын дамытуға кең ауқымды инвестици-
ялар болуы тиіс. Біз бұған дейін қабылданған 
бағдарламаларға сəйкес, білім беру жəне 
денсаулық сақтау салаларын жаңғыртуды 
жалғастыруымыз керек. Мен 2017 жылдан 
бастап жаңа жоба – «Баршаға арналған тегін 
кəсіби-техникалық білім» бағдарламасы баста-
латынын жариялаймын. Үкіметке оны жасауға 
кірісуді тапсырамын.

Қазақстанның жас азаматтары!
 Білімді, еңбекқор, бастамашыл, белсенді 

болуға қазірден бастап дағдыланыңдар. Жұмыс 
пен сұраныс бар өңірге батыл барыңдар.   
Шеберліктің шыңына жете білсеңдер  
мамандықтың бəрі жақсы. Қазір техникалық 
мамандықтардың, ғылым мен инновацияның 
күні туған заман. Ерінбей еңбек еткен, талмай 
ғылым іздеген, жалықпай техника меңгерген 
адам озады.  Тұрмысы жақсы, абыройы асқақ 
болады. Біз жүзеге асырып жатқан түбегейлі ре-
формалар мен атқарып жатқан қыруар істердің 
бəрі сендер үшін, болашақ үшін жасалуда.

* * *
Мен жастарымызды жұмысшы мамандығын 

белсенді меңгеруге шақырамын. Жұмысшы 
мамандықтарын меңгеру керек. Кезінде мен 
де жұмысшы киімін киюден бастадым, домна 
пеші от-жалынының жанында тұрдым. Үлгі 
алыңдар! Жылдар өтеді, бірақ, осы өмірлік 
тəжірибелерің, сендер қандай өмір жолын 
таңдап алсаңдар да, міндетті түрде кəделеріңе 
жарайды.

Тұтастай алғанда, Жолдауда ілгерілетіп 
отырған шаралардың барлығы нақты сипатқа ие 
жəне, əдеттегісінше, сенімді қаржыландырумен 
қамтамасыз етілген. 2014-2015 жылдары шағын 
жəне орта бизнесті дамытуға 1 триллион теңге 

бөлініп үлгерілген болатын. «Нұрлы Жол» 
бағдарламалары жобаларына – 2,7 трилли-
он теңге. 2,7 триллион теңге Қазақстанға 
халықаралық қаржы ұйымдары тарапынан 
бөлінді. Қытай Халық Республикасы 2,7 
миллиард доллар көлемінде несие берілді. 
Тұтастай алғанда, осы Жолдау жобаларын 
жүзеге асыруға 7,5 триллион теңге тартылмақ. 
Осы қаржыларды тиімді пайдалану – Үкіметтің 
басты міндеті жəне жауапкершілігі.

 Қиындықтарды еңсеруде біз жалғыз емеспіз. 
Өзіміздің салмақты сыртқы саяси қызметімізбен 
біз бүкіл əлем бойынша көптеген достар 
таптық. Олар бізді қолдап келеді. Сіздер менің 
сапарларыммен əлемнің жетекші елдерінің 
көшбасшыларымен келіссөздерімнің куəгерлері 
болдыңыздар. ҚХР-мен 23 миллиард долларға 
шикізаттық емес сектордағы ынтымақтастық ту-
ралы уағдаластыққа қол жеткізілді. Бұл – 40-тан 
астам жаңа кəсіпорын салынады деген сөз. Лон-
дон мен Парижге сапарларым да, экономикалық 
ынтымақтастық тұрғысынан алғанда, табы-
сты болды. Жасалған келісімшарттардың 
жалпы сомасы 11,5 миллиард долларды 
құрайды. Елімізге Ресей Президентінің са-
пары біздің дəстүрлі ізгі көршілестік қарым-
қатынастарымыздың тұрақтылығы мен 
беріктігін  жəне экономикалық интеграцияның 
дамып келе жатқанын көрсетті. Жапония 
премьер-министрінің сапары инвестициялық 
жəне технологиялық ынтымақтастықтың 
көкжиегін кеңейтетін болады. Бізге тұңғыш рет 
«Тойота» концерні келіп, Қазақстанда автомо-
бильдер шығарады.

Басты нəтижелердің бірі бізге халықаралық 
қаржы институттарының жоғары сенімі 
болып табылады. Осындай күрделі кезеңде 
біздің реформаларымызды қолдай отырып, 
олар 9 миллиард доллар көлеміндегі қаржы 
ресурстарына қол жеткізуімізге жол ашты. Біз 
Еуропалық Одақпен тереңдетілген əріптестік 
пен ынтымақтастық туралы келісімге қол 
қойдық. Біз əлемдік қоғамдастықпен ядросыз 
əлем үшін, терроризм мен экстремизмге қарсы 
күресте біргеміз. Біз кез келген жанжалдардың 
бейбіт жолмен шешілгенін қалаймыз жəне осы 
үшін қолымыздан келгеннің бəрін жасаймыз.

Дүниежүзінде біз бастаған реформалар 
туралы, Жүз қадам туралы жақсы біледі жəне 
оларды қолдайды. Біз достарымыздың көңілін 
қалдырмауға тиіспіз. Бұл реформалар, мен 
аталған Жолдауда алға қойған олармен өзара 
байланысты міндеттерді орындау оңай болмай-
ды, мүмкін, тіпті, ауыр соғуы ықтимал. Бірақ, 
оларға балама жоқ. Егер біз осының бəрін 
жасамайтын болсақ, онда əлемдік дамудан 
үмітсіз кейіндеп қаламыз. Бірақ біз, əдеттегідей, 
белгілегендеріміздің бəрін жасаймыз.

Құрметті отандастар!
Жаңа 2016 жылдан Ұлт жоспары шеңберінде 

қабылданған жаңа заңдар жұмыс істей бастай-
ды. Бүгін мен экономикамызды, мемлекетіміз 
бен қоғамымызды нығайтуды көздейтін жаңа 
шаралар туралы хабарладым. Барлығымыздың 
мойнымызда еліміздің болашағы үшін орасан 
зор жауапкершілік жатыр. Алдымызда қиын 
жұмыстар күтіп тұр. Қазақстан халқына 
Жолдауымдағы барлық міндеттерді жүзеге асы-
руда мен «Нұр Отан» партиясына ерекше орын 
беремін. Жолдау барлық партия мүшесі үшін іс-
қимыл негізі жəне таяудағы жылдарға арналған 
бағдарлама болуы тиіс. Кең көлемді түсіндіру 
жұмыстарын жүргізіп, адамдарды жұмылдыру, 
қойылған барлық міндеттерді орындауда 
біріктіру керек. Партиядан сайланған депу-
таттар дағдарысқа қарсы жəне құрылымдық 
қайта жаңғыруларды заңнамалық тұрғыдан 
қамтамасыз етулері тиіс. Мен барлық саяси 
партияларды, қоғамдық бірлестіктерді, барлық 
азаматтарды Отанымыздың игілігі жолындағы 
ортақ іске бір жағадан бас, бір жеңнен қол 
шығара отырып жұмылып, аталған Жолдауды 
жүзеге асыруға белсене қатысуға шақырамын.

Келе жатқан күрделі кезең біз үшін еңсеру 
кезеңі болады. Біз жаңа жаһандық дағдарысты 
міндетті түрде жеңеміз. Бұл үшін бізде біртұтас 
ерік-жігер, халық бірлігінің берік дəстүрлері 
бар. Біз Қазақстанымызды дамудың жаңа 
шептеріне шығаратын боламыз!  

Қымбатты қазақстандықтар!
 Дағдарыстардың бəрі өткінші, өтеді де 

кетеді. Ел тəуелсіздігі, ұлт мұраты, ұрпақ 
болашағы сияқты ұлы құндылықтар ғана мəңгі. 
Мен айтып өткеннің барлығы жеңуге болатын, 
біз жеңе алатын бөгеттер. Біз көлденең шыққан 
кедергілерге кідірмей, дамыған 30 елдің 
қатарына қосылу мақсатына қадам басамыз.    

Рухы биік, еңбегі ерен, бірлігі мығым Мəңгілік 
Ел болу үшін бізде бəрі бар. Тəуелсіздіктің туын 
желбіретіп, тұғырын нығайтқан біздің тарих 
алдында жүзіміз жарқын! Біздің тірегіміз – 
тəуелсіздік, тілегіміз – тұрақтылық, білегіміз 
– бірлік!

Мен халқыма сенемін. Көк байрағымыздағы 
алтын қырандай еліміз қанатын кеңге жайып, 
асқар биіктерден көрінсін!  Барды бағалап, 
жоқты жасай білген жасампаз жұртымыздың 
көк байрағы əрдайым биікте желбіресін!

Алға, Қазақстан!
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2015 жылдың 30 қарашасы 
күні Ақордада Елбасымен өткен 
жиынғаШ.Уəлиханов атындағы 
КМУ-дің ректоры Əбжаппаров 
Əбдімүтəліп Əбжаппарұлы арнайы 
шақырылып, атаулы шараға қатысып 
қайтты. Білім ордасының басшы-
сы  Əбдімүтəліп Əбжаппарұлы 
ондағы Жолдауда айтылған негізгі де 
нақтыреформалар мен Елбасының 
үкіметке қойған талаптарын өз 
аузынан естіп, Қазақстан халқына 
жүктелген тапсырмаларын ұжымға 
жеткізді. Əсіресе, Ə.Əбжаппарұлы 
Жолдаудағы  бүг інг ідей  сын 
сағаттарда бізге, яғни, Қазақстан 
халқына үлкен жауапкершілік 
артылғанын жəне өз отандастары-
на сеніммен қарайтынын, бүгінгі 
дағдарыстар мен бөгеттерді бірігіп 

жеңе алатынын, біздің мақсатымыз – 
елі бақытты, жері гүлденген қасиетті 
Отанымыз Қазақстанды «Мəңгілік 
Ел» ету! Əлемдегі ең дамыған 30 
мемлекеттің  қатарына қосып, бай да 
қуатты елдермен иық түйістіру екенін 
атап, осы мақсатымызға міндетті  
түрде жетеміз деп үлкен сенім артты. 
Сонымен бірге «Қазақстан-2050» 
Стратегиясын о сы уақыттың 
өзінде-ақ біздің оны жүзеге асы-
рып жатқандығын, тіпті, жаһандық 
дағдарыстың теріс ықпалына 
қарамастан, орасан зор нəтижелерге 
қол жеткізіліп жатқанын атап өтті.
Біріншіден, Давос экономикалық 
форумының Жаһандық бəсекеге 
қабілеттілік индексі көрсеткіші 
бойынша Қазақстан əлемде 42-ші 
орынға ие болды. Екіншіден, бизнес 

үшін барынша қолайлы жағдайлар 
ж а с а й т ы н  е л д е рд і ң  ə л е м д і к 
рейтингінде Қазақстан 41-ші пози-
цияны иеленді. Үшіншіден, бүгін, 30 
қарашада Қазақстан Дүниежүзілік 
сауда ұйымының заңды түрдегі 
толыққанды мүшесіболды. Бұл оқиға 
тəуелсіз Қазақстанның тарихындағы 
маңызды кезең болып табылады. 
Ол біздің еліміздің толыққанды 
сауда-экономикалық əріптесі ретінде 
мойындалуын айғақтайтындығын 
атап өтті. Ұлт Көшбасшысы өз 
сөзінде соңғы жылда атқарылған 
істерге баға беріп, экономикамыз-
ды, мемлекетіміз бен қоғамымызды 
нығайтуды көздейтін жаңа шаралар-
ды белгіледі.

 Экономикалық жағдайды сөз ете 
келе, Н.Назарбаев: «Таяу уақыттарда 
бізге келесі бес бағыт бойынша 
дағдарысқа қарсы жəне құрылымдық 
кешенді жаңаруларды жүзеге асыру-
ымыз қажет»,-деп атап өтті.

 Президентіміз əлеуметтік салаға 

талдау жасай келе,  2017 жылдан 
бастап «Барлығына арналған тегін 
кəсіптік-техникалық оқу» атты 
жаңа жобасының іске қосылатынын 
хабарлады жəне Үкіметке оны 
əзірлеуге кірісуді тапсырды. Елбасы: 
«...техникалық кадрларды даярлау 
жүйесін барынша дамыту қажет. 
Техникалық жəне кəсіптік білім беру 
инвестициялық саясаттың негізгі 
бағыттарының бірі  болуы тиіс» -деп 
көрсетті.

 Нұрсұлтан Əбішұлы сыртқы 
саясаттағы мəселелерге қатысты 
«Өзіміздің салмақты сыртқы саяси 
қызметімізбен біз бүкіл əлем бой-
ынша көптеген достар таптық. Олар 
бізді қолдап келеді», -деп мəлімдеді.

Президент сөзінің соңында барлық 
саяси партияларды, қоғамдық 
бірлестіктерді, барлық азаматтарды 
Отанымыздың игілігі жолындағы 
ортақ іске жұмыла кірісіп, аталған 
Жолдауды жүзеге асыруға белсене 
қатысуға шақырғанын айтты.

 Ұлт Көшбасшысы Жолдауын: 
«Біз жаңа жаһандық дағдарысты 
міндетт і  түрде  жеңеміз .  Б і з 
Қазақстанымызды дамудың жаңа 
шептеріне шығаратын боламыз! 
Алға, Қазақстан!»-деген жалынды 
сөздерімен қорытындылады.

 Шараға проректорлар, факуль-
тет декандары, бөлім жетекшілері, 
магистранттар мен студенттер, 
БАҚ өкілдері қатысты. Сонымен 
бірге Университет қызметкерлерінің 
ат а п  а й т с а қ ,  п р о ф е с с о рл а р 
Қ.Қ.Құсайынов, Х.Ж.Байшагиров, 
Б . В . К р а м а р е н ко ,  д о кто р а н т 
Г.Бөкен, магистрант Д.Айтқожина, 
«Серпін-2050» əлеуметтік жобасы 
бойынша оқуға түскен Техника жəне 
технология факультетінің  1 курс 
студенті Б.Сапарбеков жəне «Арқа 
ажары» газетінің тілшісі Бақыт 
Смағұл жəне т.б. Жолдау туралы 
пікірлері тыңдалып, олардан БАҚ 
өкілдері тарапынан Жолдау туралы 
ақпараттар алынды.

ҚР Президенті Н.Ə.Назарбаевтың «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, 
реформалар, даму» аттыҚазақстан халқына Жолдауын талқылау

2015 жылғы 2 желтоқсан күні Ш.Уəлиханов атындағы КМУ-дің 
салтанат залында университет ұжымы Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ə.Назарбаевтың «Қазақстан жаңа жаһандық нақты 
ахуалда: өсім, реформалар, даму» атты Қазақстан халқына Жолдауын 
талқылады.

Каждое Послание Президен-
та РК Н. А. Назарбаева являет-
ся важной страницей в истории 
Казахстана, его дальнейшем 
развитии. В нынешнем своем 
Послании Елбасы дает новую 
точку отсчета развитию нашей 
страны, вселяет в каждого из 
нас уверенность в завтрашнем 
дне, несмотря на сложившую-
ся реальность в стране и мире. 
Этому способствует и работа 
по применению в Казахстане 
упреждающей антикризисной 
стратегии, реализация Плана 
нации «100 конкретных ша-
гов», а самое главное – это 
новая социальная политика. 

Если обратиться к истории 
развитых стран, то в их прак-
тике проведение институцио-
нальных реформ на принципах 
подотчетности и прозрачно-
сти, нетерпимости к корруп-
ции привело к значительному 
прогрессу. Елбасы, учитывая 
передовой опыт таких стран, 
как Япония, Нидерланды, 
Корея и других, применяет их 
в стратегических программах.  
В своем Послании Глава госу-
дарства обозначил много век-
торов для приложения усилий,  
это касается и реализации про-
граммы «Нұрлы жол», Плана 
нации «100 конкретных шагов 
по реализации пяти институ-
циональных реформ», задал 
четкий алгоритм дальнейшего 

разви-тия Казахстана.
Сегодня многие явления 

нашей жизни подразумеваются 
как сами собой разумеющиеся. 
И свобода предприниматель-
ства, налоговая, бюджетная, 
банковская системы и многое 
другое. А ведь ничего этого 
не было 24 года назад, даже 
эти идеи воспринимались 
неоднозначно. С большим 
трудом менялось обществен-
ное сознание. Это я к тому, что 
Президент в своем Послании 
неслучайно сделал экскурс в 
90-е годы, напомнив про дру-
гие времена.

Успешным политикам ни-
когда нельзя останавливаться 
на достигнутом. Надо вести 
страну дальше, ставя перед ней 
новые задачи. Они раскрыва-
ются в том числе в ежегодных 
Посланиях народу. Причем 
при движении учитываются 
новые вызовы и угрозы, с 
которыми можно неожиданно 
столкнуться, как, например, 
нынешняя нестабильность на 
мировых рынках и падение цен 
на природные ресурсы, кото-
рые экс-портирует Казахстан. 

Стоит отметить, что пре-
дыдущие Послания Главы 
государства были выдержаны 
в атмосфере оптимизма, да 
и перспективы на будущее 
просматривались отчетливо. 
Но внешние вызовы внесли 
свои коррективы. Президент 
говорил о достаточно суро-
вых вещах и необходимости 
преодолевать трудности. Ведь 
нынешний год был интерес-
ным временем для нашего 
общества – один только пере-
ход к инфляционному тар-
гетированию сколько пере-
судов вызвал! Сейчас же та-
кая атмосфера, что развитие 
любого государства зависит 
от способности властей сво-
евременно делать поступки, 
подчас резкие, неожидан-
ные, но, в конечном счете, 
необходимые. Только сильное 

государство занимается поли-
тикой планирования. Поэтому 
даже в нынешних экономиче-
ски нестабильных условиях в 
Послании были определены 
целевые ин-дикаторы, в част-
ности, обеспечить ежегодный 
рост экономики на уровне 5%, 
создать более 660 тыс. новых 
рабочих мест и т.д.

Что еще характерно, тема-
тика Послания в большинстве 
своем была внутриполити-
ческой, однако комментарий 
Президента по поводу собы-
тий между Россией и Турцией, 
связанных с уничтожением 
российского бомбардировщи-
ка, вызвал значимый резонанс 
за пределами страны. Это сви-
детельствует о том, что Аста-
на вполне может выступить 
посредником на переговорах 
между Москвой и Анкарой 
как мирная и доброжелатель-
ная сторона. Следовательно, 
Казахстан держит руку на 
пульсе региональной и миро-
вой повестки дня.

На мой взгляд, самая главная 
мысль, которую Елбасы хотел 
донести до народа Казахстана, 
заключается в том, что сегодня 
время действительно сложное, 
экономическая и политиче-
ская ситуация действительно 
усложняется, но у Казахстана 
есть резервы и возможности 
для того, чтобы все это пре-
одолеть. 

Нет сомнений в том, что под 
руководством нашего Елбасы 
будут успешно реализованы 
все обозначенные приоритет-
ные задачи развития страны на 
предстоящие годы! И свой зна-
чительный вклад в это великое 
дело – дело становления стра-
ны Великой степи – Мəнгілік 
Ел – должны внести работники 
образования и науки.

К. Базаров, 
доцент кафедры 

Всеобщей истории и 
философии, кандидат 

исторических наук

Е л б а с ы м ы з 
Н.Ə.Назарбаевтың кезекті 
Жо л д ау ы  ə д е т т е г і д е й , 
мазмұнды де мəнді бол-
ды. Əлемдік дағдырыстың 
елімізге тигізер ықпалы мен 
одан шығудың жолдарын 
нақтылап айтып өтті. Мұнан 
кейін  Елбасы өз Жолдау-

ында осынау дағдырысқа 
əр азамат  дайын болып, 
ел экономикасын көтеруге, 
ғылыми əлеуетін арттыруға, 
қоғамдық-əлеуметтік деңгейін 
жоғарылатуда көп еңбектеніп, 
техникалық, инновациялық  
т ұ р ғ ы д а н  б і л і м д е р і н 
жетілдіру қажеттілігі де 
айтылды. Жолдаудағы жа-
старды жұмыспен қамту 
мақсатында олардың жаппай 
тегін техникалық білім алуда 
соңғы əлемдік ғылымдағы 
озық елдердің (Канада, Гер-
мания жəне т.б. ) техникалық 
білім берудегі инновация-
лармен  барынша т аны-
стырылып, меңгерулеріне 
мүмкіндік жасалатыны -  
игі бастама! Бұл дегеніміз 
Елбасымыздың жастарды 
жан-жақты қолдауының 
белгісі емес пе? Əлеуметтік 
жағдайы төмен жандарға əр 
түрлі жеңілдіктер жасалып, 

олардың жəрдемақылары 
көтерілетіні де нұр  үстіне 
н ұ р .   С о н ы м е н  қ ат а р , 
мемлекеттік қызметкерлердің, 
з е й н е т к е р л е р д і ң , 
студенттердің шəкірақлары 
м е н  б і л і м ,  ғ ы л ы м 
саласындағы мамандардың 
е ң б е к а қ ы л а р ы н ы ң 
жоғарылауы да қуантарлық 
жайт.  Əлемдегі дамушы 30 
елдің қатарына қосылып, 
Мəңгілік Елді құру – бұл 
біздің, əрбір  «Елім!» деп 
жүрегі соққан білімді де 
білікті, ұлтжанды азаматтың 
мақсаты болуы қажет! Ен-
деше, Мəңгілік Елді құру 
үшін оның Шырағын өз 
жүрегімізде жағайық, ағайын!

Гүлназ Бөкен, 
филология 

мамандығының 1 курс 
PhD докторанты

Ш.Уəлиханов 
атындағы КМУ

2015 жылдың 30 қараша күні 
Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев 
өзінің Қазақстан халқына 
арналған кезекті Жолдау-
ын жария етті. Əр жыл сай-
ын елдің саяси бағытын, 
əлеуметтік-экономикалық 
даму деңгейін, алдағы жылы 
атқарылар  жұмыст арды 
межелеп беретін Жолдау-
ды əрбір қазақстандықтың 

асыға күтетіні анық. Себебі, 
осы маңызы зор құжат əр 
а з а м а т т ы ң  ж ұ м ы с ы н а , 
кəсібіне, білімі мен отбасына 
тікелей əсер етеді. 

Биылғы Жолдаудағы басым 
бағыттар жаһандық жаңа 
сын-қатерлер жағдайындағы 
елдің əлеуметтік-саяси бағыт-
бағдары туралы болды. Бірақ, 
Елбасымыз  əдеттег ідей 
əлеуметт ік  с а ла лардың 
е ш қ а н д а й  қ и ы н ш ы л ы қ 
көрмеуі үшін бар жағдайдың 
жасалатындығын айтты. 
Бұл да болса қарапайым 
қ а з а қ с т а н д ы қ т а р д ы ң 
тұрмысына жасалған тікелей 
қ а м қ о р л ы қ .  С о н ы м е н 
бірге, Елбасымыз əр азамат 
дағдарыс жағдайында ба-
рынша мемлекетшіл болу-
ды, қолда бар ресурстарды 
үнемдеп жұмсауды, жаңа 
кəсіп көздерін тауып, еңбекші 
тапты жұмыспен қамтуға үлес 
қосуға шақырды. 

Білім беру саласындағы 
ж а ғ ы м д ы  ж а ң а л ы қ т ы ң 

бір і  –  2017 жылдан ба-
стап кəсіптік-техникалық 
колледждердің тегін білім 
алатындығы. Бұл да болса 
мектеп бітірген жастардың 
м е м л е к е т к е  қ а ж е т т і 
кəсіптік мамандықтарды 
тез арада меңгеріп, еңбек 
нарығындағы сұранысты 
қ а м т а м а с ы з  е т у г е 
бағытталған нақты шара.

Жолдаудағы айтылған əрбір 
мəселе қазақстандықтардың 
тұрмыс-тіршілігін жақсартуға 
бағытталған. Бұл маңызы 
зор құжатты іске асыруға 
əрбір азамат атсалуы керек. 
Оны жүзеге асыру – еліміздің 
одан əрі дамуы мен гүлденуін 
қамтамасыз етеді. Өйткені, 
Біздің бір ғана Отанымыз бар, 
ол – Тəуелсіз Қазақстан! 

Нұржан Кішкенебаев 
«Тау-кен ісі, құрылыс 

жəне тіршілік əрекетінің 
қауіпсіздігі» 

кафедрасының 
оқытушысы



4 желтоқсан 2015 жылАлау
ҚР Президенті Н.Ə.Назарбаевтың халыққа арнаған Жолдауына 

Ш.Уəлиханов атындағы КМУ ұжымының пікірлері

30 ноября 2015 года Глава Государства 
РК Н. А. Назарбаев обратился с очередным 
Посланием народу Казахстана, в котором 
озвучил основные стратегические пути 
развития государства в сложных условиях 
надвигающегося мирового кризиса.

Большое внимание уделено программе 
развития образования, здравоохранения 
и сельского хозяйства. Глава государства 
делает акцент на мире, толерантности: 
«Межэтническое согласие – это живитель-
ный кислород. Мы не замечаем его, когда 
дышим, делаем это автоматически – мы 
просто живём. Мы должны сами беречь 

наше единство и межэтническое согласие».
Стабильность и согласие – вот главные 

вехи процветающего государства: «Это се-
мейное благополучие, безопасность, крыша 
над головой. Мир –это радость отцовства и 
материнства, здоровье родителей и счастье 
наших детей. Мир – это стабильная работа, 
зарплата и уверенность в завтрашнем дне. 
Мир и стабильность – это общенародное 
достояние, которое нужно каждодневным 
трудом защищать и укреплять».

А. И. Булашева, 
зав. кафедрой Механизации и 

животноводства

Жуырда еліміз үшін 
маңызы зор құжаттың куəсі 
болдық. Ол Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
П р е з и д е н т і 
Н . Ə . Н а з а р б а е в т ы ң 
« Қ а з а қ с т а н  ж а ң а 
жаhандық нақты ахуалда: 
өсім, реформалар, даму» 
атты Қазақстан халқына 
арналған кезекті Жолдауы 
болатын. Биылғы Жолдау 
бəрімізге ерекше əсер етіп, 
көңілінде алаңдаушылығы 
бар халықтың жүрегіне 
нық сенім ұялатып, үміт 
отын жақты. Елбасы өзінің 
кезекті Жолдауында нақты 
мəселелерді атап көрсете 
отырып, «Қазіргі əлемді 
жайлаған дағдарыс зама-
нында не істеуіміз керек? 
Қандай міндеттерді жүзеге 
асыруымыз қажет?» деген 
сұрақтарға тұшымды жау-
ап  беріп, одан шығар жол-
дарды көрсетіп берді. Со-
нымен бірге Қазақстанның 
əлемдік дағдарысқа яғни, 
бүгінгі жаңа қатері мен 
тың мүмкіндіктері қатар 
өрбіген жаңа жаһандық 
ахуалда дамудың негізгі 
бағыттарын айқындайтын 
басты құжат екенін атап 
өтті. 

Ел мақсаты – əлемдегі 
ең дамыған 30 мемлекеттің 
қатарына қосылып, бай 
да қуатты елдермен иық 
теңестіру. Осыған орай, 
ол межеге жету жолында 
кездесетін қиындықтарға 
тойт арыс бер іп ,  оған 
тиісті шаралар жасауы-
мыз керек. Елдігіміз сы-
налатын əрі шыңдалатын 
осындай ұрымтал тұста 
П р е з и д е н т і м і з  ə л е м 
дамуының сын-қатерлерін 

күні бұрын болжай білудің 
м а ң ы з д ы л ы ғ ы н  а т а п 
көрсетіп, қазақстандықтар 
тарапынан үлкен қолдауға 
и е  б о л ғ а н  н е г і з г і 
қағидаттарды кең ауқымда 
шешіп, қандай жағдайда 
да болмасын əлеуметтік 
міндеттемелерді мүлтіксіз 
орындауды басты міндет 
ретінде алға қойып отыр. 

Биылғы Жолдауда елдің 
əлеуметтік-саяси жəне 
қаржылық-экономикалық 
с а л а л а р ы н  к ө т е ру ге , 
сондай-ақ, ең бастысы, 
Қазақстанның болашағы 
– жастарға айрықша көңіл 
бөлінді. Бұл ретте 2016 
жылдың 1 қаңтарынан 
бастап əлеуметтік қорғау, 
денсаулық сақтау жəне 
б і л і м  б е р у  с а л а л а -
р ы  қ ы зм е т ке рл е р і н і ң 
жалақыларын 28 пай-
ыздан 40 пайызға дейін, 
ЖО О  с т уд е н т т е р і н і ң 
ш ə к і р т а қ ы л а р ы н  2 5 
пайызға көтеру арқылы 
х а л ы қ  а л д ы н д а ғ ы 
міндеттемелерді орындау 
көзделіп отыр. 

Жолдауда айтылған, 
өмірге енгелі отырған 
т арихи  жобаның б ір і 
–  2 0 1 7  ж ы л д а н  б а -
стап Қазақстан бойын-
ша енгізілетін жалпыға 
бірдей тегін кəсіптік-
техникалық білім беру 
жобасы. Президентіміз 
Нұрсұлтан  Назарбаев 
Қазақстанның жас азамат-
тарын білімді, еңбекқор, 
бастамшыл жəне белсенді 
болуға шақырады. Ерінбей 
еңбек етіп, талмай ғылым 
іздеп, жалықпай техника 
меңгерген адамдардың 
ғ а н а  т ұ рм ы с т а р ы н ы ң 

жақсы, абыройларының 
асқақ болатынын айрықша 
атап өтті. Сөйтіп, Елбасы 
елімізде жасалып жатқан 
түбегейлі реформалар мен 
атқарылып жатқан қыруар 
і стерд ің  барлығының 
дерлік болашақ ұрпақ қамы 
үшін жасалып отырғанын 
алға тартты. Жолдаудағы 
ж а с т а р ғ а  а р н а л ы п 
айтылған тұсы өте дұрыс 
деп ойлаймын. Əсіресе, 
ондағы Елбасының өзінің 
жастық өмірін үлгі ете оты-
рып, жастарды жұмысшы 
м а м а н д ы ғ ы н  и ге ру ге 
шақырады, бұл өте орын-
ды айтылған пікір. Жастар 
бірден жұмсақ орындыққа 
отыруды мақсат тұтпай, 
ө м і р г е  и к е м д е л і п , 
шыңдалып,  жұмысшы 
мамандық сатыларынан 
өткені дұрыс. Бұл тура-
лы Нұрсұлтан Əбішұлы: 
« Ме н  ж а с т а р ы м ы зд ы 
жұмысшы мамандығын 
б е л с е н д і  м е ң г е р у г е 
шақырамын. Жұмысшы 
мамандықтарын меңгеру 
керек. Кезінде мен де 
жұмысшы киімін кию-
ден бастадым, домна пеші 
от-жалынның жанында 
тұрдым. Үлгі алыңдар! 
Жылдар өтеді, бірақ, осы 
өмірлік тəжірбиелерің, 
сендер қандай өмір жо-
лын таңдап алсаңдар да, 
міндетті түрде кəделеріңе 
жарайды»,-деген бола-
тын өз  сөзінде.  Жəне 
де Президентіміз бізге 
барлық мүмкіндікті жа-
сап берді, тек соларды 
дұрыс қолдана білейік, 
ағайын! Осының бəріне 
біз тəуелсіздік арқылы, 
Е л б а с ы н ы ң  с а р а бд а л 

саясатының арқасында 
жетпекпіз. 

Қ о р ы т а  а й т қ а н д а , 
Ж о л д а у д а ғ ы  н а қ т ы 
қ а д а м д а р  а р қ ы л ы 
м е м л е к е т т і ң  ж а ң а 
мүмкіндіктері ашылып, 
үнемі даму жолында бола-
тынымыз. Қазақстанның 
Т ұ ң ғ ы ш  П р е з и д е н т і 
күн і  қарс аңында  жа-
рия етілген бұл Жолдау 
ел тарихының тағы да 
бір  жаңа бетін ашты. 
Еліміздің жаңа кезеңге 
аяқ басып, жаңа сатыға 
көтерілетін күні де алыс 
емес сияқты. Президенттің 
Жолдау соңында айтқан: 
«Рухы биік, еңбегі ерен, 
бірлігі мығым Мəңгілік 
Ел болу үшін бізде бəрі 
бар. Тəуелсіздіктің туын 
же л б і р е т і п ,  т ұ ғ ы р ы н 
нығайтқан  б і зд ің  т а -
рих  а лдында  жүз ім і з 
жарқын! Біздің тірегіміз 
– тəуелсіздік, тілегіміз 
– тұрақтылық, білегіміз 
- бірлік» деген сөздеріне 
мен де қосыламын. 

Университеттің 
баспасөз хатшысы 

А.Қ.Қожабаев

Еліміздің тəуелсіздік алғанына 
келесі жылы ширек ғасыр - 25 жыл 
толғалы отыр. Былай саралап қарасақ 
көп те емес сияқты. Дегенмен де 
тарихтың тың сөресіне жаңа шығып 
өзінің ойып тұрып орын алуы, 
терезесі тең дəрежеде жаhандық 
көштен қалмай, тіпті кейбір кездерде 
көшбастаушылық бағыттарға түсуіміз 
əрине кездейсоқ емес. Ол бірінші 
кезекте тұңғыш Президентіміз 
Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың 
ерен еңбегі, алғырлығы, сенімі 
мен саяси көрегендігі дер едік. 
Ұлт көшбасшысының Еуразиялық 
э ко н ом и ка л ы қ  Од а қ  ш а рт ы , 
Мəңгілік Ел идеясы, индустриялық-
инновациялық жобалары, киелі 
Ұлытау жеріндегі халықпен дида-
ры, биік мінбелердегі сөздері мен 
ұсыныстары халық жүрегінен орын 
тауып, жылы қабылдануда. 

Осыған орай биылғы жылы 
Елбасының Қазақстан халқына 
арнаған Жолдауы – қоғамымызда 
ерекше орын алды. Ш.Уəлиханов 
атындағы Көкшетау мемлекеттік 
университетінің оқытушылық-
профессорлар құрамы, студент жаста-
ры Президенттің кезекті Жолдауын 
асыға күтіп, оны ыстық ықыласпен 
тыңдады. 

Лайықты дайындық жұмыстары да 
жүргізілді. Барлық оқу ғимараттары, 
жатақханаларда тікелей хабар 
ұйымдастырылып, ақпараттық топтар 
құрылды, БАҚ өкілдері шақырылды, 
сұхбаттар беріліп, пікірлер айтылды. 
Ізін суытпай ректордың ұжыммен 
кездесуі, белгілі қоғам қайраткері, жазу-
шы, драматург, сенатор Ж.Ерғалиевпен 
жүздесу өтті. Қала, облыстық шараларға 
студенттер белсене қатысты.

Жалпы, Елбасының Жолдауы – 
əрдайым ел ішіндегі сабырлылықты, 
береке мен бірлікті ұйымдастырушы 
фактор. Бұл ретте «Қазақстан - 
2050» стратегиясы, «Нұрлы жол» 
бағдарламасы жəне «100 нақты 
қадам» Ұлт жоспары бұған айғақ 
болады. Президент əлемде орын 
алған дағдарысқа дайын болу, 
жұмыла қарсы əрекет ету заман та-
лабы екендігін мазмұнды түсіндірді. 
Дүниежүзілік  сауда ұйымына 
кіргеніміз туралы сүйінші хабары да 
жақсы қабылданды. Бəріміз əрине, 
əлеуметтік саладағы өзгерістерді 
асыға күттік. Əсіресе, Елбасымыздың 
бұл саладағы ешқандай қысқарту 
болмайтыны қөңілге медеу бол-
ды. Мəселен, жаңа жылдан бастап 
студенттердің шəкіртақысы 29 
пайызға дейін өсетін болды. Бұл 
білімді əрі белсенді жастарға жігер 
сыйлайтын жақсы алғышарт. Жалпы, 
ендігі біздің міндетіміз – елдік пен 
мемлекеттік мүддені сезіне отырып 
іске жұмыла кірісу. Осы бағытта 
Ш.Уəлиханов атындағы Көкшетау 
мемлекеттік университетінің ұстаздар 
қауымы ұрпақ болашағы үшін рухы 
биік, білімді жастарды тəрбиелеп 
жатқанын айта кету керек. Бүгінде 
білім ордасы көп салалар бойынша 
алуан бағыттарда жұмыс істеп, жоғары 
нəтижелерге қол жеткізуде. Бұл да 
Елбасының «100 нақты қадамының» 
жүзеге асуының көрінісі деп білемін.  

Тəрбие ісі жөніндегі проректор    
А.А.Сейітқасымов 

Жастар  сенімі-ертеңіміз! Елбасы Жолдауы үлкен міндеттер жүктейді

В жизни каждого государ-
ства есть события, которые 
с нетерпением ждут все, за 
которыми следят, затаив дыха-
ние. Таким событием в нашей 
стране, несомненно, является 
ежегодное Послание Прези-
дента Н. А. Назарбаева народу 
Казахстана. В этом году я, как 
и все казахстанцы, вновь с 
большим вниманием слушала 
обращение Главы государства.

Коллективный просмотр 
ежегодного обращения Прези-
дента Республики Казахстан 
был  организован в актовом 
зале КГУ им. Ш. Уалиханова 
30 ноября 2015 года. Присут-
ствовали первый проректор 
Жаркинбеков Т. Н., деканы 
факультетов, руководители 
подразделений, магистранты 
и студенты, представители 
СМИ.

Каждое выступление гла-
вы государства, в которых 
он говорит о до-стигнутых 
результатах, подводит итоги 
реализации ранее принятых 
программ и четко определяет 
новые стратегические задачи 
развития, вселяет уверенность 
в достойном будущем нашего 
государства. По традиции 
Президент в своих посланиях 
касается всех сфер жизнедея-

тель-ности государства, всех 
слоев общества. 

Касаясь внешнеполитиче-
ских вопросов, Нурсултан 
Абишевич не обошел вни-
манием такие злободневные 
вопросы как санкции, воору-
женные конфликты на Ближ-
нем Востоке, потоки бежен-
цев, угроза международного 
терроризма. «Это результат 
разрушения государствен-
ности путем вмешательства 
внешних сил во внутренние 
дела суверенных государств» 
- сказал он. И в этом отно-
шении, я считаю, особенно  
важны  слова Президента, что 
«своей взвешенной внешнепо-
литической деятельностью мы 
приобрели много друзей по 
всему миру», о доверии  к нам 
международных финансовых 
институтов, о подписанном 
договоре с Европейским Со-
юзом об углубленном парт-
нерстве и сотрудничестве. 
Позиция Казахстана одно-
значна: «Мы едины с миро-
вым сообществом в борьбе 
за безъядерный мир, против 
терроризма и экстремизма. 
Мы выступаем за решение 
любых конфликтов мирным 
путем и делаем для этого все, 
что зависит от нас».

Говоря об экономической 
ситуации, Н. Назарбаев от-
метил нестабильность прак-
тически всех мировых рын-
ков, что, конечно, сказыва-
ется на  снижении спроса на 
казахстанскую экспортную 
продукцию. В связи с этим 
Президент озвучил «нашу 
главную ан-тикризисную 
стратагему:  рост, реформы, 
развитие» и  подчеркнул: «В 
ближайшее время нам не-
обходимо осуществить ком-
плексные антикризисные и 
структурные преобразования 
по пяти направлениям». Это и 
есть новые меры, призванные 

укрепить нашу экономику, го-
сударство и общество.

И одним из данных пяти 
направлений стала новая со-
циальная политика. В ней и 
повышение заработной платы 
работникам здравоохранения, 
образования, социальной за-
щиты, и повышение социаль-
ных пособий по инвалидности 
и утере кормильца, стипендий 
и пенсий, и продолжение мо-
дернизации сфер образования 
и здравоохранения.

Как работника  учреждения 
образования меня заинтересо-
вали слова о необходимости  
развивать систему подготовки 
технических кадров: «Техни-
ческое и профессиональное 
образование должно стать од-
ним из основных направлений 
инвестиционной политики». 
Президент объявил, что с 2017 
года будет дан старт новому 
проекту — «Бесплатное про-
фессионально-техническое 
образование для всех».

В конце своего  высту-
пления Президент призвал 
все политические партии, 
общественные объединения, 
всех граждан проникнуться 
общей заботой о благополу-
чии нашей Родины, принять 
активное участие в реализа-
ции данного Послания. А для 
этого, я считаю, всем нам надо 
вдумчиво изучить этот страте-
гический документ. Лозунгом 
прозвучали заключительные 
слова Лидера Нации: «Мы 
обязательно победим новый 
глобальный кризис. Для это-
го у нас есть единая воля, 
прочные традиции единства 
народа. Мы выведем наш 
Казахстан на новые рубежи 
развития! Алға Қазақстан!».

Н. А. Ваганова, 
руководитель отдела по 
воспитательной работе 

Ежегодно Президент Казахстана Н. А. На-
зарбаев выступает перед народом о будущих 
перспективах развития страны.  В Послании 
были озвучены и стратегические и ближай-
шие перспективы расцвета. Так, до 2050 
года Казахстан должен войти в тридцатку 
передовых стран мира,  и Правительством 
уже разработан план этого вхождения.

В Послании четко сказано, что «Казахстан 
станет страной с преобла-дающей долей 
среднего класса, доля городских жителей 
достигнет с 55% до 70% от всего населения. 
Города и населенные пункты свяжут каче-
ственные дороги и скоростные маршруты 
всех видов транспорта. Развитие медицины 
позволит увеличить продолжительность 
жизни до 80 лет и выше. Наш Президент 
выделяет главной целью - укрепление 
благосостояния народа. Большое внимание 
уделено развитию безопасно-сти и стабиль-
ности. Основой развития страны названы 
- мир, стабильность, правосудие и порядок. 
Президент затронул планы и на бли-жайшие 

полтора года: с 1 июля 2015 года зарплата 
госслужащих будет повышена на 15%, а с 1 
июля 2016 года - еще на 15%.  Зарплата ра-
ботников здравоохранения с июня 2015 года 
должна подняться на 28%, образования - на 
29%, социальной защиты - на 40%, на 25%  
поднимется размер социальных пособий по 
инвалидности и утере кормильца, а стипен-
дию казахстанских студентов увеличат на 
25% с 1 января 2016 года. Очень актуальна 
проблема малого и среднего бизнеса  сегод-
ня,  и одна из  стратегических задач - увели-
чение доли малого и среднего бизнеса.

В Послании отражены все жизненно не-
обходимые вопросы, касающиеся каждого 
гражданина нашей страны. Необходимо 
жить и трудиться на благо нашей Родины. 
Следовать поставленным  задачам нашего 
государства, стремиться к  единству, миру и 
процветанию!

Ж. Ж. Сарсембаев, 
заведующий кафедрой «Финансы и 

менеджмент» 
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1) - Ш.Уəлиханов атындағы КМУ-
де Президентіміз Н.Ə.Назарбаевтың 
«Мəңгілік ел жастары — индустрияға» 
атты мемлекеттік бағдарламасы 
аясында «Серпін-2050» əлеуметтік 
жобасы толыққанды жүзеге  асырылу 
үстінде деген ойдамыз. Білім ордасын-
да осы əлеуметтік жобаның қандай 
деңгейде іске асырылып жатқаны 
туралы бірер сөз айта кетсеңіз.

- Университетімізде былтырғы жыл-
дан бастап «Мəңгілік ел жастары - 
индустрияға » мемекеттік бағдарламасы 
аясында «Серпін 2050» əлеуметтік 
жобасы іске асуда. Бұл жоба бойынша 
қазіргі уақытта біздің университетімізде 
516 студент білім алып жатыр. Жалпы, 
осы бағдарламаның көлемінде Ақмола 
облысында «Серпін-2050» əлеуметтік 
жобасы бойынша білім алып жатқан 
колледж, ЖОО студенттеріне көмек, 
кеңестер беру мақсатында  арнайы  
штаб құрылып, біздің университеттің 
2-курс студенті Керімбек Бексұлтан сол 
штабтың төрағасы болып сайланды.  

Аталған бағдарлама бойынша универ-
ситетте оқып жатқан студенттермен оң  
жұмыстар атқарылып жатыр. Жалпы, 
бұл студенттерге біз ризашылығымызды 
білдіргіміз келеді. Олар өте талантты, 
тəрбиелі жəне білімді студенттер ретінде  
оқу барысында, сонымен бірге  спортта, 
қоғамдық өмірде,  мəдени шараларда 
да өздерін жақсы жақтарынан көрсетіп 
отыр. Студенттер қай салада  болсын 
өте ауқымды істерімен, іскерлігімен, 
жан-жақты қырларымен ерекшеленіп, 
барлық шараларға белсенді қатысуда. 
Осындай белсенділіктерінің арқасында  
серпіндіктер университетіміздегі, 
қалалық, облыстық, республикалық 
д е ң ге й д е г і  м ə д е н и  ш а р а л а р ғ а 
қатысып, онда жеңімпаз атанып, 
университетіміздің абыройын биікке 
көтеріп жүр. Бұл жоба бойынша оқып 
жатқан студенттер келешекте оқу бітірген 
соң біздің аймағымызда қызметке қалып, 
өздерін ары қарай да жақсы маман 
ретінде көрсетеді  деген ойдамыз. Осы 
жағын да біз жақсы түсінуіміз керек. 
Солтүстік аймақтарда  жұмыс күштері 
жетпей жатқан жағдайда  Елбасының 
осы бағдарламасы өте бір ұтымды да 
қажет бағдарлама екенін ерекше атап 
өткіміз келеді. 

- Бағдарламаны жүзеге асыру 
мақсатында құрылған республикалық 
үйлестіру кеңесінің  тіз імінде  
Ақмола облысында орналасқан 
еліміздегі сапалы білім беретін оқу 
орындарының бірі –  Ш.Уəлиханов 
атындағы Көкшетау мемлекеттік 
у н и в е р с и т е т і н і ң  бол ғ а н д ы ғ ы 
біздер үшін үлкен мақтаныш, əрі 
қуаныш болып табылады! Əрине, 
бұл қуантарлық жағдай, осы үрдіс 
болашақта өзінің жалғасын таба ма?

- Бұл бағдарлама əрі қарай да 
осы бағытта жалғасын табады де-
ген сенімдеміз. Келесі жылдары да 
униерситетімізге дарынды да талантты 
жастар келіп, біздегі студенттердің 
қатарын толтырады деген ойдамыз. 

2) -  Халық, көпшілік, ұжым 
болғаннан кейін жұмыс барысында əр 
түрлі өкпе, реніш, түсініспеушіліктер 
де болып тұратыны белгілі. Солардың 
бірі  -  жалақы, қосымша ақы, 
жұмыстан кеткен мамандар мен 
оқытушылар туралы білгіміз келеді.

- Бұл мəселеге тоқталатын болсақ, 
жалпы университеттегі қызметкерлердің, 
оның ішінде ұстаздардың, басқа да 
бағыттағы қызметкерлердің  жалақысы 
арнайы үкімет қаулысымен бекітілген 
еңбекақы төлеу жүйесіне сəйкес төленеді. 
Бұдан басқа əр қызметкерге өздерінің  
қызметтік істеріне сəйкес қызметтік 
қосымша жалақы тағайындалады. Біздің 
университетімізде осы жылы ғылым док-
торларына 50 мың, ғылым кандидаттары-
на 30 мың, аға оқытушыларға 25 мың, 
ұстаздарға 15 мың теңге көлемінде ай сай-
ын қосымша үстемеақы белгілеп отыр-
мыз.  Білім ордасында арнайы құрылған 
комиссиясымен бекітілген, одан басқа 
əкімшілік-басқару жəне жаңа оқу-тəрбие 
жұмысының қызметкерлерінің қызметтік 
жалақысына 25 пайыз көлемінде, кіші 
атқарушы қызметкерлердің қызметтік 
жалақысына  50 пайыз көлемінде 
үстемақы тағайындалған. Осының 
бəрін университеттің комиссиясы жыл 
сайын арнайы бекітіп отырады. Одан 
басқа,  белгілі қызмет атқарып жүрген 
азаматтарға, мысалы, факультет де-
кандары, кафедра меңгерушілеріне де 
университетімізде қосымша жалақы 
белгіленген. Сондай-ақ, комиссияның 
шешімі бойынша, университеттің 
мүмкіндіктеріне қарай, жылына екі рет, 
Наурыз мейрамында жəне ҚР тəуелсіздігі 
мерекесі қарсаңында сыйақы беру 
мəселесі қарастырылған. 

- Жалпы университет ұжымына 
деген көзқарасымыз жақсы,  үлкен 
қамқорлықпен жəне құрметпен қараймыз. 
Біздің университеттен қызметкерлер 

жайдан-жай жұмыстан кетпейді. Ал он-
дай келеңсіз жағдайлар орын алып жатса, 
олар еңбек тəртібін өрескел бұзғандығы 
үшін  жұмыстан аластатылды. 

3) - Өзіңіз келгеннен бергі уақыт 
ішінде Университетте бірқатар 
ауқымды жұмыстар атқарылып,  ауыз 
толтырып айтарлықтай қыруар істер 
жасалды. Сіздің жұмыс барысыңдағы 
алдағы жоспарларыңыз қандай? 
Университеттің жалпы қызметі тура-
лы  əсеріңіз қандай, сол жөнінде айта 
кетсеңіз. Сонымен бірге,  өзіңіздің 
бастамаңызбен 36 оқу-тəжірбиелік 
зертхана ашылып, олар заманауи 
құрал-жабдықтармен жабдықталып, 
бүгінгі күні іске қосылды. Осыған 
орай туындап отырған сұрақтар да аз 
емес, соның бірі - табыс көзінің қайдан 
алынуы, оның тиімді жұмсалуына 
тоқталсаңыз. 

- Біздің ЖОО-ның оқу-лабораториялық 
базасын жаңғырту мəселесі  бүгінгі 
күннің қажеттілігі болып отыр. Жақсы 
білікті кəсіби мамандарды даярлау 
үшін бізге жақсы, қазіргі заманға сай 
оқу құралдарымен жабдықталған зерт-
ханалар жəне заман талабына сəйкес 
лабораториялық қондырғылар қажет. 
Осыған орай, университетте былтырғы 
жылы 36 арнайы  жабдықталған оқу-
ғылыми зертханалар ашылды. Бүгінгі 
күні осы кешендер іске қосылды. 
Соның арқасында университетіміз 
республикамыздың ЖОО арасында 
жоғары  деңгейге жетті, осының бəрін 
біздің ұстаздарымыз да, студеттеріміз 
де жақсы сезінуде. Осы зертханалардың 
ойдағыдай жұмыс істеп,  үлкен 
нəтижелерге қол жеткізуі үшін, ондағы 
қондырғыларды əрі қарай дамыту үшін 
ұстаздарымыз бен мамандарымыздың 
біліктілігін арттыру мəселесін біз бүгінгі 
күн тəртібіне қойып отырмыз. Атал-
мыш зертханалардағы заманауи құрал-
жабдықтарға қомақты қаржы бөлінді, 
бұл  біздің студенттеріміз үшін қажет 
болғандықтан студенттерге бөлінген 
мемлекеттік гранттың қаржысы оқу-
лабораториялық базаны жаңғыртуға 
бағытталды. Сондықтан да біз жаңа 
оқу жылында 150 миллион теңгедей 
қаражатқа оқу-лабораториялық зерт-
ханаларды жаңғырту жұмыстарын 
жүргіздік. Бұл енді осымен тоқталып 
қалдық деген мəселе емес. Себебі, қазіргі 
технологиялардың қарыштай дамуы 
заманында біздің одан қалуымызға бол-
майды, қажеттілік болатын болса, ары 
қарай да оқу-лабораториялық базамызды 
жаңғырту үшін қаражаттар жұмсалады. 
Оны əрбір азамат, əрбір университет 
ұжымының мүшесі  қолдайды деп ой-
лаймын. Сондықтан да жаңағы түсіп 
жатқан гранттық қаражаттар бар, ақылы 
оқу ақысы бар, солардың барлығын осы 
мамандарды даярлау ісіне, мамандарды 
даярлаудың сапасын арттыруға пайда-
лануды біздің бірден-бір кезекті ісіміз 
деп білемін.

4)  -  ҚР Біл ім  жəне  ғылым 
министрлігі тарапынан мемлекеттік 
емес ұйымдарды  Акционерлік 
қоғамға ауыстыру мəселесіне бай-
ланысты ұсыныс болған екен. Осы 
мəселе бүгінгі күні ұжым арасында 
түрлі  əңгіме-пікірлер туғызып отыр. 
Университет басшысы ретінде осы 
мəселеге ресми түрде тоқтала кетсеңіз.

- Жалпы Ғылым жəне білім министрлігі 
ЖОО-ның автономиялық дербестігін 
кеңейту бағытында көптен бері ой та-
стап келе жатыр. Біздің ұйымдастыру-
құқықтық статусымыз шаруашылық 
жүргізу құқығындағы  республикалық-
мемлекеттік кəсіпорын болып табылады. 
Бұл статусымыз да жаман емес деп ойлай-
мын, бірақ бізде көптеген шектеулер бар, 
оның бер жағында,  университеттің таза 
тапқан пайдасынан мемлекет бюджетіне 
белгілі көлемде қаражатты университет 
жыл сайын жіберуі керек. Осы  жағдайды 
əлемдік университеттер деңгейінен 
қараған кезде біршама сəйкестік болмай 
тұр, əлемдік тəжірибеде, мысалы, жан-
жақтан келіп түсетін қаражаттар тек қана 
университеттің дамуына жұмсалады. 
Сондықтан  Университеттердің құқықтық 
статусын қайта қарау мəселесі қазір сөз 
болып жатыр.  Осы қаралып, ұсынылып 
жатқан статустың  бірі ол коммерциялық 
емес, акционерлік  қоғам деген статус. 
Коммерциялық емес акционерлік қоғам, 
өзінің тапқан табыстарын  тек қана сол 
мекеменің дамуына ғана жұмсайды. 
Бұл мемлекеттік мекеме. Сондықтан 
үкімет қаулысымен іске асады. Ол 
жеке бір адамның, болмаса басқа бір 
адамдардың ұсынысымен болмайды. 
Бұл мəселелерді дұрыс түсіну керек, егер 
болашақта бұл мəселе осылай шешілетін 
болса, бұл үкімет қаулысымен берілетін 
- мемлекеттік статус. 

5) - Университеттегі кадр мəселесі 
туралы айтып өтсеңіз. Сізге дейін 
де бұл университетте бірнеше Рек-
торлар жұмыс атқарған болатын. 
Бірақ ол басшылардың арасында 

кадр мəселесі барысында əр түрлі 
іс-əрекеттер болғаны белгілі. Атап 
айтсақ, өздерімен бірге туыстары 
мен жерлестерін жұмысқа тартып, өз 
қастарына жинау үрдісі белең алды. 
Кейін ол жағдайлардың соңы немен, 
қандай нəтижемен аяқталғанының 
куəсі де болдық. Осындай мəселелер 
жергілікті халық пен университеттің 
ұжымында заңды сұрақтар туында-
тып отырған сыңайлы. Университетке 
жаңадан келіп жатқан мамандар мен 
қызметкерлерді сіздің атыңызбен бай-
ланыстырады. Аталған мəселелерге 
қатысты Сіздің көзқарасыңызды 
білсек. 

- Бұл жөнінде айта кететін бір жағдай, 
өздеріңізге белгілі, мемлекеттік мекеме 
болғаннан кейін біздің заңнамаларға 
сəйкес, солардың аясында  жұмыс 
істеуіміз керек. Университеттің  ғылыми 
əлеуеті, өкінішке орай, түрлі белгілі се-
бептерге байланысты төмен болып отыр. 
Осыған байланысты университеттің 
алдында тұрған үлкен бір мəселе - 
бұл университеттің ғылыми əлеуетін 
көтеру мəселесі. Бұл мəселені қалай 
шешеміз деген сұрақ көкейімізде көптен 
бері жүр, оны ойлана-толғана келе, 
екі бағытта шешпекпіз, біріншісі, ол 
жергілікті жас мамандардан ғылыми 
атағы бар мамандар, ғылым доктор-
ларын дайындау мəселесі, сол мақсатта 
биыл біздің университетіміздің 17 
қызметкері Қазақстанның бірнеше 
ЖОО-на, өзіміздің университетімізге 
көрші  Омбы қаласына аспирантураға 
оқуға жіберілді.  Бұның ішінде бюджет 
арқылы оқып жатқандар бар жəне шетел-
дерде, Ресейде оқып жатқандардың оқу 
ақысын университет көтеріп отыр.  Осы 
бағытта өткен жылы университетімізде 
4 мамандық бойынша PhD докторан-
тура ашылып, оған биыл докторанттар 
қабылданды. Биылғы жылы да екі 
мамандық бойынша докторантура ашу 
жоспарда бар. Таяу жылдарға арналған 
жоспар бойынша 40-50 азаматты, 
өзіміздің университеттің қызметкерлері, 
түлектері бар,  жергілікті жас азаматтар-
ды докторантуға жіберуді жоспарлап 
отырмыз. Бірақ, бұл докторантураға 
түсіп жатқан  жастарымыз  ғылыми 
атақтарын  тек 3-4 жылдан кейін ғана 
алатын болғандықтан, қазіргі уақытта 
бұл мəселені шешу үшін республиканың 
басқа ЖОО–нан ұстаз мамандарды 
шақыру мəселесін көтеріп отырмыз. 
Биылғы жылы бірнеше азаматтарды 
университетке қызмет етуге шақырдық. 
Мысалы, профессор Шалабаев, профес-
сор Икбаев сияқты белгілі ғылым док-
торлары жəне 7 ғылым кандидаты уни-
верситетке келіп, қазір осында қызмет 
істеп жатыр. Басқа да бірнеше ғылым 
кандидаттары мен докторлары өздерінің 
университетке келетіндігі жөнінде хабар-
дар етті, оларды күтудеміз. Бізде жалпы 
білікті мамандардың тапшылығы үлкен 
проблемалық мəселе болып отыр. Осы  
мəселелерді шешу бағытында универ-
ситет ұжымы əрі қарай да жұмыстар 
істемекші.

6) - Сіз рұқсат берсеңіз, халыққа 
маза бермей жүрген бірқатар сұрақтар 
баршылық, осы жөнінде бірер сөз айта 
кетсеңіз. 

1. Соның бірі «Элит» ғылыми-оқу-
өндірістік кешені төңірегіндегі мəселер. 
Атап айтсақ, оқыту тəжірбиесінде 
егілген астық пен ондағы өнімдердің 
қаржысы туралы. Жəне де сатып алы-
нып жатқан малдардың бұл кешенге 
соншалықты қажеттілігі. Ұжымның 
айтуы бойынша, одан түскен пайда 
мен оның қызығын тек Басшылардың 
көруі жəне т.б. 

-Университетіміздің алдағы бағыты 
ауыл шаруашылығы мамандарын 
даярлау бағыты, сондықтан да ар-
найы Аграрлық-экономикалық  ин-
ституты бар,  ауыл шаруашылығы 
мамандарының бір қажеттілігі, не бол-
маса,  шарттарының бірі ретінде ауыл 
шаруашылығы мамандарының өндірістік 
–тəжірибеден өтуге арналған арнайы 
кешен, мекеме болуы шарт. Сондықтан 
да университет 2011 жылы университет 
құрамында арнайы жері бар ғылыми-оқу-
өндірістік  «Элит» кешені ашылған бо-
латын. Оған 300 га жер бөлінген, ал енді 
университеттің оқытушы-профессорлар 
құрамы Т.Қ. Есенеев, И.Ф.Костиков,У.М. 
Сағалбеков, Ж.А. Аленов, С.Омарханов  
жəне т.б. осы мəселені ары қарай дамы-
ту жөнінде университет басшылығына 
өтініш жасаған болатын. Аталған  уни-
верситет оқытушыларының өтініштері 
бойынша  бұл мəселе ректоратта  
қаралып, арнайы оқу- ғылыми- өндірістік 
кешенін дамыту жөнінде мəселе қолға 
алынған еді. Сондықтан да істеген 
істеріміз көңілге қонарлық  деп ойлай-
мын, сол кешеннің арқасында біздің 
студенттердің сонда барып, қызметтік 
тəжірибеден өтуіне мүмкіндік туды, 
екіншіден, осы кешенде 144 дəнді жəне 
майлы дақылдар сорттарын аймаққа 

үйлестіру, қалыптастыру, бейімдеу 
бағытындағы ғылыми жұмыстар жа-
салуда. Жақсы нəтижеге қол жеткізіп, 
соған біздің ғалымдарымыздың қатты 
қуанып жүрген жағдайы да бар.  Биыл 
100 га жерге зығыр майын ексек, 200 
га жерге дəнді дақылдар ектік, осы 
егілген егіндердің арқасында біз ары 
қарай малшаруашылығын өндіру тех-
нологиясы мамандықтарын дамытуға  
арналған жұмысты жүргізуге, мал 
азығын дайындауға қолжеткіздік. Осы 
егілген дақылдарды мемлекетке өткізу 
арқылы университет  қорына 5,8 мил-
лион теңге қаражат түсті. Ал енді мал 
шаруашылығын өндіру мəселесіне 
келетін болсақ,  кафедраның ұсынысы 
негізінде біз осы кешенге түрлі мал 
тұқымдарын  алып, өсіру жұмыстарын  
қолға алып жатырмыз. Бұндағы  біздің 
мақсатымыз отарлап мал ұстау емес, 
бұндағы мақсат сол жерде аз да бол-
са мал басын ұстап, соның негізінде  
оқу-ғылыми тəжірибелік жұмыстар 
жүргізу болып отыр. Бір жағынан, 
біздің студенттеріміз малдың, оның 
түрлерін ажыратып, оларды бағып-қағу 
əрекеттерін меңгеретіндей болады деген 
ойдамыз. Содықтан да олардың яғни, 
кафедраның тапсырыстары  бойынша 
арнайы жұмыстар атқарылып, мал 
тұқымын алып жатырмыз. Жуырда ба-
стапта кеттік. Болашақта студенттеріміз 
сол кешенге барып, ондағы малдарды 
азықтандыру, ұрықтаныру, төлдету 
сияқты мəселелер бойынша жұмыстар 
жасап, тəжірибе жүзінде істер атқармақ. 
Мақсатымыз егін егіп, мал өсіру емес. 
Білікті мамандар дайындайтын оқу-
ғылыми кешен құру.

7) - Тендр бойынша бұрынғы Бей-
нелеу өнері жəне көркем сурет кор-
пусы мен жаңадан салынып жатқан 
310 орындық жатақхана мəселесіне 
тоқтала кетсеңіз. 

Бұл мəселе бойынша бір жылға жуық 
созылған сот мəселесі университет пай-
дасына шешілді, осы жылдың аяғында 
жатақхана жұмысын жалғастырамыз 
деген ойдамыз.

8) - Көптің көңілін толғандырып 
жүрген Красный Яр селосындағы 
оқытушылар үйін жекешелендірілу 
мəселесі туралы  айтсаңыз. 

-  К р а с н ы й  Я р  с е л о с ы н д а ғ ы 
оқытушылар үйін жекешелендіру тура-
лы мəселеге келетін болсақ, бұл мəселе 
заң шеңберінде шешілуге тиіс. Құқықтық 
мемлекетте тұрғандықтан, біз заңда 
белгіленген талаптарды орындауымыз 
қажет.

9) - Келесі бір мəселе, университеттің 
бірінші проректоры, Сіздің көмекшіңіз 
Т. Н . Ж а р қ ы н б е к о в  ж а й ы н д а 
болмақ. Əсіресе, біздегі оқытушы-
профессорлар құрамын толғандырып 
жүрген сұрақтардың аз еместігі:

а)Университеттегі оқу мəселесін 
қадағалайтын Проректордың неге 
педагогикалық мамандық өкілі 
еместігі. 

- Университеттің бірінші про-
ректоры Т.Н.Жарқынбеков туралы 
мəселеге тоқтала кетейін. Біріншіден, 
Т.Н.Жарқынбеков 1991 жылы Қазақ 
политехникалық институтын бітірген, 
одан бірнеше жылдар бойы осы 
жоғары білім саласында қызмет етіп 
келеді. Жоғары оқу орнының асси-
стент, оқытушылық, доценттік, фа-
культет деканының орынбасары, фа-
культет деканы, институт директоры 
лауазымды қызметтерінен өткен жəне 
де осы  қызметке 2013 жылы  ҚР Білім 
жəне ғылым министрлігі бұйрығымен 
тағайындалған. Т.Н.Жарқынбековтің 
педагогикалық б іл імі  болмас а ,  
педагогикалық маман емес деп айтуды 
қате деп ойлаймын.

ə) ОПҚ айтуынша, өткен жылдары 
Т.Н.Жарқынбековтің немқұрайлы 
жұмысы мен оның тарапынан қажетті 
құжаттардың дер кезінде дайын-
далмауынан 40-қа жуық ғылыми 
жобалардың іске аспай қалғандығы. 
Осы мəселеге қатысы бар жауап-
ты адамдарға қандай шаралар 
қолданылды, нақты бағасы берілді 
ме? 

- Бұл мəселеге келетін болсақ, осы 
мəселеге қатысты барлық адамдар тиісті 
тəртіптік жазаларын алған, сондықтан да 
кезінде оған тиісті бағасы берілген. 

б )  Б і р і н ш і  п р о р е к т о р 
Т.Н.Жарқынбековтің жиі-жиі іс-
сапарларға барып, ондағы қонақ 
үйлерде тұрдым деген түбіртек 
қағаздар мəселесі туралы сөздердің 
айтылуы. 

- Енді Т.Н.Жарқынбеков жиі-жиі 
іс-сапарға барып, жалған түбіртек 
қағаздарды алды деген сөздердің негізі 
жоқ екенін айтқым келеді, себебі, барлық 
іс-сапарлар БҒМ-нің рұқсатымен іске 
асады. Ал шетелге баратын іс-сапарлар 
болса, онда ол негізінен халықаралық 
жобалардың қаржыландыруы арқылы, 
жобаларға қатысы бар жағдайда 

жүзеге асады. Біздегі бухгалтерия 
бұл іс-сапарлар жөнінде есебін нақты 
қадағалап, мемлекет қаулысына сəйкес 
береді, сондықтан да ол жерде ешқандай 
да заң бұзушылық орын алмағанын 
айтқым келеді.

в) Тағы бір мəселе, бүгінгі күні 
университет оқытушыларының ба-
спана мəселесі, яғни тұратын үй жет-
пей жатқанда Т.Н.Жарқынбековтің 
бірнеше шаршы метрлік орынды 
иемденіп, бір өзіңің тұруы сияқты 
жайсыз сөздері.

-Ал енді Т.Н.Жарқынбековтің тұрып 
жатқан орны туралы айтатын болсақ, 
бұл 2006 жылы КМУ рекоры Ш.Ибраев 
бастамасымен арнайы бюджет есебінен 
күрделі жөндеуден өткізіліп университет 
басшылары тұратын статус берілген үй. 
Сол жерде бұрынғы ректор Ш.Ибраев, 
одан кейін ректор Н.Б.Қалабаев тұрған, 
бұдан соң бұл үйде университеттің 
бірінші  проректоры Т.Н.Жарқынбеков 
тұрып жатыр. Университет оған басқа  
пəтер сатып алып беру мəселесін шешсе, 
ол оны босатар еді. Университет басшы-
лары тұратын орын болғандықтан ол 
сонда тұрып жатыр, бірақ коммуналдық 
шығындарының барлығын ол өз 
қалтасынан төлеп тұрады.

10) - Халықты толғандырып жүрген 
сұрақтардың тағы да бірі – біздің уни-
верситетке Еуразиялық əріптестердің 
əр түрлі жобалар бойынша мол 
мөлшерде қаржы бөлгендігі. Сол 
түскен қаржыны басшылық өздері 
пайдаланып, шетелдерге іс-сапарға 
шығып жүрген көрінеді дейді. Осының 
төңірегінде қанша қаражат түскенін 
жəне қалай жұмсалатындығы туралы 
айтып өтсеңіз.

-  Еуразиялық əріптестер бөлетін 
қаржы бойынша бұл нақты мəселе емес, 
бізге ешкім қаражат бөлмейді, əртүрлі 
халықаралық деңгейдегі конкурстарға 
қатыса отырып, сол жобаларды тікелей 
жүргізуді университет ұжымы ұтып 
алады. Бұл жобаларда университеттің 
дамуына қаражат бөлу қарастырылмаған. 
Ол жобаларда тек қана сол ғалымдардың 
біліктіліктерін арттыру ғана, болмаса бір 
жерге барып, солардың жетістіктерін 
көрсету, кейде тіпті болмаған жағдайда, 
қажетті  қондырғылар сатып алып 
беру ғана көзделген. Атап айтсақ, 
Мансап орталығы мен Еуразиялық 
бағдарламалар орталығына компьютерлік 
серверлер солардың тарапынан берілді, 
лабораторияларға қажет қондырғылар 
алып берді. Сондықтан да Еуразиялық 
халықаралық жобалардан университеттің 
қазынасына қаржы түспейді. Сол 
жобаларға қатысқан азаматтар сол 
жағдайларды іске асыру бағытындағы іс-
сапарларға шығуға немесе іс-шараларға 
қатысуға ғана мүмкіндік ала алады. 

11 )  Қ ұ р м е т т і  Ə б д і м ү т ə л і п 
Əбжаппарұлы! Сіздің ұжымды басқару 
жүйесінде қызметкерлерді қатаң жаза-
лау шараларыңыз көпшілік көңілінен 
шықпай отырған сыңайлы. Атап 
айтсақ, Ескертусіз қатаң сөгістер беру 
жəне т.б.

- Жұмыс болғаннан кейін түрлі 
келеңсіз жағдайларға байланысты бізде 
тəртіптік сөгіс беру, қатаң сөгіс беру 
сияқты жағдайлар болып тұрады, бұндай 
жағдайлар университет қызметкерлерінің 
жұмыс бабында берілген қызметтік тап-
сырмаларын  жəне өздерінің қызметтік 
жұмыстарын дұрыс атқармаудағы іс-
қимылдарына байланысты беріліп жа-
тады. Жалпы, мен өзім ол жағына кел-
генде,  бəрін жүрегіме өте ауыр алатын 
жанмын. Қарамағымдағы азаматтарды, 
қызметкерлерді жазалау маған да оңай 
емес, істің, тəртіп бұзушылықтың түрлері 
осындай шараларға мүжбүр етіп отыр, 
қызметтік жаза берген кезде, əрине,  
əрбір жазаның өзіндік орны, көлемі 
бар, мысалы, ұстаздық қызметтерін 
толық орындамаған 27 ұстазға тек қана 
ескерту жасалынды. Осыған қарап сөгіс 
алған азаматтардың қызмет тəртібін 
қаншалықты өрескел бұзғанын түсіне 
беріңіздер. 

Осы мəселелердің  барлығы уни-
верситет ұжымының арасында ай-
тылып жүргендіктен, əрі «Еркін 
пікір» болғандықтан осыған қатысты 
сұрақтар Сізге еш бүкпесіз қойылып 
отыр.

Сұхбатыңызға үлкен рахмет! 
Сіздің үлкен ұжымды басқарудағы 
игілікті ісіңізге зор табыс, биік абырой 
тілеймін! Ісіңіз сəтті болсын! 

Сұхбатты жүргізген А.Қожабаев

Құрметті Əбдімүтəліп Əбжаппарұлы! Бүгінгі күні жоғары оқу орнының оқытушы-профессорлар құрамы мен қызметкерлерін көптен бері толғандырып жүрген 
өзекті мəселелер мен сұрақтарға жауап алудың сəті түсіп отырған сияқты. Осыған орай өзіңізбен «Еркін пікір» өткізіп, сұхбаттасуды жөн көрдік. 

Университеттің ғылыми əлеуетін көтеру – 
біздің алдымызда тұрған үлкен мақсаттардың бірі
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Еліміздің ертеңі жас ұрпақтың 
қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры   
ұстаздардың қолында екені белгілі. 
Ұстаз еңбегі – адамзат еңбегінің ең 
күрделісі, əрі маңыздысы. Ол терең 
білім мен үлкен шеберлікті, жүрек 
жылуы мен күш жігерді, өзінің 
уақытымен санаспай қызмет етуді 
талап етеді. Осы жолды таңдап, бар 
білімін шəкірттеріне ерінбей беріп 
жүрген ұлағатты ұстаздардың бірі – 
Кенжеғалиев Құлыш Көшенұлы, пе-
дагогика ғылымдарының кандидаты, 
доцент. Ол биыл жемісті əрі жеңісті 
70 жасқа келсе де, бұрынғыдай 
жігерлі, жаңалыққа жаны құштар, 
шығармашыл. 

Елбасымыз Нұрсұлтан Əбішұлы 
Назарбаев өз халқына арнаған  
Жолдауында: «Жоғары деңгейде 
маманданған кəсіпқой, өз ісінің 
білгірі, талантты, жауапкершілігі 
жоғары ұстаз  болу –  бүгінгі 
күннің талабы. Əрбір педагог өз 
мүмкіндіктерін жаңа формация 
мұғалімі ретінде көрсетіп, жан-
жақты біліктілігін көрсетуі қажет» - 
деген болатын.  Қазіргі заманда білім 
берудің күрделі міндеттерін рухани 
бай, педагогикалық дарыны бар, 
шығармашылық кəсіби тəсілдерді 
жетік меңгерген, жан-жақты тұлға 
ғана шеше алады. Құлыш Көшенұлы 
осы талапты абыроймен орындап 
жүрген ұстаздардың бірі. 

О л  –  ө з  і с і н і ң  б і л г і р і , 
жауапкершілігі  жоғары ұстаз. 
Ш.Уəлиханов атындағы Көкшетау 
мемлекеттік  университетінде 
ұстаздық еткен бері оның алдынан 
талай студенттер білім алып шықты. 
Ұстаздық қызметтегі жетістіктері 
үшін Қазақстан Республикасының 
білім беру озаты белгісімен мара-
патталды. 

А д а м  қ а ж ы рл ы  е ң бе г і м е н 
табиғатты өзгертсе, ұстаз жалпы 
жасампаз еңбегімен жаңа адамды 
қалыптастырып, оны дамытып, 
жетілдіріп өмірге дайындайды. 
Құлыш Көшенұлы  студенттерін 
тек біліммен қаруландырып қана 
қоймай, назарын, білгендерін жа-
дында сақтауға, қабілетін, ойлауын, 
тіл шеберлігін ұштауға, дүниеге 
деген құштарлығын, өмірге деген 
көзқарасын дұрыс қалыптастырып, 
ықыласын, сенімін, төзімділігін, 
іскерлігін, ізденімпаздығын тағы 
басқадай танымдық қасиеттерін 
жетілдіріп, адамгершілігі мол аза-
мат етіп тəрбиелеуді өзінің өмірлік 
мақсаты, ізгілік мұраты деп санайды. 
Алдындағы шəкірттерінен өзінің 
ұстаздық кеңесі мен əкелік ақылын 
аяған емес.

Ғылым жолы – ауыр жол. Бұл жол-
да қажымай ізденіп, адал тер төккен 
адам ғана жетістікке жете алары анық. 
Құлыш аға ғылыми-педагогикалық 
зерттеу жұмыстарының нəтижесінде 
200-ге жуық ғылыми мақала, бірнеше 
оқу құралдары мен оқу-əдістемелік 
кешендерін дайындады. Оның ішінде 
Ш.Уəлиханов атындағы КМУ-дің 
ғылыми Кеңесі, РОƏК грифі, ҚР 
БҒМ  грифімен баспадан шыққан оқу 
құралдары бар. Оларды университет 
студенттері мен магистранттары, 
оқытушылар оқу процесінде пай-
далануда. Бірнеше жыл қатарынан 
«Абай Құнанбаевтың педагогикалық 
жəне психологиялық мұрасы» 
атты  ғылыми-əдістемелік семи-
нарын  ұйымдастырып басқарды.  
Көп жылғы зерттеу жұмысының 
қорытындысы ретінде «Физикадан 
политехникалық құзыреттіліктер» 
(зерттеушілік аспект) монографи-
ясы басылып шықты.    Құлыш 
Көшенұлының ғылыми мақалалары 
соңғы жылдары МБЦ Thomson 
Reuters жəне «Средиземноморский 
журнал социальных наук» Италия 
(Рим) журналдарында басылды. 
Магистранттармен бірлесіп жазған 
мақалалары шетелдік басылымдар-
да (Москва, Киев, Вена, Харьков, 
Рим т.б.) жиі жарияланады. Ол 
халықаралық ғылыми-практикалық 
конференциялар мен ғылыми 
семинарларға белсене қатысады.

К.К.Кенжегалиев - Қазақстан 
П е д а г о г и к а л ы қ  Ғ ы л ы м д а р 

Академиясының корреспондент 
мүшесі, Россия Жаратылыста-
ну Академиясының профессоры, 
отандық ғылымды дамытуға қосқан 
үлесі үшін  Россия Жаратылыста-
ну Академиясы Президиумының 
ш е ш і м і м е н  В . И . В е р н а д с к и й 
атындағы медальмен марапатталды.

Құлыш Көшенұлы кадрлар да-
ярлау ісіне де белсене араласады. 
Оның   жетекшілігімен магистрлік 
диссертация қорғаған жас ғалымдар 
бүгінгі күні еліміздің ЖОО-да табы-
сты қызмет етуде:

1. Навий Лиза  п.ғ.к., - Ш.Уəлиханов 
атындағы КМУ,«Педагогика, психо-
логия жəне əлеуметтік жұмыс» 
кафедрасында.

2. Тасбулатова Ж.С. -Ш.Уəлиханов 
атындағы КМУ, «Педагогика, пси-
хология жəне əлеуметтік жұмыс» 
кафедрасында.

3. Киекбаева А.Б. -Ш.Уəлиханов 
атындағы КМУ, «Педагогика, пси-
хология жəне əлеуметтік жұмыс» 
кафедрасында.

4. Молдабекова С.Қ.- Ш.Уəлиханов 
атындағы КМУ,«Педагогика, психо-
логия жəне əлеуметтік жұмыс» 
кафедрасында.

5. Какабаева Д.С. -Ш.Уəлиханов 
атындағы КМУ, «Педагогика, пси-
хология жəне əлеуметтік жұмыс» 
кафедрасында.

6. Асаров М.М. -Ш.Уəлиханов 
атындағы КМУ,   «Педагогика, пси-
хология жəне əлеуметтік жұмыс» 
кафедрасында.

7.  Мельникова Т.В. - Ш.Уəлиханов 
атындағы КМУ,   «Əлеуметтік жəне 
жас ерекшелік педагогикасы» ка-
федрасы.

8. Сугуралиев Д.Т. - Ш.Уəлиханов 
атындағы КМУ,«Дизайн» кафедрасы.

9.  Захай Б.   -Ш.Уəлиханов 
атындағы КМУ,   «Дизайн» кафе-
драсы.

10. Тезекбаев М. - С.Сейфулин 
атындағы  Аграрлық-техникалық 
университетінде деканның орынба-
сары, Астана қ.

11. Кульмаханова Д. У. - Астана қ., 
гуманитарлық колледжде.

12 .  Мұхамеджанова  Г.С .  - 
Ш.Уəлиханов атындағы КМУ, «Педа-
гогика, психология жəне əлеуметтік 
жұмыс» кафедрасында.

Бүгінгі  күні  ол өз і  қызмет 
е т і п  ж ү р г е н  Ш . У ə л и х а н о в 
атындағы Көкшетау мемлекеттік 
университетінің профессорлық-
оқытушылық құрамында, оның 
ішінде «Педагогика, психология 
жəне əлеуметтік жұмыс» кафедра-
сында зор құрмет пен беделге ие. 
Көп жылдық ғылыми-педагогикалық 
еңбегіндегі қол жеткізген жетістіктері 
үшін Құлыш Көшенұлы жақында 
ҚР БҒМ «Ыбырай Алтынсарин» 
медалімен марапатталды.

«Педагогика, психология жəне 
əлеуметтік жұмыс» кафедрасының  
оқытушылар ұжымы Кенжеғалиев 
Құлыш Көшенұлын мерейтойымен 
жəне алған медалімен құттықтай 
отырып, оған мықты денсаулық, 
шығармашылық табыстар, отбасына 
бақ-береке тілейді. 

Сулейменова Зауре Екпінқызы,
«Педагогика, психология 
жəне əлеуметтік жұмыс» 

кафедрасының  аға оқытушысы, 
«Педагогика жəне психология» 

мамандығы бойынша 
білім магистрі.

2015 жылдың 26 қарашасы күні 
Ш.Уəлиханов атындағы Көкшетау 
мемлекетт ік  университет ін ің 
салтанат залында Педагогика, 
психология  жəне  əлеуметт ік  
жұмыс кафердасының доценті. 
п . ғ . к .  Ке н ж е ғ а л и е в  Қ ұ л ы ш 
Көшенұлының 70-жылдық ме-
рейтойына арналған кеңейтілген 
ғылыми Кеңес өтті. 

Шараға білім ордасының бас-
шылары,  факультет  деканда-
ры, университеттің ОПҚ, маги-
странттар мен студенттер жəне 
арнайы шақырылған қонақтар 
қатысты. 

О т ы р ы с т ы  Ш . У ə л и х а н о в 
атындағы Көкшетау мемлекеттік 
у н и в е р с и т е т і н і ң  р е к т о -
р ы  Ə . Ə . Ə бж ап п а р о в   ө з і н і ң 
құттықтау сөзімен ашып, мерей-
той иесіне игі тілегін білдірді. 

Ғылыми кеңестің өтілу бары-
сында Филология жəне педа-
гогика факультетінің деканы, 
ф . ғ .к ,  Р.С .Əміренова  Құлыш 
К ө ш е н ұ л ы н ы ң  ө м і рд е р е г і н е 
то қ т а л ы п ,  ғ ы л ы м и  Ке ң е с т і ң 
т и і с т і  д е ң г е й д е  ө т у і н е  а т -
салысты. 

 Сонымен бірге көпшілікке 
мерейтой иесінің еңбек жолы ту-
ралы бейнефильм де ұсынылды. 
Мерейтой ие с ін  құттықтауға 
ке л г е н  қ о н а қ т а р  л е г і  д е  а з  
болған жоқ. Арнайы шақырылған 
қонақтардан Қалалық білім беру 
бөлімі басшысының орынбасары 
Ж.С.Дондагулова, «Арқа ажары» 
газетінің бас редакторы Қайырбай 
Төреғожа, «Педагогика, психо-
логия жəне əлеуметтік жұмыс» 

ка ф ед р а с ы н ы ң  м е ң ге ру ш і с і , 
п . ғ . к . ,  доцент  С .А .Мур зина , 
«Əлеуметтік жəне жас ерекшелік 
педагогикасы» кафедрасының 
меңгерушісі, ф.ғ.к., доцент м.а. 
А.А.Шаяхметова жəне  Құлыш 
Көшенұлының ғылым жолындағы 
ізбасарлары той иесін құттықтап, 
ғалым ағаларына ізгі тілектері 
мен жылы лебіздерін білдірді. 

Ғылыми отырыс концерттік 

бағдарламамен жалғасын та-
у ы п ,  Қ ұ л ы ш  К ө ш е н ұ л ы н ы ң 
қ ұ р м е т і н е  Қ а з а қ  т і л і  ж ə н е 
ə д е б и е т і  м а м а н д ы ғ ы н ы ң 
студенттері  Күлəш Нысанбек 
п е н  М ұ х а м м е д  Қ о ң қ а е в т а р 
« Ұ с т а з ғ а  а р н а у »  о қ ы д ы . 
Əсіресе, Ақмола облыстық фи-
лармониясы музыканттарының 
орындауларындағы халық əндері 
кештің сəнін келтірді.

Ұстаз деген сөзді айтқанда немесе естігенде əркімнің 
есіне өзінің алғашқы ұстазы түсуі сөзсіз. Өйткені 
алғаш рет қолыңа қалам ұстатып жазуды үйреткен, 
«Əліппенің» бетін ашқызып əріп танытқан, өмірдің қыр-
сырын білуге, сан қилы құбылыстарды терең түсінуге 
мұрындық болып, жан дүниеңе нұрлы шуақ түсіріп, 
адамгершілікке баулыған алғашқы  мұғалімнің бейнесі 
əр адамның жүрегінен орын алады ғой. Сондай өзіңе 
жақын ұстаз тек мектепте ғана емес, жоғары оқу орны-
нан да табылады екен. Біз, Психология мамандығының 
3-курс студенттері п.ғ.к., доцент Кенжеғалиев Құлыш 
Көшенұлынан білім алып жүргенімізді мақтан тұтамыз. 
Психологиядағы математикалық əдістер пəнін оқытуға 
алғаш келгенде сырт келбетінен байсалдылық, 
салқындылық байқалып тұрғанымен уақыт өте келе 
ол кісінің шын мəнінде нағыз абзал жан, жылы жүректі 
екенін білдік. Ұстаздың асықпай,  мəнерлеп сөйлеген 
сөзінен əрбір студентке деген қамқорлықтың,  əкелік 
сезімнің, дана ойдың ыстық лебі есіп тұрғандай. Иə, 
адамның жан дүниесін түсініп, оны ренжітпей, қателігін 
сездіре білу – бұл нағыз шеберлік емес пе?!

ПК-31 тобының студенттері

 Ұлағатты ұстаз, 
ақылшы ғалым

Педагогика, психология жəне əлеуметтік  жұмыс 
кафедрасының доценті. п.ғ.к. Кенжеғалиев Құлыш 

Көшенұлының 70-жылдық мерейтойына арналған филология 
жəне педагогика факультетінің кеңейтілген ғылыми Кеңесі

Қ ұ р м е т т і  Қ ұ л ы ш 
Көшенұлы!

Сізді өзімнің жəне пе-
д а го г и ка ,  п с и хол о г и я 
жəне əлеуметтік жұмыс 
кафедрасының ұжымы аты-
нан айтулы мерейтойыңызбен 
ш ы н  ж ү р е к т е н 
құттықтаймын. Өмірде 
өзіңіз қажыр-қайратыңыз 
бен мол еңбектің  арқасында 
ғылымның биігінен көрініп, 
ұрпағыңызға үлгі болар 
абзал жан ретінде таныта 
білдіңіз. Сіздің алдыңыздан 
білім алған жастар бүгінгі 
күні  ел імізд ің  барлық 
аймақтарында білім беру 
саласында табысты қызмет 
етуде.  Бүгінгі  70-жылдық 

мерейтойыңызбен Сізді 
құттықтай отырып, кафедра 
үшін жасап жатқан ерен де 
игілікті істеріңізге рахметімді 
айтып, еңбегіңіздің жемісін 
көріңіз демекпін.

А қ ы н  Ғ а ф у 
Қайырбековтың осы 
өлеңінің төрт шумағының 
əрқайсысында ұстаздың 
бойынан табылуы тиіс 
қасиеттер сипатталған. 
Бұл қасиеттердің бəрі 
де Құлыш ағайдың бой-
ында бар деп ойлай-
мын. Егемен еліміздің 
ертеңін ойлар білімді де 

саналы, Отанын, туған 
жерін, ұлтын сүйетін 
ұлтжанды, парасатты 
азаматты тəрбиелеуде 
Құлыш Көшенұлының 
еңбегі зор. 

Асаров Мұрат 
Мұзарапұлы, 

Педагогика жəне 
психология магистрі

«Педагогика, психология 
жəне əлеуметтік жұмыс» 
кафедрасының доценті, пе-
дагогика ғылымдарының 
кандидаты Қ.К. Кенжеғалиев 
б о л а ш а қ  ғ а л ы м д а р 
тəрбиелеу ісіне де асқан 
жауапкершілікпен қарайды. 
О л  м а г и с т р а н т т а р ғ а 
ғылымның əдіс-тəсілдерін 
меңгерту, ғылыми тұрғыдан 
ойлауға үйрету, білімді 
терең игеруге көмектесу, 
дүниеге деген ғылыми 
көзқарасты қалыптастыруда 
аянбай қызмет етуде.  

Өзімнің магистрату-
рада  оқыған   жылда-
ры байқағаным, Құлыш 
Көшенұлы магистранттарға 
теориялық білім берумен 
қатар, оларды өздігінен 
жұмыс істеуге тəрбиелеуге 
де көп көңіл бөледі. Олардың 
танымдық ізденімпаздығы 
м е н  ғ ы л ы м и - з е р т т е у 
ж ұ м ы с т а р ы н а  д е г е н 
қ ы з ы ғ у ш ы л ы ғ ы  м е н 
белсенділігін тəрбиелеу - 
негізгі мақсаттарының бірі 
болып табылады. Ұлағатты 
ұстаздың басшылығымен 

конференцияларда баянда-
малар оқып, отандық  жəне 
шетелдік басылымдарға 
мақалалар жарияладық. 
О с ы н д а й   ғ ы л ы м и 
ізденістер жүйесі студент-
тер мен магистранттардың 
көзқарасын кеңейтуде, 
и н т е л л е к т і н  д а м ы т у -
да, болашақ маманның 
əлеуметтік психологиялық 
с и п а т ы  м е н  ж е к е 
қасиеттерінің дамуына 
елеулі əсер етеді.

Мұхамеджанова 
Гульвира Советқызы,
Педагогика жəне пси-

хология магистрі

ҰСТАЗ ЖАЙЛЫ 
СЫР ...

Ұстаз болу - 
сезімнің ақындығы,
Ұстаз болу – 
жүректің батырлығы.
Ұстаз болу - 
мінездің күн шуағы,
Азбайтұғын адамның  

                     асылдығы.
Ғафу Қайырбеков

Мурзина Сауле Ашотовна, 
 –педагогика ғылымдарының кандидаты, 

доцент, Ш.Уəлиханов атындағы КМУ
 Педагогика, психология жəне əлеуметтік жұмыс 

кафедрасының меңгерушісі. 
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2015 жылдың 30 қарашасында Степ-
ногор қалалық əкімдігінде Ш.Уəлиханов 
атындағы КМУ жəне Степногор қ. əкімдігі 
арасында Іскери ынтымақтастық жөнінде 
меморандум бекітілді. Меморандумға 
Ш.Уəлиханов атындағы КМУ атынан рек-
тор, профессор Əбжаппаров Əбдімүтəліп 
Əбжаппарұлы жəне  Степногор  қ . 
əкімдігі атынан əкім Құмпекеев Əнуар 
Қайыргелдіұлы қол қойды.

 Сонымен қатар үш ірі өнеркəсіп 
орны: «ЕПК-Степногорск» (Степногор 
мойынтірек зауыты) ЖШС, «Степно-
гор тау-кен химия комбинаты» ЖШС 
жəне «БК «ККЗ «Казатомөнеркəсіп» 
ЖШС арасында Өзара түсіністік пен 
стратегиялық ынтымақтастық жөніндегі 
меморандумдарға қол қойылды.

 Сондай-ақ, осы күні қалалық «Мирас»  
мəдениет үйінде Ш.Уəлиханов атындағы 
КМУ-дың үгіт бригадасы Степногор қ. білім 
бөлімінің қолдау көрсетуімен 11 сынып 
оқушылары жəне колледж түлектерімен 
кəсіптік бағдар беру мақсатында кездесу 
өткізді. Тəрбие ісі жөніндегі прорек-
тор А.А.Сейітқасымов, техника жəне 
технологиялар факультетінің деканы 

Х.Қ.Əбəслəмов, университет оқытушылары 
қатысқан іс-шарада  студенттердің 
дайындаған концерттік бағдарламасы 
көпшіліктің назарына ұсынылды.

Бұл меморандумдар тараптардың білікті 
кадрларды даярлау жəне қайта даярлау, 
ЖОО-ның өңірге қажетті мамандықтарды 
ашу, жастарды оқыту, мектеп түлектері 
арасында кəсіптік бағдар беру саласындағы 
екіжақты ынтымақтастығын нығайтуға, 
жүйелеуге бағытталған.

2015 жылдың 28 қарашасы күні 
Ш . У ə л и х а н о в  ат ы н д а ғ ы  К М У - г е 
«Өрлеу» біліктілікті арттыру Ұлттық 
орталығы» акционерлік қоғамының 
директорлар Кеңесі, «Мəңгілік ел жа-
стары – индустрияға» Республикалық 
жобасының үйлестіру Кеңесінің төрағасы 
Мұрат Абдуламитұлы  арнайы келіп, 
«Серпін-2050» əлеуметтік жобасы бойынша 
оқуға түсіп, білім алып жатқан студенттер-
мен кездесу өткізді. 

Кездесудің мақсаты – ЖОО-да білім алып 
жатқан студенттермен жүзбе-жүз танысып, 
олармен ой бөлісу жəне пікір алмасу. 

Ш . У ə л и х а н о в  ат ы н д а ғ ы  К М У -
де Президентіміз Н.Ə.Назарбаевтың 
«Мəңгілік ел жастары — индустрияға» 
атты мемлекеттік бағдарламасы ая-
сында «Серпін-2050» əлеуметтік жо-
басы толыққанды   жүзеге  асырылу 
үстінде. Негізінен аталған жоба оңтүстік 
облыстардың жастарының еліміздің 
солтүстік, батыс жəне шығыс аймақтарында 
білім алуына мүмкіндік береді. 

Бағдарламаны жүзеге асыру мақсатында 
құрылған республикалық үйлестіру 
кеңесінің  тізімінде  Ақмола облысында 
орналасқан еліміздегі сапалы білім беретін 
оқу орындарының бірі –  Ш.Уəлиханов 
ат ы н д а ғ ы  К ө к ш е т ау  м е м л е ке т т і к 
университетінің болғандығы біздер үшін 
үлкен мақтаныш! 

Қазіргі уақытта «Серпін-2050» əлеуметтік 
жобасы бойынша Қызылорда, Оңтүстік 
Қазақстан, Тараз, Алматы, Маңғыстау 
өңірлерінің 516 талапкері  біздің оқу орда-
мызды таңдап,   педагогикалық, техникалық 
жəне ауыл шаруашылығы мамандықтары 
бойынша білім алуда. 

Шараға білім ордасының басшылары, 
факультет декандары мен ОПҚ қатысты. 

Ш.Уəлиханов атындағы Көкшетау 
мемлекеттік университетінің бірінші про-
ректоры Т.Н.Жарқынбеков өзінің кіріспе 
сөзімен отырысты ашып, білім ордасындағы 
«Серпін-2050» əлеуметтік жобасы бойын-
ша оқып жатқан студентер туралы толық 
мəлімет берді. 

Келесі сөз кезегі «Өрлеу» біліктілікті 
арттыру Ұлттық орталығы» АҚ дирек-
торлар Кеңесі, «Мəңгілік ел жастары – 
индустрияға» Республикалық жобасының 

үйлестіру Кеңесінің төрағасы Мұрат 
Абдуламитұлына  берілді. 

Кеңес төрағасы өз баяндамасын оқып, 
былтырдан бері атқарылып жатқан 
ауқымды жұмыстарға тоқталды. Сонымен 
бірге болашаққа белгіленген  жоспарлар ту-
ралы сөз қозғап, студенттермен ой бөлісті. 
Кездесу барысында студенттер тарапынан 
көптеген сұрақтар қойылып, оларға нақты 
жауаптар алынды. Серпіндіктер штабының 
төрағасы, Ақмола облысы сардарларының 
басшысы Керімбек Бексұлтан студент-
тер атынан сөз сөйлеп, Серпін-2050» 
əлеуметтік жобасы бойынша оқуға түскен 
студенттердің қасиетті Көкше жеріндегі 
Шоқан бабамыздың атындағы білім ор-
дасын таңдап, онда оқып жатқандарын 
мақтан тұтатындарын жасырмай, өз 
ризашылықтарын білдірді. Сондай-ақ, 
ол  өздерін ел сенімін ақтайтын жалынды 
жастар екендерін де көрсете білді. Кеш 
соңында Серпін Жастарының орындаула-
рында шағын концерт қойылып, олардың  
өнерлері тамашаланды. 

Университет студенттері Күлəш Ны-
санбек, Аяған Орынбектердің орындаула-
рында арнау оқылып, Абуназар Ақнұр мен 
Мырзақожа Айнұрдың орындауларында 
«Астана» əні, Талипов Оразалының орын-
дауында «Біздің жақта» əні, Нұржан Ақнұр 
жəне Нұржан Əлинұрлардың орындаула-
рында əсем əндер шырқалды. 

Мұрат Абдуламитұлы  Ш.Уəлиханов 
ат ы н д а ғ ы  К ө к ш е т ау  м е м л е ке т т і к 
университетінің оқу-тəжірбиелік зертха-
налары мен студенттердің тұрып жатқан 
жатақханаларын аралап, көңілі толып 
қайтты. 

Еліміз көркейіп, өркендей берсін! Ел 
ертеңі жастарымыз білімді де, талапты, 
іскер болсын! 

Ел Тəуелсіздігінің тұғырлы болып,  қазақ 
елінің өркендеуі жастардың қолында. 
Қоғамымызда ғылыми жастар элитасы 
шоғырланса, еліміз 30 дамыған елдің 
қатарынан көрінетіні анық. Ш.Уəлиханов 
атындағы КМУ-де білім алып жатқан 
студенттердің, əсіресе, Серпіндіктердің 
оған өз үлестерін қосатындарына біздер 
үлкен сенім білдіреміз. 

Сəт-сапар, жалынды Серпін жастары!

2 0 1 5  ж ы л д ы ң 
2 5  қ а р а ш а  к ү н і 
Ш.Уəлиханов атындағы 
Көкшетау мемлекеттік 
университетінің салтанат 
залында Кеңес Одағының 
Батыры, мемлекет жəне 
қоғам қайраткері, жазу-
шы,  академик Мəлік 
Ғ а б д у л л и н н і ң  1 0 0 
жылдық мерейтойына 
орай «Мəлік Ғабдуллин 
феноменін зерттеу жəне 
зерделеу мəселелері» атты 
халықаралық ғылыми-
тəжірибелік конференция 
өтті. Конференция Мəлік 
Ғабдуллин ескерткішіне гүл 
шоқтарын қою рəсімінен 
басталды. 

К о н ф е р е н ц и я н ы ң 
пленарлық мəжіліс ін 
Ш.Уəлиханов атындағы 
Көкшетау мемлекеттік 
университетінің ректоры, 
профессор Əбжаппаров 
Əбдімүтəліп Əбжаппарұлы 
кіріспе сөзімен ашып, 
келген қонақтар мен 
қатысушыларды бүгінгі 
мерекемен құттықтады.

Аталмыш конференцияға 
Ақмола облысы əкімінің 
о р ы н б а с а р ы  Н ұ рл а н 
Жаңбыршыұлы Нұркенов, 
ҚР Парламенті Сенатының 
депутаты Ерғалиев Жа-
бал Ерғалиұлы қатысып, 
ө здер ін ің  құттықт ау 
сөздерін білдірді. Сонымен 
бірге мəжіліске қатысқан 
арнайы баяндамашылар 
төмендегі тақырыптар бой-
ынша өз баяндамаларын 
оқыды. 

Баяндамашылар:
1. Қалижан Уəлихан 

– ҚР ҰҒА, М.Əуезов 
атындағы Əдебиет жəне 
өнер институтының дирек-
торы, ҚР ҰҒА корреспон-
дент мүшесі, филология 

ғылымдарының докторы, 
профессор. Алматы қаласы. 
Баяндама тақырыбы: 
«Батыр тағдыр, ғылыми 
ғұмыр». 

2. Александр Алексан-
дрович Валитов – Ресей 
Ғылым академиясы Орал 
бөлімшесінің   ғылыми 
қызметкері, жас ғалымдар 
кеңесінің төрағасы, тарих 
ғылымдарының кандидаты. 
Тобыл қаласы, Түмен об-
лысы, Ресей Федерациясы.  
Баяндама тақырыбы: «За-
падная Сибирь и Казахстан 
в Великой Отечественной 
войне».

3.  Сманов Бақтияр 
Ө р і с б а й ұ л ы  –  Аб а й 
а т ы н д а ғ ы  Қ а з а қ 
Ұлттық педагогикалық 
университетінің профес-
соры, ҚР ҰҒА корреспон-
дент мүшесі, педагогика 
ғылымдарының докторы, 
профессор. Алматы қаласы. 
Баяндама тақырыбы: 
«Қаһарман ғалым, ұлағатты 
ұстаз».

4. Абуов Қадыржан 
Қ а б и д е н ұ л ы  - 
Ш.Уəлиханов атындағы 
Көкшетау мемлекеттік 
университетінің профессо-
ры, тарих ғылымдарының 
д о к т о р ы .  Б а я н д а м а 
тақырыбы: «Мəлік аға ту-
ралы сөз».

5 .  Ж ə м б е к  С ə б и т 
Н ұ р м ұ х а м е д ұ л ы  – 
Ш.Уəлиханов атындағы 
Көкшетау мемлекеттік 
университетінің доценті, фи-
лология ғылымдарының кан-
дидаты. Баяндама тақырыбы: 
«Мəлік Ғабдуллиннің 
«Ата-аналарға кеңес» атты 
еңбегінің оқу-тəрбие беру 
ісіндегі құндылық сипат-
тары. 

Конференция соңында 
сөз  а лған  ҚР  қоғам 
қайраткері, ақын-сазгер 
Иран Тасқара «Батыр 
Мəлікке» атты өзінің арна-
уын оқыды.

Түстен кейін конферен-
ция жұмысы секциялық 
отырыстармен жалғасты.  

1. Мəлік Ғабдуллин 
жəне əлемдік фольклор-
тану мен қазіргі фило-
логия ғылымының өзекті 
мəселелері.

2. Мəлік Ғабдуллин жəне 
заманауи білім беру та-
лаптарына сай болашақ 
педагогтарды даярлаудағы 
кəсіби құзыреттілік: қазіргі 
жағдайы мен болашағы. 

3. Мəлік Ғабдуллин 
жəне қазіргі гуманитарлық 
ғ ы л ы м д а р д ы ң  д а м у 
үрдістері. 

Мəжіліс соңында про-
фессор Серік Негимовтің 
«Мəлік Ғабдуллин» атты 
кітабының тұсаукесер 
рəсімі өтті.

Батыр бабаның 100 
жылдық мерейтойы-
на жиналған халықтың 
қарасы да көп болды. Білім 
ордасының студенттері атал-
мыш конференцияда оқылған 
ғалымдардың баяндамалары 
мен айтқан естеліктерінен 
мол мағлұмат алып, үлкен 
əсермен тарқасты. 

«Возьми свое сердце, 
зажги его смело, 
отдай его детям, 
чтоб вечно горело!» 

Эти слова девиза Акмо-
линского областного педаго-
гического отряда «Юность» 
вот уже 15 лет звучат в сте-
нах Кокшетауского госу-
дарственного университета 
имени Ш.Уалиханова. 

В мае 2000 года 50 сту-
дентам-уалихановцам по-
счастливилось оказаться на 
«Школе вожатского мастер-
ства» в Республиканском 
молодежном лагере «Окжет-
пес», и с того дня в их умах 
и сердцах  зародилась идея 
о  создании педагогическо-
го отряда. Так зародилась 
«Юность».  В течение года к 
«Юности» присоединились 
студенты разных  факульте-
тов и специальностей  КГУ 
им.Ш.Уалиханова, и нас 
стало более 100 человек. 
Через полтора года, имея 
серьезную репутацию по-
зитивной, активной орга-
низации, к нам примкнули 
студенты других ВУЗов и 
ССУЗов г. Кокшетау. Уже 
на начальном этапе опыт  
работы в отряде показал, 
что ребята как педагогиче-
ских, так и  непедагогиче-
ских специальностей после 
прохождения обучения по 
вожатской программе «Ты 
можешь все!» способны 
работать с детьми на высо-
ком педагогическом уровне. 
Это доказало организаторам 
«Юности» правильность 
выбранного пути и внушило 
оптимизм. 

Зарегистрировавшись 
как общественная неком-
мерческая добровольная 
организация,  «Акмолин-
ский областной педагоги-
ческий отряд «Юность» 
заключил меморандум о 
взаимном сотрудничестве 
с  руководством КГУ им. 
Ш.Ш.Уалиханова, срок дей-
ствия которого приблизился 
к юбилейной цифре – 15.   

Будучи верными со-
ратниками на протяжении 

долгих лет, КГУ им. Ш. 
Уалиханова и «Акмолин-
ский областной педагоги-
ческий отряд «Юность» 
заключили паритетный 
договор об организа-
ции филиала кафедры, 
договор, направленный 
на улучшение подготов-
ки квалифицированных 
специалистов, усиление 
практической направлен-
ности учебного процесса, 
а также проведение со-
вместных научных ис-
следований и внедрение 
их результатов в произ-
водство.  

Имидж педагогического 
отряда складывается и из 
взаимодействия с Парла-
ментом РК и областным 
маслихатом, НДП «Нур 
Отан», с местными госу-
дарственными органами. 
Вся работа ОО АОПО 
«Юность»  с молодежью 
направлена на социально 
незащищенную молодежь, 
активизацию гражданской 
позиции, социальной ак-
тивности детей и взрослых. 
Кроме того, «Юность» - это 
досуг студента, это верные 
друзья, это работа с детьми 
круглый год, но особенно 
это лето с песнями у костра 

под гитару, это печеная кар-
тошка, это игры на свежем 
воздухе, это детство.

Разработанная за годы 
сотрудничества с КГУ им. 
Ш.Уалиханова модель 
формирования професси-
онально значимых качеств 
вожатого в условиях педаго-
гического отряда на основе 
личностно-ориентирован-
ного подхода  позволяет по-
высить уровень сформиро-
ванности значимых качеств 
будущего педагога, помога-
ет в профессиональной ори-
ентации старшеклассникам 
– стажерам «Юности».

Каждый четверг с 18:00 
до 20:00  аудитории вуза 
становятся  площадкой для 
тренингов и  занятий, ко-
торые позволяют ребятам, 
подготовится к летнему 
сезону, набраться опыта во-
жатского мастерства. 

Этим летом Акмолин-
ский областной педагоги-
ческий отряд «Юность» 
сотрудничал с педагоги-
ческими коллективами  4 
ДОЦов: «Сункар» Зеренда, 
ДОЦ «Ишим» (Атбасар), 
ДОЦ «Звездный» (Бурабай-
ский район), ДОЦ «Березка» 
Караганда. Подготовив на 
летний сезон 510 вожатых, 

большинство из которых 
студенты-уалихановцы,  мы 
организовали досуг 5800 
детям из всего Казахстана 
и России. 

 4  декабря мы на-
деемся  вместе с КГУ 
им.Ш.Уалиханова отметить 
День рождения «Юности», 
видя поддержку наших му-
дрых наставников и друзей 
в лице ректора  КГУ им.  
Ш.Уалиханова Абжаппаро-
ва А.А.,  первого проректора 
Жаркимбекова Т.Н. и про-
ректора по воспитательной 
работе Сейткасымова А.А., 
Управлениея образования 
Акмолинской областив 
лице руководителя управ-
ления Избасаровой Б.С. и 
Управления по вопросам 
молодежной политики в 
лице и.о. Галлямова Р.Ф., 
«выпускников» и нынешних 
членов отряда.

 Да, у нас много друзей, 
но  мы надеемся, что  их 
станет еще больше.

Верим, у нас все полу-
чится! Ждем всех!

Председатель ОО 
АОПО «Юность», 

магистр педагогики, 
Ст.преподаватель КГУ 

им.Ш.Уалиханова 
Черненко Ю.В.

Іскери ынтымақтастық 
жөніндегі меморандум

«Мəлік Ғабдуллин феноменін зерттеу жəне 
зерделеу мəселелері» атты халықаралық ғылыми-

тəжірибелік конференция

15 лет вместе…

«Мəңгілік ел жастары – индустрияға» 
Республикалық жобасының үйлестіру 

Кеңесінің төрағасы Мұрат Абдуламитұлы 
Əбеновпен кездесу



8

Ќ±рылтайшы—Ш. Уєлиханов атындаѓы Кµкшетау мемлекеттік университеті

Газет Ќазаќстан 
Республикасы Аќпарат 

жєне ќоѓамдыќ 
келісім министрлігінде  
тіркеліп, 1997 жылы 17 
желтоқсанда № 78 –Г 

куєлігі  берілген.

Аќылдастар алќасы:
Ә.Ә. Әбжаппаров – ректор
Т.Н. Жарқынбеков – бірінші проректор
К.К.Абдуллаев – проректор
А.А.Сейтқасымов – проректор
А.Ж. Искаков – проректор
 

Редакция 
алќасы:

А.Қ. Қожабаев 
М. Зєби 

Мекен жайы: 020000, Кµкшетау 
ќаласы, Абай кµшесі, 76 ‰й, 

208-бµлме. эл пошта: 
aidar_kozhabaev@mail.ru, 

Байланыс телефоны: 72-11-05

Газет ИП «Старков С.А.» 
баспаханасында басылды.

Таралымы – 300 дана. Кµлемі – 2 б.т.
         Тапсырыс  № 712

Жарияланѓан маќаладаѓы автор пікірі 
редакцияныњ кµзќарасын білдірмейді.

Редакцияѓа т‰скен ќолжазба ќайтарылмайды.

желтоқсан 2015 жылАлау

«Алау» газетінің электрондық нұсқасы КМУ сайтында                 Электронная версия газеты «Алау» на сайте КГУ 

ҚР Тұңғыш Президенті күні жəне 
ҚР Тəуелсіздік күні мерекелеріне 
орай «Көкшетау қаласының мəдениет 
жəне т ілдерді  дамыту бөлімі» 
ММ  ұйымдастыруымен өткізілген 
«Мəңгілік ел - ұлт мұраты» атты 
ақындар мүшайрасында жүлделі 1 
орынды иеленген қазақ филология-
сы мамандығының 3 курс студенті 

Қоңқаев Мұхамедті  құттықтаймыз. 
Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар 

шыққан Мұхамедке алдағы уақытта 
кəсіби білім алу жолында талмас 
талап, ұшқыр ой, шығармашылық 
табыс тілей отырып, бұдан да биік 
шыңдардан көрінуіне тілектеспіз.

Қазақ филологиясы кафедрасы

4 декабря 2015 года в ДК «Кок-
шетау» прошли игры с участием 
команд КВН КГУ им.Ш.Уалиханова 
на Кубок Ректора. В мероприятии 
приняли участие и испытали свои 
силы пять команд учебного заве-
дения. 

Цель проведения игр КВН: вос-
питание молодежи в духе гуманизма, 
поддержка творческой инициативы, 
выявление талантливых личностей и 

новых команд, способных представ-
лять университет на разных уровнях,   
развивать движение КВН.

 Мероприятие с приветственным 
словом открыл ректор Кокшетауско-
го государственного университета 
им.Ш.Уалиханова, профессор Абжап-
паров А.А., он пожелал участникам 
игры удачи. Руководитель учебного 
заведения поздравил членов команд 
и отметил, что любое мероприятие, 
проводимое в университете, найдет 
поддержку и понимание с его стороны.

На мероприятии присутствовали 
проректора, деканы факультетов, ППС, 
магистранты, студенты и представи-
тели СМИ.

 Активное участие в проведении 
этого большого мероприятия приняли 
воспитательный отдел Кокшетауско-
го государственного университета 
им.Ш.Уалиханова и студенческий 
профсоюз.

Игры проходили по 3 номинациям. 
Как и в любом популярном развлека-
тельном шоу, проверенном временем, 

уровень юмора на играх КВН по-
стоянно растет. Выступления команд 
с каждым годом становятся всё ярче 
и искрометнее. Для студентов,  за-
щищавших честь своих факультетов, 
это были волнительные моменты, а 
зрители стали свидетелями интерес-
ной игры. Конкурсанты дали заряд 
хорошего настроения. Места между 
командами распределились следую-
щим образом:

 1. Команда факультета естествен-
ных наук «Еспед-Тайм» - І место (80 
баллов).

2. Команда факультета истории, 
юриспруденции, искусства и спор-
та «Серпін Микс» -ІІ место (79 
баллов).   

3. Команда Аграрно-экономического 
института им.С.Садуақасова «Агро 
жастары» - ІІІ место (76 баллов).

4. Команда факультета филологии и 
педагогики «Шоқан шəкірттері» – IV 
место (72 балла)

5. Команда факультета техники 
и технологий «Политех құрамы» – 
Vместо (71 балл).

 Всем командам были вручены 
благодарственные письма и подарки.

Членам команд желаем крепкого 
здоровья,  новых успехов и до-
стижений в учебе и творчестве, 
достойных выступлений. Пусть с 
ваших лиц не сходит улыбка ра-
дости, дарите зрителям солнечное 
настроение своей уместной шуткой 
и метким словом.

В городе Караганде с 18 по 24 
ноября прошел Республиканский 
конкурс «Осенний листопад». В 
этом конкурсе приняли участие ко-
манды со всех городов Каазхстана. 
Не осталась в стороне танцевальная 
группа факультета естественных 
наук «Кербез», под руководством 
заместителя декана по воспита-
тельной раборты Жакеновой А.Т.. 
Защищаая честь горорда и универ-
ситета танцевальная группа «Кер-
без» занчла І- место в номинации 
хореография.

 Участники танцевальной груп-
пы «Кербез»: Мейрамова Гульзат 
БТК – 51, Калипенова Мадина 
БТР-32, Айымбек Ақерке МК – 41, 
Перне Айдын ХК – 51, Қайыргелды 
Гүлназ МК – 41, Досымбек Алтын 
ЭК – 51, Абдильманова Дамира БК-
51, Жаныбек Шахризада БТК-41, 
Өнербек Мереке БК-31, Садыбекова 
Гульназ ТУРр-52  благодорят дека-
на факультета естественных наук 
Хамитову А.С.

2015 жылдың 18 қарашасы күні 
Көкшетау МС Халықаралық 
студенттер күніне орай «Шоқан 
жұлдыздары-2015» ХI студенттік 
фестивалі өтті.

Ш . У ə л и х а н о в  а т ы н д а ғ ы 
К ө к ш е т а у  м е м л е к е т т і к 
университеті дүниежүзілік сту-
денттер күні қарсаңында «Шоқан 
жұлдыздары» атты студенттер 
фестивалін өткізуді дəстүрге 
айналдырған. 

Бұл фестивальдің негізгі мақсаты 
– жоғары оқу орнында білім нəрін 
алып, өз өнерлерін қоғамға арнап 
жүрген студенттерді марапаттау. 
Олар университеттегі қоғамдық, 
мəдени жəне спорттық іс-шараларға 
белсене қатысып, өз өнерлерімен 
университет қабырғасында ғана 
емес, сонымен қатар қалалық, 
облыстық, республика көлемінде та-
нылып, университеттің мəртебесін 
жоғары деңгейде көтеріп жүрген 
студенттер.   

Бұл шара білім ордасындағы 
студенттердің еңбектерін  бағалау, 
марапаттау əрі басқа студенттерге 
үлгі-өнеге болсын деген мақсатпен 
ұйымдастырылып отыр. 

Ш . У ə л и х а н о в  а т ы н д а ғ ы 
КМУ  ректоры Ə.Ə.Əбжаппаров 
қатысушылар мен қонақтарды ата-
улы мерекемен құттықтады. 

Əбдімүтəліп Əбжаппарұлы 
былтырғы жылы бұл студенттік 
фестивальға мерейлі 10 жыл 

толғандығын баса айтып, осы 
уақыт аралығында универси-
теттен қаншама «Жұлдыздар» 
шыққанын үлкен мақтанышпен 
атап өтті. Болашақта да білім 
ордасынан осындай өнерлі де да-
рынды студенттердің сахна төрінен 
көрінетініне сенім білдіріп, оларға 

ғылым мен білім жəне өнер са-
ласында биік жетістіктерге жете 
берулеріне тілектестік білдірді.

 Бүгінгі шарада Ш.Уəлиханов 
атындағы Көкшетау мемлекеттік 
университетінің 32 студенті  

«Шоқан жұлдыздары» атағына 
лайық деп танылып отыр. Бұл 
студенттер университеттің барлық 
факультеттерінен іріктелініп алын-
ды. Білім ордасы үшін бұл үлкен 
қуаныш, зор жетістік. Мерейлі 
кешке университеттің проректор-
лары, факультет декандары мен 
оқытушылар да қатысты. 

Білім ордасы басшысының 
қ ұ т т ы қ т ау ы м е н  б а с т а л ғ а н 
мерекелік кеш үлкен концертпен 
жалғасын тапты. Шара барысында 
университеттің мың бұралған биші 
қыздары би билеп, қазақтың халық 
əндері шырқалды, сонымен бірге 
КТК əзіл-сықақ командаларының 
қойылымдары ұсынылды. 

Кеш соңында білім ордасының 
б а с ш ы с ы  Ə б д і м ү т ə л і п 
Əбжаппарұлы жəне проректор-
лар университеттің мəртебесін 
жоғары деңгейде көтеріп жүрген 
өнерлі де дарынды студенттерін 
марапаттады. Сонымен бірге 
шақырылған қонақтар ішінде 
бұрынғы жылдардағы «Шоқан 
жұлдыздары» атағының иегерлері 
де болды. Олар да өздерінің сый-
сияпаттарымен келіп, атаулы 

кештің сəнін келтірді. Мерекелік 
кештен үлкен əсер алған универси-
тет студенттері мен кеш қонақтары 
жақсы көңіл-күймен тарқасты. 

Шараға  БАҚ өк ілдер і  де 
қатысты.

Конкурс веселых и находчивых

Республиканский конкурс 
«Осенний листопад»

Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар 

 Танцевальная группа факультета естественных наук «КЕРБЕЗ»

«Шоқан жұлдыздары-2015» 
ХI студенттік фестивалі


