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ҚАЗАҚ ЕЛІ ТҮРІК ХАЛҚЫМЕН БІРГЕ!
Бауырлас түрік халқына қайғырып көңіл айтамын.
Мыңдаған адамның өмірін қиған табиғи апат қабырғамызды қайыстырып, жанымызға батты. 
Осынау қиын сәтте қазақ елі сіздермен бірге.
Марқұмдардың жаны жәннатта болсын!
Түрік бауырларымызға сабыр тілеймін! 

***
Выражаю глубокие соболезнования братскому турецкому народу.
Природное бедствие, которое унесло тысячи жизней, потрясло нас, оставив глубокую рану в 
наших сердцах. 
В этот трудный момент казахский народ с вами, мы молимся за вас. 
Пусть Всевышний упокоит души погибших и даст силы нашим турецким братьям и сестрам!

***
Kardeş Türk halkına başsağlığı diliyorum.
Binlerce insanın hayatına mal olan bir doğal afet, yüreğimizde derin bir yara bırakarak bizleri şok etti. 
Bu zor anda Kazak halkı yanınızda, dualarımız sizinle.
Allah vefat edenlere rahmet eylesin, yaralilara acil sifalar versin.
Türk kardeşlerimize sabir ihsan eylesin.

***
I express my deep condolences to our Turkish brothers.
We are deeply saddened and shocked by the loss of life and devastation caused by the earthquake. 
Our hearts go out to you during this time of sorrow, we pray for you.
May the Allah rest the souls of the victims and give strength to our Turkish brothers and sisters.

Саясат НҰРБЕК,
Қазақстан Республикасының

Ғылым және жоғары білім 
министрі.

KU жаңалықтарын 
ku.edu.kz

сайтында бірінші болып 
оқыңыз 
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ҮКІМЕТ БАСШЫСЫНЫҢ ОРЫНБАСАРЫ ҚОЗЫБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІНДЕ 
БОЛДЫ

ПремьерМинистрдің орынбасары Алтай Көлгінов Солтүстік Қазақстан облысына жұмыс сапары 
аясында бірқатар әлеуметтік нысанның құрылысымен және «Ауыл Аманаты», «Ауылдық 
денсаулық сақтауды жаңғырту», «Жайлы мектеп» ұлттық жобаларының іске асу барысымен 
танысты. 

Вицепремьер Алтай Көлгінов шағын несиелеу 
бағдарламасына қатысушылармен кездесті. Өңірде 
азаматтардың өз ісін ашу және дамыту бойынша 
кәсіпкерлік бастамаларын қолдау жұмыстары 
жүргізіліп жатыр.

Соңғы 3 жылда бұл мақсаттарға 5 млрд 
теңгеден астам қаржы бөлінді. Бизнес ашуға 1 000 
өтінімге қолдау көрсетілді. Биыл жастардың өз ісін 
ашуына 650 млн теңгеге 130 шағын несие берілді.

Петропавлда ПремьерМинистрдің 
орынбасары Алтай Көлгінов «Жас Өркен» шағын 
ауданындағы биыл пайдалануға берілетін жаңа 
емхананың құрылысымен танысты.

«Береке» шағын ауданында тағы бір емхана 
салынып жатыр. Сондайақ «Ауылдық денсаулық 
сақтауды жаңғырту» ұлттық жобасы аясында 
Солтүстік Қазақстан облысының аудандарында 46 
медициналық нысанның құрылысы басталады. Бұл 
ФАП, дәрігерлік амбулатория және медициналық 
пунктілер.

Кішкенекөл ауылында да жаңа емхананың 
құрылысы жоспарлануда.

Жалпы еліміздің аймақтары мен шалғай 
ауылдарда 20232025 жылдар аралығында алғашқы 
медициналықсанитарлық көмек көрсетуге арналған 
650ден астам медициналық нысан салынып, 30дан 
астам емдеу мекемесіне күрделі жөндеу және 

жаңғырту жұмыстары жүргізілетін болады.
Жұмыс сапары барысында Алтай Көлгінов 68 

заманауи зертханамен жабдықталған М. Қозыбаев 
атындағы СҚУдың жаңа оқузертханалық 
корпусына барды.

Өткен жылы Аризона университетімен бірігіп, 
қос дипломды оқу бағдарламасы іске қосылды. 
Халықаралық бағдарлама бойынша әр қаладан 155 
студент білім алып жатыр. Студенттер үшін 1 700 
орындық жаңа жатақхана салынуда.

Сонымен қатар «Жайлы мектеп» ұлттық 
жобасы аясында Петропавлда 4 мектептің 
құрылысы басталады.

Сонымен қатар ПремьерМинистрдің 
орынбасары Алтай Көлгінов Қызылжар ауданы, 
Чапаево ауылындағы «Қызылжар сүт» ЖШС сүт
тауарлы фермасына да барды.

Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің 
ақпараты бойынша, соңғы жылдары өңірде 
заманауи 30 сүт кешені салынған. Мысалы, 2022 
жылы 10,5 мыңнан астам жаңа тұрақты жұмыс орны 
ашылды.

Жалпы 2026 жылға қарай Солтүстік Қазақстан 
облысының ауыл шаруашылығында 141 млрд 
теңгеге 72 жоба жүзеге асырылмақ. Бұл сүт 
фермаларының, құс етін шығарытын 
фабрикалардың, майды экстракциялау зауытының 

және жылыжай 
кешендерінің құрылысы. 
Тағы 4 мыңнан астам жаңа 
тұрақты жұмыс орнын ашу 
жоспарланып отыр.

Қазақстан 
Республикасы

Премьер
Министрінің

ресми ақпараттық 
ресурсы. 
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ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ ГАРВАРДПЕН КЕЛІСІМГЕ КЕЛДІ

ҚР Ғылым және жоғары білім министрі 
Саясат Нұрбек АҚШқа жұмыс сапарын Harvard 
University өкілдерімен кездесумен аяқтады. Іс
шара барысында Гарвард студенттерінің 
Қазақстанда тағылымдамадан өтуі туралы 
уағдаластыққа қол жеткізілді.

АҚШтағы соңғы жұмыс күні министр Саясат 
Нұрбек Harvard Innovation Lab, The New England 
Commission of Higher Education, Davis Center fo 
Russia and Eurasia studies Harvard Kennedy School 
басшылығымен, Дуглас Диллон атындағы 
мемлекеттік басқару профессоры Грэм Аллисон 
және Гарвард Кеннеди мектебінің халықаралық 
қаржы және даму жөніндегі Sumitomo  FASID 
профессоры, Халықаралық даму орталығының 
директоры Азим Кхваджамен кездесу өткізді.

Ісшара барысында ведомство басшысы 
Қазақстандағы жоғары білім мен ғылым жүйесі, 
министрлік алдында тұрған перспективалар мен 
басымдықтар туралы айтып берді. Сондайақ, ҚР 
жоғары білімін дамыту мақсатында жетекші 
әлемдік жоғары оқу орнымен серіктестік 
ұсынылды.

Өз кезегінде профессор Азим Кхваджа 
министрді өзі басқаратын орталықтың қызметімен 
таныстырды. Ол өзінің қызығушылығын атап өтіп, 
ынтымақтастықты Қазақстандағы Гарвард 
студенттерінің тағылымдамасынан бастауды 
ұсынды.

Министр Саясат Нұрбек бұл бастаманы 

қолдады.
Сонымен қатар, тараптар 

жоғары оқу орындарының білім 
алушылары мен ғалымдармен 
алмасу бойынша мүмкін болатын 
жобаларды талқылады.

Қазақстандық жоғары оқу 
орындары мен Гарвард 
университеті арасындағы 
ынтымақтастықты одан әрі 
талқылау үшін Саясат Нұрбек 
профессор Азим Кхваджаны 
Қазақстанға шақырды, шақыру оң 
қабылданды.

Ресми кездесулерден кейін 
министр Harvard University және 
MITде оқитын 

қазақстандықтармен кездесті. Студенттер 
шетелде оқудан алған әсерлерімен бөлісті.

Өз кезегінде министр студенттерге 
жоғары білім және ғылым саласында 
жүргізіліп жатқан реформалар туралы айтып, 
жас зерттеушілер мен ғалымдарды қолдау 
бойынша мемлекет қолға алып отырған 
шараларды ерекше атап өтті.

Қазақстан Республикасы
Ғылым және жоғары білім 

министрлігі.



| 4 • ЖАҢАЛЫҚТАР

МИНИСТР САЯСАТ НҰРБЕК ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ КОРПУС АЛДЫНДА БРИФИНГІ 
ӨТКІЗДІ

Қазақстандағы дипломатиялық корпусқа 
арналған ісшара Назарбаев Университетінің 
базасында және шетелдегі қазақстандық 
дипломатиялық корпустың өкілдері үшін онлайн 
форматта өтті.

Брифинг Сыртқы істер министрлігінің 
қолдауымен ұйымдастырылды.

Брифингте министр Саясат Нұрбек 2022 
жылдың қорытындысы, жаңа министрліктің қызметі, 
ғылым мен жоғары білімнің алдында тұрған 
мақсаттар мен міндеттер туралы айтып берді.

«Министрліктің негізгі мақсаты – экономика 
үшін қажетті кадрларды сапалы даярлау үшін қажетті 
жағдайлар жасау, елдегі ғылыми қызметті үйлестіруді 
күшейту, ғылымизерттеу ұйымдарын жаңғырту, 
ғылым және жоғары білім саласындағы шетелдік 

әріптестермен ынтымақтастықты тереңдету», – деді 
министр.

Елімізде болып жатқан демографиялық 
өзгерістер жоғары білімнің дамуына 
айтарлықтай әсер ететіні атап өтілді. 
Студенттердің жалпы саны тек біздің елде ғана 
емес, бүкіл әлемде өсуде. Ал бұл Қазақстан 
үшін Орталық Азиядағы білім беру хабына 
айналуға зор мүмкіндік болып табылады.

«Бүгінгі таңда білім беру жүйесінің 
мақсаты жаһандық еңбек нарығы жағдайында 
тиімді жұмыс істей алатын жаңа 
формациядағы кадрларды даярлау болып 
отыр. Қазақстанды халықаралық ғылымибілім 
беру кеңістігіне интеграциялау бойынша 
мақсатты жұмыс жүргізілуде», – деп атап өтті 

Саясат Нұрбек.
Министрдің айтуынша, интернационалдандыру 

стратегиясын іске асыру жалғасады, сондайақ 
Қазақстан платформасында Орталық Азия жоғары 

білім кеңістігінің тұрақты бюросы жұмыс істейтін 
болады.

Сондайақ, Мемлекет басшысы Қасым
Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы аясында 2025 
жылға дейін Қазақстан Республикасында 
жетекші шетелдік жоғары оқу орындарының 5 
филиалын ашу бойынша тиісті жұмыс 
жүргізілетіні атап өтілді.

Қазақстан Республикасы
Ғылым және жоғары білім 

министрлігі.
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УНИВЕРСИТЕТ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ДАМУЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ

Алматы қаласындағы ӘлФараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінде ҚР Ғылым және жоғары білім 
министрі Саясат Нұрбектің қатысуымен «Университет 
ғылымының дамуы Қазақстанның инновациялық дамуының 
қажетті алғышарты» атты ғылымитәжірибелік конференция 
өткізілді.

Сондайақ, қазақстандық жоғары оқу орындары мен 
ғылымизерттеу институттарының ғылымиинновациялық 
жетістіктері көрмесі өтті.

Шараның ашылуында ҚР Ғылым және жоғары білім 
министрі Саясат Нұрбек құттықтау сөз сөйледі. Ғылым мен 
инновацияны дамытудың және Мемлекет басшысы айтқан 
әртараптандырылған, технологиялық экономиканы құрудың 
маңызын атап өтіп, министр университеттердің бүгінгі 
таңдағы даму барысына тоқталды.

Қазіргі уақытта елімізде шетелдік бес жетекші зерттеу 
университетінің филиалы ашылды. Университет ғылымын 
тұрақты қаржыландыру үшін 2023 жылы 5 пилоттық оқу 
орнында эндаументқорларды ашу бойынша нысаналы 
капитал қорлары туралы жеке заң тұжырымдамасы және 

жол картасы әзірленді.
«Қазақстанда университеттік ғылымды 

дамыту бойынша қабылданған басымдық 
жоғары тиімділігі мен нәтижесін көрсетті. 
Соңғы жылдары елдегі ғылымизерттеу 
белсенділігінің көрсеткіштері ғылымның 
дәстүрлі моделін сақтаған посткеңестік 
елдердің көпшілігіне қарағанда жоғары. 
Университет ғылымының дамуына жоғары 
білім беру жүйесін интернационалдандыру 
бағдарламасы ықпал ететін болады», – деп 
атап өтті ведомство басшысы.

Елімізде алғаш рет ұйымдастырылған 
көрмеде ЖОО ғалымдарының табысты 
ғылыми әзірлемелерімен қатар студенттік 
стартаптар таныстырылды.

Мұнда келушілер назарына ӘлФараби 
атындағы ҚазҰУ, Қ. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, 

ҚазҰАУ, С. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, М. 
Әуезов атындағы ОҚМУ, Ғылым қоры, 
Ақпараттық және есептеу технологиялары 
институты, Жану мәселелері институты, 
Зоология институты ғалымдары өз 
жетістіктерін ұсынды.

Қатысушылар озық тәжірибе алмасу, 
ғылыми ұйымдар мен университеттер 
ынтымақтастығын кеңейту қажеттігін қолдады. 
Сонымен қатар жиында жоғары оқу 
орындарын зерттеу университеттеріне 
трансформациялау, ғылымитехнологиялық 
даму саласындағы заңнаманы жетілдіру 
мәселелері талқыланды.

Сонан соң екі күнге жоспарланған 
конференция жұмысы параллель секцияларға 
жалғасты. Онда «Студенттердің ғылыми 

(Соңы 6бетте).
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(Басы 5бетте).
зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру», «Ғылыми
технологиялық дамуды қамтамасыз етудің 
нормативтікқұқықтық базасы», «Инновациялық 
университет экожүйесі: технопарктерді, зерттеу 
хабтарын, инжинирингтік орталықтарды және 
бизнесинкубаторларды іске асырудың сәтті 
кейстері» бағыттары қарастырылуда.

Қазақстан Республикасы
Ғылым және жоғары білім министрлігі.

«ҒЫЛЫМ – МЕНІҢ ТАҢДАУЫМ» ДЕГЕН ТАҚЫРЫППЕН АСТАНАДА III ЖАСТАР 
ҒЫЛЫМИ ФОРУМЫ ӨТТІ

Астанада Young Researchers Alliance қоғамдық 
бірлестігінің ұйымдастыруымен «III YRA Forum» Жастар 
ғылыми форумы өтті.

Ісшараға жас ғалымдар, ғылым және білім, 
денсаулық сақтау ұйымдарының топменеджерлері, оған 
қоса ғылым және білім, денсаулық сақтау, өнеркәсіп және 
кәсіпкерлік, азаматтық бастама салаларындағы жастар 
арасындағы белгілі көшбасшылар қатысты.

«Ғылым – менің таңдауым» тақырыбында өткен 
форум жұмысы ҚР Ғылым және жоғары білім министрі 
Саясат Нұрбектің алғы сөзімен басталды.

Министр еліміздегі ғылым саласында жүргізіліп 
жатқан реформалар туралы әңгімелеп, жас зерттеушілер 
мен ғалымдарды қолдау бойынша мемлекет қолға алып 
отырған шараларды ерекше атап өтті.

Форумда баяндама жасаған спикерлер ғылыми
инновациялық қызметтегі жетістіктер тәжірибесімен 
бөлісіп, ғылымизерттеу мәдениетін ынталандырудың 
тиімді шаралары, пәнаралық диалогты дамыту үшін 
жағдай жасау және Қазақстандағы жас ғалымдарды 
қолдау жолдары туралы әңгімеледі.

Сонымен қатар шараға қатысушылар ғылыми 
зерттеулердің коммерциялық табысты жобаға немесе 
өнімге айналуы, адами капиталдың экономикаға әсері, 
ауыл шаруашылығы және азықтүлік пен су қауіпсіздігі, 
өмір туралы ғылымдар және денсаулық сақтау, жасанды 
интеллект және үлкен деректер сияқты тақырыптарды 
талқылады.

Атап өтсек, «Young Researchers Alliance» қоғамдық 
бірлестігі – жас ғалымдар мен мансабының бастапқы 
кезеңіндегі зерттеушілерден құрылған коммерциялық емес 
ұйым.

Альянстың негізгі мақсаты – жас зерттеушілер, сала 

өкілдері, профессорлықоқытушылар құрамы, 
қазақстандық және шетелдік университеттердің 
студенттері арасында тығыз байланыс пен 
ынтымақтастық орнату. Сондайақ, 
Қазақстандағы ғылым мен инновацияның 
дамуына ықпал ететін ұсыныстар мен 
жобаларды әзірлеуге жәрдемдесетін бірыңғай 
платформа құру.

Қазақстан Республикасы
Ғылым және жоғары білім министрлігі.
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МИНИСТР САЯСАТ НҰРБЕК ТҮРКІ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ ШАҺИН 
МУСТАФАЕВПЕН КЕЗДЕСТІ

ҚР Ғылым және жоғары білім министрі 
Саясат Нұрбек Халықаралық түркі 
академиясының президенті Шаһин 
Мустафаевпен кездесті.

Кездесу барысында тараптар түркі 
әлеміндегі ғылым саласы бойынша 
ынтымақтастық мәселелерін талқылады.

Министр Саясат Нұрбек пен академияның 
жаңадан сайланған президенті Шаһин 
Мустафаев Түркі әлемі университеттерінің 
бұрынғы одағының жұмысын қайта бастау және 

жалғастыру мүмкіндігін талқылады.
Академия басшысы бауырлас елдердің ғылыми 

ұйымдар арасындағы әріптестік байланыстарын одан әрі 
нығайтудың маңыздылығына тоқталып, осы орайда Түркі 
әлемі Ұлттық ғылым академиялары одағының әлеуеті 
зор екенін атап өтті.

Сондайақ ол гуманитарлық саладағы ортақ 
жобаларға қазақстандық ғалымдардың белсенді 
қатысатынына сенім білдірді.

Сонымен қатар, 2023 жылы наурыз айында Бішкек 
қаласында Түркі академиясына мүше мемлекеттердің 
Білім және ғылым саласына жауапты министрлерінің 
қатысуымен өтетін Ғылыми кеңестің кезекті отырысының 
күн тәртібі пысықталды.

Өз кезегінде министр Саясат Нұрбек Академияның 
бастамаларына қолдау көрсетінін жеткізіп, алдағы 
жұмыстарына сәттілік тіледі.

Шаһин Мустафаев министрді сәуір айында түркі 
елдерінің университеттері мен ҒЗИ қатысуымен өтетін 
Түркі әлемі Ғылым академиялары одағының отырысына 
қатысуға шақырды.

Кездесу соңында Академия басшысы министрге 
ұйымның түркология бағыты бойынша басып шығарған 
еңбектерін тарту етті.

Қазақстан Республикасы
Ғылым және жоғары білім министрлігі.

ҚАЗТЕСТ СЕРТИФИКАТТАРЫ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ФОРМАТҚА АУЫСТЫРЫЛДЫ

2023 жылдан бастап ҚАЗТЕСТ 
сертификаттары ҚР Ғылым және жоғары білім 
министрлігіне қарасты Ұлттық тестілеу орталығының 
certificate.testcenter.kz сайты арқылы электрондық 
форматта беріледі.

ҚАЗТЕСТ электрондық сертификатында 
алушының деректері, жинаған балы, жарамдылық 
мерзімі және QRкоды көрсетіледі, оны сканерлеу 
арқылы құжаттың түпнұсқалығын тексеруге болады.

«Бұған дейін ҚАЗТЕСТ жүйесі бойынша 
мемлекеттік тілді меңгергенін растайтын сертификат 
қағаз түрінде ғана берілетін. Енді докторантураға 
түсушілер, «Болашақ» бағдарламасының 
үміткерлері және басқалары ҚАЗТЕСТ 
сертификаттарын электрондық форматта алатын 
болады. Алайда, жарамдылық мерзімі өтпеген қағаз 

нұсқадағы сертификаттардың жарамдылығы 
сақталады»,  деп атап өтті ҰТО директоры Руслан 
Емелбаев.

Бұдан басқа, сертификаттық тестілеуге 
қатысуға өтініштер докторантураға түсушілерден, 
«Болашақ» бағдарламасының үміткерлерінен, ҚР 
Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару 
академиясы мен Президенттік жастар кадр 
резервіне кандидаттардан және басқа да тілек 
білдірген жеке тұлғалардан қабылданады.

Айта кетейік, ҚАЗТЕСТ тілдік құзыреттілік 
деңгейін бағалаудың халықаралық жүйелерінің 
қағидаттары мен талаптарына сәйкес қазақ тілін 
меңгеру деңгейін бағалаудың отандық жүйесі.

Қазақстан Республикасы
Ғылым және жоғары білім министрлігі.
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ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ МЕН ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ 
КІТАПХАНАЛАРЫНЫҢ ҚАУЫМДАСТЫҒЫ АРАСЫНДА ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ТУРАЛЫ 

МЕМОРАНДУМҒА ҚОЛ ҚОЙЫЛДЫ

Ынтымақтастық туралы меморандумға ҚР 
Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек 
пен «Қазақстан Республикасы Жоғары оқу 
орындарының кітапханалар қауымдастығы» қоғамдық 
бірлестігінің Президенті Гүлжан Иржанова қол қойды.

Бұл меморандум қазіргі заманғы кітапхана ісінің 
үрдістерін, жоғары оқу орындары кітапханаларын 
дамытудың халықаралық тәжірибесін және олардың 
корпоративтік қызметін, ағымдағы жайкүйін, сондай
ақ кітапхана саласындағы халықаралық және 
мемлекеттік нормативтік құжаттардың ережелерін 
ескеретін құжаттарды әзірлеуге мүмкіндік береді.

Меморандумда еліміздің жоо кітапханалары 

арасындағы ақпараттық өзара ісқимыл негізінде 
ақпараттықкітапханалық ресурстар мен 
қызметтердің бірыңғай корпоративтік кеңістігін құру 
көзделген.

Осылайша, лицензияланған ақпараттық 
ресурстарға ортақ қолжетімділік қамтамасыз етіледі.

Сондайақ, осы бағыт бойынша одан әрі 
жұмыста университет кітапханасы және жалпы 
кітапхана кадрларын даярлау саласындағы жүйелі 
мәселелер қаралып, шешіледі деп күтілуде.

Қазақстан Республикасы
Ғылым және жоғары білім министрлігі.
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О КАФЕДРЕ «АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА» СКУ ИМ М. КОЗЫБАЕВА

В СКУ им. М. Козыбаева кафедра «Ассамблея 
народа Казахстана» была создана на основании 
приказа №ОД185 ректора университета от 28 
апреля 2014 года. Кафедра является 
самостоятельной структурой университета и 
находится в прямом подчинении ректора. 
Особенностью кафедры является то, что она 
одновременно является структурным звеном 
Ассамблеи народа Казахстана.

Основной целью деятельности кафедры, как 
одному из звеньев Ассамблеи народа Казахстана, 
является содействие сохранению общественного 
согласия и процессу формирования гражданской 
идентичности, конкурентоспособной нации на основе 
казахстанского патриотизма, гражданской и духовно
культурной общности народа Казахстана при 
консолидирующей роли казахского народа, 
посредством использования потенциала ВУЗа, в 
тесном взаимодействии с внешними организациями. 

Кафедра осуществляет системную и 
многовекторную работу в ВУЗе по реализации 

государственных программ, направленных на 
формирование казахстанского патриотизма и 
национальной идентичности в молодежной среде. 

Основными направлениями деятельности 
кафедры являются: 

 проведение образовательных лекториев и 
факультативных курсов по формированию 
гражданской идентичности и единства, 
казахстанского патриотизма и толерантности, 
расширению религиозной грамотности и 
профилактике религиозного экстремизма и 
терроризма в молодежной среде;

 организация научноисследовательской и 
научнометодической деятельности среди 
преподавателей, магистрантов и студентов 
университета по вопросам сохранения 
общественного согласия и единства народа 
Казахстана;

 проведение воспитательной работы среди 
студентов университета, направленной на 

(Продолжение на 10стр.).
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М. КОЗЫБАЕВА

укрепление гражданской идентичности, толерантности, 
казахстанского патриотизма, гражданственности, 
развитие полиязычия, нулевой терпимости к 
проявлениям национализма, религиозного экстремизма 
и терроризма;

 осуществление тесного взаимодействия со 
всеми факультетами/институтами, структурными 
подразделениями университета и всеми звеньями 
республиканской и региональной Ассамблеями народа 
Казахстана, Ассоциацией кафедр Ассамблеи народа 
Казахстана ВУЗов РК, культурнопросветительскими и 
образовательными организациями по вопросам 
этнополитики Республики Казахстан;

 популяризация деятельности кафедры, как 
структурного звена Ассамблеи народа Казахстана, по 
продвижению казахстанского модели общественного 
согласия и единства, формированию казахстанского 

(Начало на 9стр.).

патриотизма в молодежной среде.
В 20222023 учебном году кафедрой реализуются 

какие проекты как: образовательный лекторий 
«Халыктану» на 3х языках, «Клуб интересных людей», 
постоянно действующая музыкальная гостиная «Музыка 
Великой степи», калейдоскоп традиций народа 
Казахстана, связанных с детьми, День благодарности, 
работа в составе Государственной комиссии по полной 
реабилитации жертв политических репрессий и другое.

На кафедре создано научнометодическое 
объединение из числа преподавателей, студентов ВУЗа 
и представителей внешних организаций, которыми 
разрабатывается методическая литература, 
организуются научные конференции, семинары, круглые 
столы, конкурсы, выставки, диалоговые площадки, 
лектории, факультативные курсы, мониторинги.

Кафедра «Ассамблея народа Казахстана» 

выступает своеобразным «мостом» между 
Ассамблеей народа Казахстана и студенческой 
молодежью. Ею налажены тесные связи с более 
100 казахстанскими и международными 
научными, высшими учебными учреждениями и 
общественными организациями, 
республиканскими и региональными  звеньями 
Ассамблеи народа Казахстана. 

 

Заведующая кафедры АНК 
Людмила Гривенная 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ ДЛЯ КАФЕДРЫ…

На кафедре «Журналистика» прошло 
масштабное мероприятие “ҰЛАҒАТТЫ ҰСТАЗ  
ДАРЫНДЫ ШӘКІРТ”. Главной целью было 
празднование достижений студентовактивистов и 
выражение благодарности за работу 
преподавателей. В торжественной, но при этом 
уютной атмосфере прошло награждение самых 
творческих людей.

Особенность встречи заключалась во вручение 
именной стипендии Заркына Сыздыковича 
Тайшыбая. В целях поддержки талантливых 
студентов и обеспечения социальной защиты особо 
одарённых студентов кафедры «Журналистика» 
профессор кафедры вручил именную стипендию 
студенту третьего курса Ыдырысу Улану. 

Преподаватели предоставляют все 
возможности для раскрытия потенциала будущих 
журналистов, отмечая их успехи, а студенты, в свою 
очередь, мотивируются на новые свершения. Ритуал 
награждения активистов станет ежегодной 
традицией, чтобы такие уникальные моменты 
навсегда оставались в истории кафедры. 

Екатерина Офан
#KozybayevUniversity#KU

www.nku.edu.kz
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КАФЕДРА «ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА И СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНЫХ 
ДИСЦИПЛИН»

Кафедра «Истории Казахстана и социально
гуманитарных дисциплин» ведет подготовку по двум 
образовательным программам бакалавриата это: 
6B01601 История и 6B02201 История и одна ОП 
магистратуры: 7M02201 История. Ежегодный набор 
студентов на ОП показывает, что профессия 
историка является востребованной. Количество 
грантов по педагогической квоте варьирует от 20 до 
30. Проходной балл не менее 75 баллов.  Так в 
2022 году сформированы две группы на 
государственном и русском языках обучения. 
Студенты активно участвуют в различных 
мероприятиях которые проходят в стенах 
университета. Для обеспечения комфортной среды 
для студентов прилагаются серьезные усилия. Это 
помогает студентам концентрироваться на учебе. 
Занятия на кафедре ведут доктора и кандидаты 
наук, доктора PhD и магистры. Заведующей 
кафедрой Истории Казахстана и социально
гуманитарных дисциплин является Темирханова 
Асемгуль Сериковна – доктор PhD.    

13 декабря 2022 года состоялась защита 
диссертационной работы Темирхановой Асемгуль 
Сериковны – выпускницы докторантуры 
Евразийского национального университета им.Л. Н. 
Гумилева по специальности «6М020300 – 
история».   

Тема диссертации Темирханова А. С.: «Манаш 

Козыбаев и проблема независимости в истории 
Отечества». Научные консультантыдоктор 
исторических наук, профессор Евразийский 
национальный университет им.Л. Н. Гумилева, декан 
исторического факультета Садыков Тлеген 
Садыкович, доктор философии (PhD) А. Кара, (г. 
Стамбул, Турция).

#KozybayevUniversity#KU
www.nku.edu.kz

ЧТО? СИРИУС?

Студенческий актив факультета 
истории, экономики и права проводят 
первую  студенческо  научную олимпиаду 
"Сириус", среди обучающихся Северо 
Казахстанского университета им. М. 
Козыбаева.

Олимпиада стартовала 6 февраля и 
состоит из двух этапов. 

Первый этап отборочный. Студенты 
проходят тестирование по выбранным 
направлениям. 

Второй этап который планируется 
провести в середине февраля пройдет в 
формате написание эссе на 
предаставленные темы организаторами.

(Продолжение на 13 стр.).
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Всем участникам будут вручаться 
сертификаты, а победители будут награждены 
медалями и грамотами .

Алихан Жаксыбаев
#KozybayevUniversity#KU

www.nku.edu.kz

НАШИ ТАЛАНТЫ
Университет Манаша Козыбаева может с 

гордостью отметить выдающихся студентов. И наш 
факультет не исключение. Анастасия Михель является 
студенткой 3го курса и нам удалось расспросить о ее 
талантах. 

Давайте сразу начнем с вопросов, расскажите 
о себе.

 Меня зовут Анастасия, мне 20 лет и я учусь на 3 
курсе нашего университета, на факультете Истории , 
экономики и права. На специальности финансы.

Расскажите, кем вы мечтали стать в детстве?
 В детстве я не могла определиться , кем я хочу 

стать. Я хотела быть медицинским работником, 
певицей, танцовщицой и много кем другим. В  конце 
концов я остановилась на том, что очень хочу быть 
певицей, однако потом пришлось мириться с тем что 
это не выйдет и я пошла на финансиста.

Расскажите чем вы увлекались? Были ли у вас 
какието хобби?

 Да, у меня было очень много хобби. Я 
занималась спортом, стрельбой, пела, и танцевала 
также занималась творчеством: вязала, вышивала, 
рисовала и многое другое. 

Изменились ли ваши хобби сейчас?
 Многие хобби я забросила, но я продолжаю 

сейчас заниматься танцами, пением и так 
переодически возвращаюсь к прошлым увлечениям.

Какая у вас дебютная песня?
 Впервые в жизни на сцене я выступила в садике, 

на своём выпуском. Я пела колыбельную на казахском 
языке, но тогда я была совсем маленькая и уже не 
помню её название. 

Вы гдето учились вокалу?
 Я закончила музыкальную школу, 7 лет 

образования по классу фортепиано и ещё 2 года 
гитары. С вокалом это не было особо связано, но 
музыкальная школа дала мне толчок в том что я 
хочу развиваться в этом направлении, так как я 
пела в хоре , ну и периодически участвовала в 
конкурсах сольно. Затем ещё в школе я пела со 
своим музыкальным руководителем, она 
занималась со мной и научила меня многому. Уже 
(Продолжение на 14  стр.).        
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в университете я начала ходить на более профессиональный 
вокал, где мне поставили голос.

Хотели бы вы развивать дальше в этом 
направлении?

 Вообще я сейчас планирую пойти по специальности, так 
как по гранту мне нужно отработать три года, но пение я не 
хочу забрасывать. Планирую оставить это как хобби, но если 
получится сделать это своим основным занятием.

Расскажите о своих достижениях? Вы участвуете в 
какихто олимпиадах или конкурсах?

 Я ещё со школы участвую в олимпиадах, конкурсах не 
только песенных, но и по учебе, в научной работе тоже 
активно принимаю участие. Я участвовала в конкурсе 
«Звёзды при Ишиме», это областные конкурсы, а также 
ездила на Республику там заняла первое место. Совсем 
недавно участвовала в конкурсе «1+1» и прошла в финал, это 
музыкальное шоу у нас в Петропавловске.  Помимо этого я 
участвовала в олимпиаде по финансовой грамотности, по 

финансовой безопасности и иногда пишу 
статьи. Ну и занимаю места. 

Расскажите о своих планах на 
будущее?!

 Как я и говорила ранее, я собираюсь 
пойти работать по своей специальности. 
На самом деле финансист это такая 
профессия, что можно развиваться в 
разных направлениях. Вот я и хочу 
попробовать себя в различных сферах, 
начиная от предприятия, заканчивая 
страховыми компаниями, банки.

Дайте несколько советов тем, кто 
тоже хочет заниматься вокалом.

 Самое главное это не бояться. В 
свое время я начала заниматься этим 
поздно. Именно в университете я пошла 
на профессиональный вокал, очень 
хотела пойти, но сомневалась.  Я вроде  
финансист и это совсем не связано с 
вокалом. Но я также считаю что не нужно 
бояться, не важно сколько тебе лет, не 
важно на кого ты учишься или кем 
работаешь. Нужно просто верить в то, что 
у тебя получится. И если желаешь 
заниматься вокалом, то это конечно идти, 
у нас в городе есть очень много 
вокальных студий куда можно написать. 

Спасибо большое что пришли к 
нам на интервью. Желаю вам 
творческих и профессиональных 
успехов.

Ксения Гурьянова
#KozybayevUniversity#KU

www.nku.edu.kz

Читайте новости Kozybayev University
первыми на сайте ku.edu.kz

(Начало на 13 стр.).
НАШИ ТАЛАНТЫ
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МАСТЕР СПОРТА ПО ЛЫЖАМ 

В связи с последними новостями в нашем регионе 
вырос спрос на зимние виды спорта. Герой нашей статьи, 
один из лучших представителей лыжного спорта – Тилевов 
Бекпулат Камулджанович. Он окончил СевероКазахстанский 
университет им. М. Козыбаева по специальности 
«Физическая культура и спорт» в 2022 году и имеет за собой 
немало наград и достижений.

Сколько лет Вы занимаетесь лыжами? Как возник 
интерес к этому виду спорта?

 Я занимаюсь лыжным спортом почти 10 лет. Выбрал 
его, ещё тогда, когда учился в школе. С годами мое 
вдохновение и интерес к лыжам стали ещё больше чем 
прежде.

Почему Вы выбрали именно лыжи?
 Интересный вопрос. У каждого вида спорта есть своя 

специфика. Например, когда я учился в школе, из зимних 
видов спорта были только лыжи. Поэтому я выбрал их. В 
отличие от других видов, я думал, что  лыжный спорт не 
вреден для здоровья.

Сталкивались ли Вы с трудностями в этом спорте?
 Без трудностей никогда не достичь своей цели. Для 

участия в республиканских или международных 
соревнованиях придется столкнуться с сильнейшими 
спортсменами, и только после этого можно попасть в 

сборную. Если говорить обо мне, то во 
время гонки, изза своей 
невнимательности, я упал и получил 
травму. Изза этого я не смог участвовать 
во многих соревнованиях.

Расскажите о воспоминаниях о 
первом соревнование, целях, мечтах и 
девизе по жизни.

 Когда я учился в школе, участвовал 
в Кубке Республики Казахстан по зимнему 
Президентскому многоборью в Щучинске. 
Тогда я занял 1 место и стал «кандидатом 
в мастера спорта». Это было моей первой 
гонкой. Набравшись опыта, начал 
наращивать свои тренировки с целью стать 
«мастером спорта РК». Я очень благодарен 
родителям за их поддержку. Несмотря на 
то, что я был деревенским парнем, 
хозяйство никогда не мешало 
тренировкам. 

Поступив в университет,  продолжил 
свои тренировки в руках Наумова 
Александра Владимировича. Хочу сказать 
огромное спасибо и этому человеку. С его 
наставлениями я участвовал во многих 
соревнованиях.

Моя мечта сбылась в этом году на 
Чемпионате Мира в городе Сасово 
Российской Федерации. Сейчас работаю по 
своей специальности. Как говорил Абай 
Кунанбаев: «Если трудиться не ленясь, то 
не будешь испытывать нужды». Это мой 
девиз по жизни.

Как вы сейчас используете свой 
опыт в работе?

 Я горжусь тем, что являюсь 
учителем физкультуры. Потому что меня 
обучали образованные и 
квалифицированные педагоги, преданные 
своей работе. 4 года благодаря 
полученным знаниям, работаю учителем в 
школе, педагогомтренером по лыжным 
видам спорта в ДЮСШ (детскоюношеские 
спортивные школы).
(Продолжение на 16  стр.).
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Қымбатты оқырмандар!
 Құрметті Kozybayev University оқытушылар, студенттер мен қызметкерлері, сіздерді 
ынтымақтастыққа шақырамыз. Бізге жоғары сапалы фотосуреттермен суреттелген қызықты 
және көрнекті адамдар, өзекті оқиғалар туралы әңгімелер, өзекті тақырыптарға 
материалдарыңызды жіберіңіздер.

Дорогие читатели!
 Уважаемые преподаватели, студенты, сотрудники Kozybayev University, приглашаем вас к 
сотрудничеству. Присылайте нам свои истории об интересных и выдающихся людях, 
актуальных событиях, материалы на злободневные темы, проиллюстрированные 
качественными фотографиями.

Есть ли среди ваших 
учеников способные дети? 
Как вы их вдохновляете?

 Конечно, для меня 
каждый ребенок способный. 
Недавно прошли районные 
Лыжные гонки. В них приняли 
участие 18 моих учеников. Для 
них соревнование было 
захватывающим и интересным. 
Я всегда говорю детям: «Если 
будем работать в поте лица,  
наши результаты будут 
положительными».

Подводя итог нашему 
интервью, есть ли у вас какиелибо пожелания или советы для 
людей, интересующихся этим видом спорта?

 У меня очень много советов. К примеру, СевероКазахстанская 
область славится зимними видами спорта, такими как лыжи, биатлон, 
конькобежный спорт. Недавно наш земляк, спортсмен клуба «Умит» 
Ербол Хамитов стал чемпионом Швеции в лыжных гонках среди 
людей с ограниченными возможностями. Я восхищаюсь этим 
спортсменом, который достиг больших высот, потому что он не считал 
себя слабее других. Аким СКО вручил спортсмену квартиру и 
денежный подарок. Поэтому никогда не считайте себя хуже других и 
всегда двигайтесь вперед. Многим родителям хочется сказать, что бы 
записывали своих детей на занятия зимними видами спорта. Лыжный 
вид спорта, всесторонне развивает ребенка. Он учит силе духа, 
способности переносить погоду, никогда не сдаваться и находить 
выход из каждой ситуации.

Спасибо за Ваше интервью. Желаем больших успехов в 
дальнейшем!

НАТАЛЬЯ ХАЛИНА

(Начало на 15 стр.).
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