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Бір тұста жаңалықтар баста- 
лып кетсе, енді бір қатпарда 
бұрынғы ұстанымдар сақталып 
тұрды. Экономика әзірге жекеше-
ленбеді, бірақ өндірістік коопе- 
ративтер құрылды. Сол жылы 
көктем соңында біз қызмет етіп 
жатқан «Егемен Қазақстан» га-
зетінде Қазақстанда тұңғыш рет 
жоғары сынып оқушылары мен 
абитуриенттерге арналған көмек-- 
ші құрал шығарылғаны туралы 

шағын мақала жылт етті. «Мате-
матика» пәні бойынша екі тілде, 
«Биология», «Химия», «Орыс ті- 
лі», «Қазақ тілі» пәндерінен жеке-
жеке кітапшалар. Бірі – жасыл, бірі 
– сары, бірі – қоңыр мұқабалы. Ол
кезде Қазақстанның баспалары
әлі жекешеленбеген, мемлекет-
тік болып саналатын. Солардың
ішінде «Мектеп» пе, «Білім» бе,
«Қазақстан» ба, «Балауса» ма,
әйтеуір біреуі шығарған шығар

дегенбіз. Жоқ, олар емес, кітап-
шалардың ішкі бетінде «Атамұра» 
деген таңбалы жазу тұр.

Бұл Қазақстанның кітап пен 
полиграфия өнімдерін шығару на-
рығына тұңғыш жекеменшік баспа 
«Атамұра» қосылғанын айғақтай-
тын айшықты таңба екен. Баспаны 
құрған азамат әкесінің өзіне отыз 
жасқа толуына сыйлаған «Жигули» 
автокөлігі мен энциклопедиядағы 
қызметі кезінде әупірімдеп қолы 
жеткен пәтерін кепілдікке қойып, 
банктен бір миллион кеңес сомын 
несиеге алыпты. Ол кезде сом- 
ның барынша сорлап жатқан уа-
қыты. Экономистердің тілімен айт-
қанда, гиперинфляция. Досымыз 
бастапқы бағаммен 16 мың АҚШ 
долларына тең соманы банкке үш 

айда қайтаруы тиіс екен. Иә, өзіне 
қаншалықты сенімді болса да, ар 
жағында тағы бір айды резервке 
белгілепті. Шағын кәсіпорынның 
жұмысын бастау үшін банктен не-
сие алғанда жиырма проценттік 
өсімге амалсыз келіскен көріне- 
ді. Алған несиені уақытылы және 
өсіммен қайтаратындарына кепіл- 
дік берген сақтандыру компания-
сына және 8 проценттік өсімақы тө-
ленеді. Кітап шығару бизнесі осын-
дай қиындықпен басталған-ды.

Шығарған кітапшаларды тара-
тудың өз машақаты болды. Қазіргі 
тілмен айтқанда, маркетинг. Алма-
тыда оның жолы табылды. Алды-
мен өзі бастап, қасындағы бірер 
көмекші – жаңа ашылған баспа-
дағы санаулы қызметкер қаланы 

шарлап, 18 жоғары оқу орнында 
болып, осы кітапшаларды бума-
бумадан студенттерге тапсырады. 
Бұл Кеңес Одағы тарқаған соң,  
студенттік құрылыс отрядтары 
ыдырап, жастардың жазғы уақыт- 
ты сенделіп, пайдасыз өткізетін 
тұсы еді. Студенттерге баспаның 
бағасын айтып, «соны қайтарған 
соң, артығын өздеріңде қалды-
расыңдар» деуі жеткілікті екен. 
Бірінші буманы оларға апарып 
берген еді, баспаға өздері келіп, 
қалғандарын сатуға алып кете  
бастады. Алматыда оңтайлы әдіс 
іске асты. Студенттер өздерінен 
кейінгі буын болатын талапкер-
лерге көмекші құралдарды жап- 
пай өткізіп жатты.

(Жалғасы 8-15 бетте)
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«Қазпошта» АҚ барлық бөлімдерінде «Білімді ел – Образованная страна» газетіне 
2022 жылға кез келген айдан жазылуға болады.

Во всех отделениях АО «Казпочта» можно с любого месяца подписаться на газету 
«Білімді ел – Образованная страна» на 2022 год.
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Жазылу

Асхат АЙМАҒАМБеТОВ Оқу-ағарту мини-
стрі лауазымындағы жаңа қызметіне байла-
нысты Білім және ғылым министрі ретінде 
атқарған жұмысын өткен аптада қорытын-
дылап, барлық ғалымдар мен жоғары оқу 
орындарының оқытушыларына хат жазды

2-3 бет

Абитуриенттерден академиктерге дейін. 1992 жыл 
басталардан жарты ай бұрын Кеңес Одағы құлап, 
Қазақстан үшін әр салада сан тарапты бұрын жү- 
рілмеген жол тұрды. Көктемгі далада қар еріген 
кезде жолдың бәрі лайсаң, атты мен жаяудың аяқ 
алысы қиындайтын еді. Бұл да тура сондай жағ- 
дай. Қандай ауыр болғанмен, ілгері басу керек.
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Продолжение авторской страницы экспер-
та в области содержания образования и 
дидактики Руслана КАРАТАБАнОВА «Эт-
нопедагогический Edtech». В этом номере 
рассмотрим интеграцию ценностей этно-
педагогики с современным образованием

70 лет исполняется ВКУ имени  
с.Аманжолова. Об основных дости-
жениях, планах, подготовке кадров, 
трудоустройстве выпускников,  
научном потенциале и международ-
ном сотрудничестве вуза
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Аккредиттеу және 
рейтингтің тәуелсіз 
агенттігі (АРТА) 2022 
жылы Қазақстан 
Республикасындағы 
жоғары оқу орында-
рындағы сұраныстың 
жыл сайынғы тәуелсіз 
рейтингін жүргізді. 
Рейтингке Қазақстан 
Республикасының 35 
жоғары оқу орны қа-
тысты, соның ішінде 
Абай атындағы Қазақ 
ұлттық педагогика-
лық университеті 
үздік бестікке енді, – 
деп хабарлайды осы 
жоғары оқу орнының 
баспасөз қызметі.
Осылайша, биыл өткен жылмен 

салыстырғанда ұстаздар ұстаха-
насы өз көрсеткішін 1631 пунктке 
жақсартып, педагогикалық жоғары 
оқу орындарының ішінде еліміздегі 
бірінші педагогикалық универси-
тет мәртебесін растады. Институ-
ционалдық тиімділік кеңсесі өткен 
жылдың нәтижелерімен салыс-

тырмалы талдау жүргізді, аталған 
жоғары оқу орны келесі бағыттар 
бойынша өз көрсеткіштерін ай- 
тарлықтай жақсарта алды.

Айталық, «Педагогикалық ғы-
лымдар» бакалавриатының сала-
лары бойынша институционалдық 
рейтингте бірінші орынға ие бол-
ды. Ал, «Мектепке дейінгі оқыту 
және тәрбиелеу» өз көрсеткіште- 
рін үшінші орыннан бірінші орын-
ға, «Математика мұғалімдерін 
даярлау» – екінші орыннан бірін- 
ші орынға; «Физика мұғалімдерін 
даярлау» – екінші орыннан бірін- 
ші орынға; «Информатика мұға- 
лімдерін даярлау» – үшінші орын-
нан екінші орынға жақсартты.  
«Педагогикалық ғылымдар» ма-
гистратурасының салалары бо-
йынша институционалдық рей-
тингте Абай университеті төртінші 
орыннан екінші орынға көтерілді. 
Мәселен, «Мектепке дейінгі оқы-
ту және тәрбиелеу» – екіншіден 
бірінші орынға; «Арнайы педагоги-
ка бойынша кадрлар даярлау» – 
үштен бірінші орынға көтерілді.

Сондай-ақ университет білім 
беру бағдарламаларындағы ал-

ғашқы орындарын тағы да рас-
тай алды: бакалавриат бойынша 
«Бастауышта оқыту педагогикасы 
мен әдістемесі»; «Алғашқы әскери 
дайындық мұғалімдерін даярлау»; 
«Химия мұғалімдерін даярлау»; 
«Биология мұғалімдерін даяр-
лау»; «География мұғалімдерін 
даярлау»; «Орыс тілі мен әдебиеті 
мұғалімдерін даярлау»; «Арнайы 
педагогика мамандарын даярлау», 
ал магистратура бойынша: «Био-

логия педагогтерін даярлау».
«Орыс тілі мен әдебиеті мұ-

ғалімдерін даярлау»; «Шет тілі 
мұғалімдерін даярлау»; «Арна-
йы педагогика бойынша кадрлар 
даярлау» және «Құқық». «Педаго-
гикалық ғылымдар» докторантура 
салалары бойынша институцио-
налдық рейтингте университеттің 
келесі ББ белгіленді: «Мектепке 
дейінгі оқыту және тәрбиелеу»; 
«Химия пәні мұғалімдерін даяр-

лау»; «Биология бойынша педа-
гогтарды даярлау»; «География 
пәні мұғалімдерін даярлау»; «Қа-
зақ тілі мен әдебиеті мұғалімде- 
рін даярлау»; «Арнайы педагогика 
бойынша кадрлар даярлау» ал-
ғашқы орынды иеленді.

Жоғарыда көрсетілгендердің 
барлығынан басқа тұңғыш уни-
верситеттің білім беру бағдарла-
малары келесі бағыттар бойынша 
он үздік бағдарламаға кіре алды: 
«Өнер және гуманитарлық ғы-
лымдар» – 8-орын; «Әлеуметтік 
ғылымдар, журналистика және ақ-
парат» – 6-орын; «Бизнес, басқару 
және құқық» – сегізінші; «Жараты-
лыстану ғылымдары, математика 
және статистика» – 7-орын.

Абай университетінің кезекті 
жетістігі – бүкіл университет қауым-
дастығының жоғары кәсіби ұжымы-
ның еңбегінің жемісі екені сөзсіз. 
Жоғарыдағы жетістіктерді ескере 
отырып, талапкерлер дұрыс таң-
дау жасап, тұңғыш университетке 
оқуға түсіп, оны бітіру арқылы сапа-
лы білім алып, ғажайып педагогика 
әлемінің бір бөлігі – ең асыл ма-
мандықтың өкілдеріне айналады.

Қазақстан Республи-
касы Үкіметінің қау-
лысымен әл-Фараби 
атындағы Қазақ 
ұлттық универси-
тетіне зерттеу уни-
верситеті мәртебесі 
берілді. Бүгінде Әл-
Фараби атындағы 
ҚазҰУ – әлемдегі ең 
үздік 150 универ-
ситет қатарына 
енген Қазақстан 
мен Орталық Азия-
дағы жалғыз жоға-
ры оқу орны. Бір 
жыл ішінде білім 
ордасы QS WUR 
жаһандық рейтингі 
бойынша Топ-200 
ішінде 25 позицияға 
жоғарылап, 175-тен 
150-орынға көте- 
рілді.
Осылайша әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ Қазақстан-
ның жоғары оқу орындары 
арасында ғана емес, Орта-
лық Азия мен ТМД елдері  
бойынша да көшбасшы ор-
нын дәлелдеді. Айта кету ке-
рек, университеттің білім беру 
бағдарламаларының шама-
мен жиырма бес пайызы QS 
by Subject пәндік рейтингінде  
Топ-500 деңгейінде ұсынылған. 

Университет құрылымында  
16 факультет пен 68 кафедра, 
8 ғылыми-зерттеу институты 
және 29 ғылыми орталық бар. 
Жүз қырыққа жуық ғылыми 
және оқу-зерттеу зертханала-
ры жұмыс істейді.

Қазіргі уақытта білім алу-
шылардың контингенті шама-
мен 26 мыңды құрайды. Жыл 
сайын шетелдік студенттер 
саны артып келеді – әлемнің 
отыз елінен 2,5 мыңнан ас-
там шетелдік бакалавриатта, 
магистратурада және докто-
рантурада оқиды. Оқытушы-
профессорлар құрамының са- 
ны үш мыңнан асады. Уни-
верситет профессорларының 
арасында 10 академик, жеті 
Ұлттық ғылым академиясы-
ның корреспондент-мүшесі, 14 
ғылым және техника сала- 
сындағы Мемлекеттік сыйлық-
тың лауреаты бар.

Білім ордасын дамытудың 
негізгі векторы – интернацио-
налдандыру. Университет 500-
ден астам шетелдік жоғары оқу 
орындары және ғылыми ор- 
талықтармен ынтымақтастық 
орнатқан. Биыл әлемнің отыз 
елінен жүзден астам шетелдік 
профессорлар мен ғалым-
дар ҚазҰУ-да сабақ береді. 
Сондай-ақ білім ордасының 
қырықтан астам профессоры 

Венгрия, Германия, Моңғолия, 
Франция, АҚШ, Ресей, Түр- 
кия, Өзбекстан және басқа  
шетелдердің университетте- 
рінде дәріс оқыды.

2022 жылы университеттің 
41 оқытушысы мен қызмет-
кері Қазақстан Республикасы 
Президентінің «Болашақ» ха-
лықаралық білім беру стипен-
диясының иегерлері атанды. 
Қазіргі уақытта олардың ба- 
сым көпшілігі АҚШ, Еуропа, 
сондай-ақ Жапония және Түр-
кия университеттерінде тағы-
лымдамадан өтуде. Биылғы 
мамыр айында Қазақстан Пре-
зидентінің Түркия мен Қырғыз 
Республикасына мемлекеттік 
сапары аясында ҚазҰУ-дың 
Ыстамбұл және Бішкек қала-
ларында филиалдары ашыл-
ды.

Қазіргі таңда университет 
елдік және халықаралық стра-
тегиялық міндеттерді шешуде 
айтарлықтай әлеуетке ие. Әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
алдағы даму бағыты – әлем- 
дік деңгейдегі зерттеу универ-
ситетіне айналу және халық- 
аралық ғылыми-білім беру ке- 
ңістігінде алға жылжу.

Әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ-дың баспасөз 

қызметі

В Дублине (Ирландия) 
состоялось торжествен-
ное открытие Всемир-
ного библиотечного и 
информационного кон-
гресса, который прово-
дится Международной 
федерацией библиотеч-
ных ассоциаций и учреж-
дений (ИФЛА). В этом 
году в нем принимают 
участие свыше 2 тысяч  
делегатов из 100 стран 
мира.
28 июля 2022 года на 87-й сессии 

ИФЛА был представлен мой стен-
довый доклад «Вдохновленные чте-
нием», работу защищал PhD-студент 
факультета физики Trinity College, 
Dublin Д.Мамыраимов. 

Доклад посвящен вопросу под-
держки и развития интереса к чтению 
у учащихся. Рассмотрены формы ра-
боты школьных библиотек в данном 
направлении, при этом акцентируется 
внимание на новые методы взаимо-
действия. Особое внимание уделено 
проведенным в Казахстане соревнова-
ниям по чтению, организованным ком-
панией «Booketition»  (Национальное 
соревнование по чтению-2022) и Цент-
ром развития «Дария» («TulgaBolam») 
под эгидой министерства просвеще-
ния РК.

Участникам представлен статисти-
ческий анализ показателей, достигну-

тых в республике в связи с реализа-
цией проекта «Читающая школа».  Мы 
рассказали об активизации работы 
школьных библиотек. Благодаря дан-
ному проекту к чтению были привле-
чены новые читатели, значительно 
пополнились фонды художественной 
литературы школьных библиотек. Во 
многих из них созданы coworking- 
центры, где учащиеся могут читать и 
обмениваться мнениями о прочитан-
ных книгах.

Республиканская научно-педаго-
гическая библиотека Министерства 
просвещения РК (РНПБ РК) как науч-
но-методический центр библиотек 
образовательных учреждений рес-
публики вносит свой вклад в решение 
проблемы кризиса чтения у детей. В 
частности, сотрудниками РНПБ РК 
были разработаны стратегические 
направления деятельности школьных 
библиотек Республики Казахстан по 
поддержке и развитию чтения у обу-
чающихся, внедрен проект «Чтение 
на летних каникулах», составлены ме-
тодические рекомендации для школь-
ных библиотек. Все это мотивирует 
юных читателей брать в руки книги и 
погружаться в захватывающий мир  
художественного слова! 

Алия САЙДЕМБАЕВА, 
директор Республиканской 

научно-педагогической 
библиотеки Министерства 

просвещения РК 

РЕЙТИНГ

ҚР ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ МЕждУНАРодНоЕ СоТРУдНИчЕСТво

Абай атындағы университет үздік бестікке енді

ҚазҰУ-ға зерттеу университеті 
мәртебесі берілді

Вдохновленные чтением!
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