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«Болашақ» бағдарламасы түлектерінің кездесуі өтті 

 

Бүгін елордада «Болашақ» степендиясының білікті 30 түлегі» 
интерактивті кездесуі өтті. Шараға әр салада жемісті еңбек етіп жүрген 
30 ару қатысты. Елбасының бастамасымен жүзеге асқан «Болашақ» 
бағдарламасы бәсекеге қабілетті ұлт қалыптастыруға бағытталған 
жемісті жоба. Бүгінде осы бағдарламамен білім алған 11 мың маман 
еліміздің экономика, білім, ғылым, техника, мәдениет, денсаулық сақтау 
салаларында табысты қызмет атқарып келеді. Олардың білімге деген 
құлшынысы мен елдің көркеюіне қосқан үлесін насихаттап, үлгі ету 
мақсатында өткізілген жиынға өңірлік университеттердің студенттері 
қатысты.  

 

Бақытжан Темірболат, ҚР Тұңғыш Президенті - Елбасы 
кітапханасының директоры:  

Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай, Халықаралық әйелдер күні 
қарсаңында «Болашақ» бағдарламасының түлектерінің басын қосып, 
шақырып отырмыз. Бүгінгі кездесуімізге өңірлік университеттер мен 
шетелде оқып жүрген бірқатар жастар онлайн қосылып қатысады.   

 

 

 



 
 

Елордада «Болашақ» стипендиаттары бас қосты 

 

 
 

«Болашақ» бағдарламасының 790 стипендиаты медицина 

саласында жұмыс істеп жатыр, деп хабарлайды «Хабар 24».  

 

Олардың әрқайсысы жылына 400-ге жуық операция жасайды. 

Білім және ғылым министрлігінің стаитистикасына сәйкес жас мамандар 

213 мың адамның өмірін құтқарған. Бүгінде бұл бағдарлама нақты 

нәтиже көрсетіп, ел дамуына зор үлес қосты. Стипендиаттардың 52%-і 

нәзік жандылар. Бүгін ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасы 

өкілдері 8 наурыз мерекесі қарсаңында «Болашақ» бағдарламасы 

арқылы білімін жетілдіріп, түрлі секторда қызмет атқарып жатқан 

әйелдер қауымымен ауқымды кездесу өткізді. Салтанатты жиында 

түлектер өзінің тәжірибесі жайында баяндап, алдағы жоспарларымен 

бөлісті.  



 
 

Темірболат Бақытжан, «ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы 

кітапханасы» ММ директоры:  

 

- 1993 жылы Елбасының бастамасымен «Болашақ» халықаралық 

бағдарламасы ұйымдастырылған болатын. Енді осыған байланысты 

Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай халықаралық әйелдер күні 

қарсаңында Елбасының кітапханасы Халықаралық бағдарламалар 

орталығымен бірлесіп, «Болашақ» бағдарламасының табысты ару 

түлектерінің бастарын қосып шақырып отыр.  

 

Айнұр Қарбозова, «Халықаралық бағдарламалар орталығы» 

АҚ президенті:  

 

- «Болашақ» бағдарламасының шеңберінде әлемнің озық ЖОО 

білім алып, еліміздің игілігіне жаратып жатқан қыздарымыздың 

өздерінің жетістік тарихын қоғамға жеткізу. Ең мықты қыздарымызды 

сөйлету арқылы, олардың жетістік тарихын қоғамға жеткізу арқылы 

«Болашақ» бағдарламасының ең алдымен Елбасының адами 

капиталды дамыту бағытында ең сәтті стартапты паш ету, барлық 

қарапайым отбасылардан шыққан қазақстандықтардың өзінің білімін 

алуды, елге оралып, сол білімі мен тәжірибесін халқымыз игілігіне 

жаратудағы ерекше орнын әлеуметтік лифт дәлелдеп, мысалымызбен 

көрсету. 

 



 

Выпускницы стипендии «Болашак» поделились своим опытом 

Невыдуманные истории успеха и самовыражения. В столице 30 лучших 

выпускниц президентской стипендии «Болашак» поделились своим опытом и 

достижениями. Мероприятие приурочили к 30-летию Независимости республики и 

международному женскому дню. Участницы рассказали о своем обучении за 

рубежом и внедрении передового опыта в приоритетных отраслях 

экономики,  сферах образования, здравоохранения, культуры и науки. Отметим, 

международная стипендия «Болашак» была учреждена указом Первого 

Президента в 1993 году. За 27 лет программа подготовила свыше 11 тысяч 

специалистов, более половины из них – женщины. 

Айнур Карбозова, президент центра международных программ: 

- Программа показала, доказала, что это реальный социальный лифт для 

казахстанцев с точки зрения получения передовых знаний и технологий, а 

также применения этих знаний по возвращению на Родину. Поэтому мы очень 

надеемся, что цель нашего мероприятия будет достигнута, и все слушатели 

сегодняшних историй успеха будут вдохновлены. Мы их всех будем ждать в 

центре международных программ на новый прием и отбор 2021 года. 

Гульзада Шакуликова, ректор Атырауского университета нефти и газа: 

- Женщина как хранительница очага. Она всю жизнь должна стремиться к 

тому, чтобы самосовершенствоваться. Поэтому возможность учиться 

женщина никогда не упускает. На своей практике я знаю, что многие проекты 

представляет именно женская половина. Когда на комиссии меня спросили, 

насколько необходимо уже профессору идти обучаться дальше, имея троих 

детей, я сказала о том, что женщина должна учиться постоянно. Она 

воспитывает будущее поколение казахстанцев! 

 



Президенттік «Болашақ» стипендиясы түлектерінің кездесуі 

Елордада «Болашақ» президенттік стипендиясының 30 үздік 

түлегі бас қосты. Олар кездесу барысында өз тәжірибелері мен 

жетістіктерімен бөлісті. Іс-шара ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына және 

Халықаралық әйелдер күніне орайластырылды. Қатысушылар шетелде 

оқып, экономиканың басым салаларында, білім,  денсаулық сақтау, 

мәдениет және ғылым секторларында озық тәжірибені енгізудің 

маңыздылығы туралы айтты. «Болашақ» халықаралық стипендиясы 

Тұңғыш Президенттің Жарлығымен 1993 жылы құрылған болатын. 27 

жыл ішінде бағдарлама арқылы 11 мыңнан астам маман даярланып, 

оның жартысынан көбі нәзік жандылар екенін атап өткен жөн. 

Айнұр Қарбозова, «Халықаралық бағдарламалар орталығы» 

АҚ президенті: 

- Бағдарлама тиімділігін дәлелдеді. Бұл алдыңғы қатарлы білім 

алу мен технологияларды меңгеріп, оны ел игілігі үшін қолдану 

жөнінен нағыз әлеуметтік баспалдақ екенін уақыт көрсетіп отыр. 

Сондықтан біздің іс-шарамыздың мақсаты іске асып, көптеген жас 

жетістікке жеткендерден үлгі алып, шабыттана түседі деп сенеміз. 

Барлығын 2021 жылғы жаңа қабылдау мен іріктеуге Халықаралық 

бағдарламалар орталығында күтеміз. 

Гүлзада Шакуликова «Болашақ» бағдарламасы арқылы 10 жыл 

бұрын білім алған. Оның ғылыми тағылымдамасы Ұлыбританияда өтті. 

Ал қазіргі таңда Атыраудағы мұнай және газ университетін сәтті 

басқарып келеді. 

Гүлзада Шакуликова, «Болашақ» бағдарламасының түлегі, С. 

Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университетінің 

ректоры – басқарма төрағасы: 

- Әйел адам ана ретінде, үйдің ұйытқысы ретінде өмір бойы өзін-

өзі дамытуға және жетілдіруге ұмтылуға тиіс. Сондықтан да ол 

әрқашан білім алу мүмкіндігін пайдаланып қалуға тырысады. Өз 



тәжірибемнен білетінім, ғылыми және тағы да басқа байқауларда 

көптеген жобаны, әдетте, әйелдер ұсынады. Комиссия: «Үш 

баласы бар ана әрі профессорға әрі қарай білім алып не керегі 

бар?» деп сұраған кезде, мен: «Әйел адам үнемі білім алып, өз 

қорын байытуы керек», – дедім. Себебі бірінші кезекте әйел адам 

болашақ ұрпақты тәрбиелейді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вклад в будущее 

Библиотека Елбасы совместно с АО «Центр международных 

программ» провела интерактивную встречу «30 успешных выпускниц 

президентской стипендии «Болашақ». 

 

 

Мероприятие организовано в рамках проекта Библиотеки Елбасы 
«Ұлы дала тарлаңдары» и приурочено к 30-летию Независимости РК и 
Международному женскому дню. 

– Главная миссия Библиотеки Елбасы – изучение, 
систематизация и популяризация политического наследия Первого 
Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева. Среди 
наших достояний – программа «Болашақ» и ее выпускники и 
выпускницы. Это один из замечательных проектов, инициированных 
Елбасы, который на протяжении всего времени он держит под личным 
контролем. И вы, выпускницы программы «Болашақ» – ярчайшее 
подтверждение правильности задуманного курса. Вы – результат того, 
что сделал Елбасы. И сегодня мы хотим, чтобы вы поделились своим 
опытом, своими достижениями с теми, кто идет вслед за вами, – 
отметил, открывая мероприятие, директор Библиотеки Первого 
Президента РК – Елбасы Бакытжан Темирболат. 



Учрежденная на заре независимости в 1993 году Указом Первого 
Президента Международная стипендия «Болашақ» стала одним из 
важнейших прорывных проектов республики, нацеленных на 
формирование конкурентоспособной нации. Сегодня более 11 тыс. 
специалистов, получивших образование по программе «Болашақ», 
работают в приоритетных отраслях экономики страны, реализуя свои 
научные разработки и проекты в сфере образования, здравоохранения, 
культуры, науки и техники. 

По словам президента АО «Центр международных программ» 
Айнур Карбозовой, 52% всех стипендиатов «Болашақ» – 
представительницы прекрасного пола, и такой равный баланс можно 
проследить в разрезе всех специальностей. 

– Цель мероприятия заключается в том, чтобы собрать самых 
успешных выпускниц программы «Болашақ» и дать выслушать их 
истории успеха в онлайн-формате студентам и преподавательскому 
составу казахстанских вузов. Мы надеемся, что эти истории вдохновят 
потенциальных стипендиатов программы, – отметила Айнур Карбозова. 

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в своем 
выступлении акцентировал внимание на вкладе программы и ее 
выпускников в будущее Казахстана. По его мнению, ничто нельзя 
назвать более наглядным показателем, чем конкретные факты и 
цифры. В пример министр привел статистику обучившихся и ныне 
работающих болашаковцев в сфере медицины. 

– Сегодня у нас 798 выпускников программы «Болашақ» работают 
в сфере здравоохранения. Мы посмотрели: в среднем каждый, обу-
чившийся в области медицины, ежегодно проводит порядка 391 
операции, и в общей сложности, как посчитали наши коллеги, это 213 
тысяч спасенных жизней в год. Это конкретные показатели того, 
насколько сильно эта программа влияет на развитие нашей страны, – 
подчеркнул Асхат Аймагамбетов. 

В ходе встречи выступили выпускницы президентской стипендии 
«Болашақ»: врач онколог-маммолог КазНИИ онкологии и радиологии 
Назгуль Омарбаева, президент АО «Усть-Каменогорский титано-
магниевый комбинат» Асем Мамутова, директор филиала Академии 
государственного управления при Президенте РК по Акмолинской 
области Белла Газдиева, старший менеджер департамента развития 
инноваций АОО «Назарбаев Университет» Дамель Мектепбаева, 
ведущий инженер водоснабжения и водоотведения департамента 
управления проектированием BI Group Ирина Мун. 



– Обучение по «Болашақ» я завершила почти 10 лет назад, прог-
рамма сыграла ключевую роль в моем становлении. Горжусь, что 
являюсь частью этого сообщества казахстанцев, которые на заре 
независимости получили уникальную возможность представлять нашу 
страну в ведущих университетах мира, – говорила председатель 
правления – ректор Атырауского университета нефти и газа им. С. 
Утебаева Гульзада Шакуликова. – Мы в вузе также проводим работу со 
студентами, чтобы они поступали в магистратуру, предоставляем 
преподавателям возможность стажировки в ведущих университетах 
мира, потому что сильный университет – это сильные кадры, сильные 
кадры – это сильный регион, а сильный регион – это сильный Казахстан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 жыл: Елордада «Болашақ» бағдарламасының түлектерімен 

кездесу өтті 

Бүгін Елбасы кітапханасы мен «Халықаралық бағдарламалар 

орталығы» АҚ бірлесіп, «Болашақ» президенттік стипендиясының білікті 

30 түлегі» интерактив кездесуін өткізді. Жиын Елбасы кітапханасының 

«Ұлы дала тарландары» жобасы аясында ұйымдастырылды, деп 

хабарлады Strategy2050.kz тiлшiсi. 

8 наурыз мерекесі қарсаңында «Болашақ» бағдарламасы арқылы 
білімін жетілдіріп, түрлі секторда қызмет атқарып жүрген әйелдер 
қауымымен ауқымды кездесу өтті. Салтанатты жиында түлектер өзінің 
тәжірибесі жайында баяндап, алдағы жоспарларымен бөлісті. Шараның 
алғашқы кезеңінде жиынға қатысқандар елбасы кітапханасының 
музейін аралады. 

Конференция алғысөзі Елбасы кітапханасының директоры 
Бақытжан Темірболаттың сөзімен басталды. Ол тәуелсіздіктің 30 
жылдығына орай халықаралық әйелдер күні қарсаңында елбасының 
кітапханасы Халықаралық бағдарламалар орталығымен бірлесіп, 
«Болашақ» бағдарламасының табысты ару түлектерінің бастарын 
қосып отырғанын атап өтіп, мерекемен құттықтады. 

 
 



«Болашақ бағдарламасының 30 табысты ару түлегінің басын 

қосып шақырып отырмыз. Барша әйелдер қауымын бұл мерекемен шын 

жүректен құттықтаймын», - деді Бақытжан Темірболат. 

Бұдан бөлек, шараға қатысқан ҚР білім және ғылым министрі 
Асхат Аймағамбетов жиынның маңызына тоқталды. Ол қазіргі уақытта 
«Болашақ» бағдарламасының түлектері еліміздің экономикасына, 
әлеуметтік саласына, ғылымына, біліміне өз еңбегін сіңіріп жүргендерін 
қуанышпен жеткізді. Министрдің мәліметінше, осы жылдардың ішінде 
жалпы 14 мың қазақстандық осы бағдарламаның степендиаты атанған. 
Қазіргі уақытта бағдарламаның 11 мың түлегі ел экономикасын 
дамытуға үлесін қосып жүр. Солардың 5754-і – әйелдер. 

«Егемендігіміздің 30 жылдық мерейтойының шеңберінде бірнеше 

іс-шараларды өткізіп отырмыз. Елбасының ең тиімді шешімдерінің бірі - 

«Болашақ бағдарламасы». Аталмыш бағдарлама бойынша шетелде 

білім алып, еліне қызмет етіп жүргендер саны аз емес. Соның бірі – 

бағдарлама түлегі, С.Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ 

университетінің ректоры Гүлзада Шакуликованы атап өтуге болады. Аз 

уақыттың ішінде университет адам танымастай өзгеріп кетті. Күнде 

жаңа әрі тың жобалар мен үлкен өзгерістер, жаңа білім 

бағдарламалары жүзеге асырылуда. Біздің нағыз экономикамызды, 

білімімізді алға жылжытуда үлкен үлесін тигізуде», -деді ҚР Білім және 

ғылым министрі Асхат Аймағамбетов. 

Сондай-ақ, ведомство басшысы аталған бағдарламаның 790 
стипендиаты медицина саласында жұмыс істеп жатқанын атап өтті. 
Оның айтуынша, олардың әрқайсысы жылына 400-ге жуық операция 
жасайды. Білім және ғылым министрлігінің статитистикасына сәйкес, 
жас мамандар 213 мың адамның өмірін құтқарған. Бүгінде бұл 
бағдарлама нақты нәтиже көрсетіп, ел дамуына зор үлес қосуда. 

«Сондай-ақ, Лаура Қарабасова жалпы осы білім саласында үлкен 

ғылыми еңбектерді іске асырып жатыр. Біз осы 3 тілділік саясатын 

жүргізген кезде мектептерде жүзеге асыру қызметі бойынша ғылыми 

еңбегі шықты. Соны қарап, біз өзіміздің саясатымызға да біраз 

өзгерістер еңгіздік. Ал, Айнұр Кәрібозова ханым осы «Болашақ» 

бағдарламасын басқарып бір жылдың ішінде үлкен өзгерістер әкелді. 

Жалпы, «Болашақ» бағдарламасы жаңа талаптарға сәйкес өзеруде. 

Жаңа реформаларды іске асырып жатыр, соның ішінде ашықтық 

бойынша, тікелей қарым-қатынас бойынша жүргізіліп жатқан 

өзгерістердің бәрі біздің «Болашақ» бағдарламасы түлектерінің 



еліміздің дамуына қосқан нағыз үлесі», - деп толықтырды Асхат 

Аймағамбетов. 

Жиынға қатысқан «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ 
президенті Айнұр Кәрібозованың сөзінше, «Болашақ» бағдарламасы 
шеңберінде әлемнің озық жоғары оқу орындарында білім алып, 
еліміздің игілігі үшін қызмет қылып жүрген қыздардың үлесі көп. Сондай-
ақ, ол олардың жетістік тарихын қоғамға жеткізудің маңызы зор екенін 
атап өтті. Сонымен қатар, бағдарлама президенті ең мықты қыздарды 
сөйлету арқылы олардың жетістік тарихын қоғамға жеткізу «Болашақ» 
бағдарламасының арқасында іске асып отырғанын айтты. 

«Ең алдымен, елбасының адами капиталды дамыту бағытында ең 

сәтті стартапты паш етіп, барлық қарапайым отбасыдан шыққан 

қазақстандықтардың білім алуына мүмкіндік беріп, олардың елге 

оралып, сол білімі мен тәжірибесін халқымыздың игілігіне жаратып 

жатыр. Бұның олар үшін әлеуметтік лифт болғанын мойындаймын», - 

деді Айнұр Кәрібозова. 

Сондай-ақ, жиынға қатысқан «Болашақ» бағдарламасының түлегі 
Гүлзада Шакуликованың айтуынша, әйел адам ана ретінде, үйдің 
ұйытқысы ретінде өмір бойы өзін-өзі дамытуға және жетілдіруге 
ұмтылуға тиіс. Сондықтан да, ол әрқашан білім алу мүмкіндігін 
пайдаланып қалуға тырысатынын жеткізді. 

«Өз тәжірибемнен білетінім, ғылыми және тағы да басқа 

байқауларда көптеген жобаны, әдетте, әйелдер ұсынады. Сонда 

комиссия «Үш баласы бар ана әрі профессорға әрі қарай білім алып не 

керегі бар?» деп сұраған кезде, мен әйел адам үнемі білім алып, өз 

қорын байытуы керек екенін айттым. Себебі, бірінші кезекте әйел адам 

болашақ ұрпақты тәрбиелейді», - деді С. Өтебаев атындағы Атырау 

мұнай және газ университетінің ректоры Гүлзада Шакуликова. 

Бұдан бөлек, «Болашақ» бағдарламасынан түлеп ұшқан басқа да 
білікті арулар сөз сөйледі. Олардың қатарында Қазақ онкология және 
радиология ғылыми-зерттеу институтының онколог-маммологы Назгүл 
Омарбаева, «Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ президенті Әсем 
Мамытова, Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы 
Мемлекеттік басқару академиясы ақмолалық филиалының директоры 
Белла Газдиева, Назарбаев Университетінің инновацияларды дамыту 
департаментінің аға менеджері Дәмелі Мектепбаева, BI Group Жобалау 
басқармасы департаментінің су тарту және сумен қамту жетекші 
инженері Ирина Мун бар. 



Сондай-ақ, жиынға ғаламтор желісі арқылы «Болашақ» 
стипендиясымен шетелде білім алып жатқан жастар мен еліміздегі 
жоғарғы оқу орындарының студенттері, оқытушылары қатысып өз 
сауалдарына жауап алды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 успешных выпускниц президентской стипендии «Болашак» 

В Библиотеке Первого Президента – Елбасы состоялся круглый 

стол «30 успешных выпускниц президентской стипендии «Болашак», в 

котором принял участие министр образования и науки РК  Асхат 

Аймагамбетов. Мероприятие, организованное Центром 

международных программ совместно с Библиотекой Первого 

Президента – Елбасы, приурочено к 30-летию Независимости РК и 

международному женскому дню 8 марта, передает bilimdinews.kz. 

 

В ходе круглого стола Асхат Аймагамбетов лично поздравил 
участниц встречи, отметив вклад каждого в развитие страны. Министр 
проинформировал, что за время существования программы «Болашак» 
около 14 тысяч казахстанцев стали обладателям стипендии. Сегодня 
11 тысяч стипендиатов трудятся на благо экономики, социальной 
сферы, образования и науки страны. Из них 5754 выпускника – 
представительницы прекрасного пола. 

 

 
 

 

 



 
 

Қ А Р А Ғ А Н Д Ы  И Н Д У С Т Р И Я Л Ы Қ  У Н И В Е Р С И Т Е Т І  
И Н Т Е Р А К Т И В Т І  К Е З Д Е С У Г Е  Қ А Т Ы С Т Ы  

 

 
 

2021 жылғы 4 наурызда Қазақстан Республикасы Тұңғыш 
Президентінің кітапханасы «Халықаралық бағдарламалар орталығы» 
АҚ-мен бірлесіп, Елбасы кітапханасының «Ұлы Дала тарландары» 
жобасы аясында «Болашақ» президенттік стипендиясының 30 табысты 
түлегі интерактивті кездесу өткізілді. 

Іс-шараның құрметті қонақтары ҚР Білім және ғылым министрі А.Қ. 
Аймағамбетов, ҚР Президенті Әкімшілігінің Ішкі саясат бөлімінің 
меңгерушісі Н.О. Мауберлинова, ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаттары болды. 

Біздің университет ұжымының атынан ректор Жаутиков Бахыт 
Ахатұлы кездесу қатысушыларға құттықтау сөз сөйледі. Өз сөзінде ол 
Қарағанды индустриялық университетінің ҚР Тұңғыш Президенті 
Кітапханасымен ынтымақтастығының маңыздылығы атап өтті. 

Жыл сайын біздің табысты және белсенді студенттеріміз Тұңғыш 
Президент кітапханасы іске асырып жатқан «Әлемді өзгертетін 
идеялар» бірегей әлеуметтік-білім беру жобасының тұрақты қатысып 
тұрады. 

Бақыт Ахатұлы атап өткендей, біздің студенттер, магистранттар, 
оқытушылар ҚР БҒМ бастамасымен ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы 
кітапханасымен бірге әлемнің жетекші университеттерінде бірқатар 
әлемдік баспалардың мәліметтер базасына және ҚР Тұңғыш 

https://kgiu.kz/2021/03/karagandinskiy-industrialniy-universitet-prinyal-uchastie-v-interaktivnoy-vstreche%d2%9bara%d2%93andi-industriyali%d2%9b-universiteti-interaktivti-kezdesuge-%d2%9batisti/
https://kgiu.kz/2021/03/karagandinskiy-industrialniy-universitet-prinyal-uchastie-v-interaktivnoy-vstreche%d2%9bara%d2%93andi-industriyali%d2%9b-universiteti-interaktivti-kezdesuge-%d2%9batisti/


Президентінің дәрістеріне қол жеткізе алады және «Болашақ» 
бағдарламасына қатысуға дайындалуда. 

 

 

Іс – шара барысында «Болашақ» президенттік стипендиясының 
табысты түлектері: Н.А. Омарбаева, А. Т.Мамутова, Б. А. Газдиева, Г. 
Т. Шакуликова, Д. К. Мектепбаева, И.А. Мун өз жобаларын ұсынды. 1993 
жылы тәуелсіздік таңында Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті-Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың Жарлығымен құрылған, 
«Болашақ» халықаралық стипендиясы бәсекеге қабілетті ұлтты 
қалыптастыруға бағытталған республиканың аса маңызды «серпінді 
жобаларының» біріне айналды. Бүгінгі таңда «Болашақ» бағдарламасы 
бойынша білім алған 11 мыңнан астам маман білім беру, денсаулық 
сақтау, мәдениет, ғылым және техника саласындағы өздерінің ғылыми 
әзірлемелері мен жобаларын іске асыра отырып, ел экономикасының 
басым салаларында жұмыс істейді. 

Студенттер арасынан кездесуге қатысушылар «Болашақ» 
бағдарламасының стипендиаттарына, іс-шараның құрметті 
қонақтарына сұрақтар қойды. 

 

 

 

 

 



 
 
 

Интерактивная встреча «30 успешных выпускниц президентской 
стипендии «Болашак» 

 

 
 

 
4 марта 2021 года состоялась интеркативная встреча «30 

успешных выпускниц президентской стипендии «Болашак», 
организованная Библиотекой Первого Президента РК - Елбасы 
Н.Назарбаева совместно с АО «Центр международных программ». В 
мероприятии, приуроченном к 30-летию Независимости РК и 
Международному женскому дню, участвовали лучшие выпускницы этой 
президентской программы. 

 
Во встрече, организованной в рамках проекта Библиотеки 

Первого Президента РК - Елбасы «Ұлы дала тарлаңдары», также 
приняли участие ее директор Бакытжан Темирболат, министр 
образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, заведующая Отделом 
внутренней политики Администрации Президента РК Нургуль 
Мауберлинова, президент АО «Центр международных программ» 
Айнур Карбозова, депутаты Мажилиса Парламента РК и другие. 

 
В ходе встречи выступили успешные выпускницы президентской 

стипендии «Болашак»: врач, онколог-маммолог КазНИИ онкологии и 
радиологии Назгуль Омарбаева, президент АО «Усть-Каменогорский 
титано-магниевый комбинат» Асем Мамутова, директор филиала 



Академии государственного управления при Президенте РК по 
Акмолинской области Белла Газдиева, председатель Правления - 
ректор Атырауского университета нефти и газа им. С.Утебаева 
Гульзада Шакуликова, старший менеджер Департамента развития 
инноваций АОО «Назарбаев Университет» Дамель Мектепбаева, 
ведущий инженер водоснабжения и водоотведения Департамента 
управления проектированием BI Group Ирина Мун. 

 
В онлайн-режиме в мероприятии также приняли участие 

казахстанцы, обучающиеся за рубежом по стипендии «Болашақ», а 
также студенты и преподаватели 10 ведущих вузов РК. 

 
От КазНПУ им. Абая приняли участие проректор по 

воспитательной работе и социальному развитию Жанатбек Ишпекбаев 
и активная молодежь университета. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

4 наурыз күні болатын маңызды шаралар аңдатпасы 

 

 
«ҚазАқпарат» халықаралық ақпарат агенттігі 4 наурыз күні 

болатын маңызды шаралар аңдатпасын ұсынады. 

 

НҰР-СҰЛТАН  

10.00-де Сенаттың кезекті отырысы болады. Сенат отырысы 

палатаның www.parlam.kz сайтында онлайн режимде көрсетіледі.  

10.00-де «Bolashaq» Қауымдастығы «Табысты және бақытты 

қыздың заманауи бейнесі» атты әйелдер онлайн форумын өткізеді.  

10.00-де Rixos қонақ үйінде «Жаңа жағдайдағы әйелдер 

кәсіпкерлігі: сын-тегеуріндер мен мүмкіндіктер» атты республикалық 

конференция өтеді. Онда ауылды дамытуға және ауыл әйелдерін 

қолдауға арналған іс-шаралар циклының басталғаны жарияланады.  

11.00-де Елбасы кітапханасы мен «Халықаралық 

бағдарламалар орталығы» АҚ бірлесіп, «Болашақ» президенттік 

стипендиясының білікті 30 түлегі» интерактив кездесуін өткізеді.  



11.30-да «Ocean Baby Academy», «Думан» боулинг орталығы және 

«WangBa» компьютерлік клубында «Ashyq» мобильді қосымшасын 

пайдалану бойынша баспасөз туры ұйымдастырылады.  

14:00-де қаласы әкімдігінің баспасөз орталығында «COVID-19 

кезінде туберкулез індеті бойынша елордадағы жағдай» тақырыбында 

онлайн брифинг өтеді. Спикерлер: Қалалық фтизиопульмонологиялық 

орталығының директоры Анна Цепке, Нұр-Сұлтан қаласының бас 

штаттан тыс фтизиаторы Роза Жүсіпова; Санитарлық-

эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары 

міндетін атқарушы Жанна Пірәлиева. Онлайн баспасөз конференциясы 

әкімдіктің Facеbook -тегі парақшасында тікелей эфирде өтеді.  

АЛМАТЫ  

14.00-де Алматы өңірлік коммуникациялар қызметінде Covid-19 

қарсы вакциналау туралы онлайн брифинг өтеді. Спикер – Алматы 

қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасы басшысының орынбасары 

Лаура Мырзағали.  

16.00-де Алматы қаласы жер қатынастары басқармасының 

басшысы Ардақ Самамбетов 2020 жылғы жұмыс қорытындылары мен 

алдағы кезеңге арналған негізгі міндеттер туралы брифинг өткізеді. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 марта 

 

 

Международное информационное агентство «Казинформ» 

предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 марта. 

НУР-СУЛТАН  

В 10.00 состоится заседание Сената Парламента РК. Заседание 

Сената будет транслироваться в режиме онлайн на сайте 

www.parlam.kz Палаты.  

В 10.00 Ассоциация «Болашак» проводит женский онлайн-форум 

«Современный образ успешной и счастливой девушки». Ссылка для 

подключения: https://us02web.zoom.us/j/89221959572.  

В 10.00 в отеле Rixos состоится республиканская конференция 

«Женское предпринимательство в новых условиях: вызовы и 

возможности», на которой будет дан старт цикла мероприятий, 

посвященных развитию села и поддержке сельских женщин.  

В 11.00 Библиотека Елбасы совместно с АО «Центр 

международных программ» проведут интерактивную встречу «30 

успешных выпускниц президентской стипендии «Болашак».  

https://us02web.zoom.us/j/89221959572


В 11.30 пресс-тур по разъяснению использования субъектами 

предпринимательства столицы мобильного приложения «Ashyq»: 

бассейн ТОО «Ocean Baby Academy» по адресу: ул. Мухамедханова, 21 

(офис 20); боулинг-центр «Думан», по адресу: Коргальджинское шоссе, 

2А; компьютерный клуб «WangBa», по адресу: ул. Кенесары, 52.  

АЛМАТЫ  

В 14.00 на площадке региональной службы коммуникаций Алматы 

состоится онлайн-брифинг по вопросам вакцинации от COVID-19. 

Спикер – заместитель руководителя Управления общественного 

здоровья города Алматы Лаура Мырзагали.  

В 16.00 онлайн-брифинг об итогах работы за 2020 год и основных 

задачах на предстоящий период. Спикер – руководитель Управления 

земельных отношений города Алматы Ардак Самамбетов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Интерактивная встреча «30 успешных выпускниц президентской 
стипендии «Болашак» пройдет в Библиотеке Елбасы 

 

 
 

4 марта Библиотека Елбасы и АО «Центр международных 
программ» проведут интерактивную встречу «30 успешных выпускниц 
президентской стипендии «Болашак», передает Елорда Инфо со 
ссылкой на пресс-службу Библиотеки. 

Встреча приурочена к 30-летию Независимости Республики 
Казахстан и Международному женскому дню. 

«Учрежденная на заре независимости в 1993 году Указом Первого 
Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева 
Международная стипендия «Болашак» стала одним из важнейших 
«прорывных проектов» республики, нацеленных на формирование 
конкурентоспособной нации. Сегодня более 11 тысяч специалистов, 
получивших образование по программе «Болашак», работают в 
приоритетных отраслях экономики страны, реализуя свои научные 
разработки и проекты в сфере образования, здравоохранения, 
культуры, науки и техники», — рассказали в пресс-службе Библиотеки 
Елбасы. 

https://elorda.info/


На встрече выступят успешные выпускницы президентской 
стипендии «Болашак»: 

 онколог-маммолог КазНИИ онкологии и радиологии Назгуль 
Омарбаева; 

 президент АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый 
комбинат» Асем Мамутова; 

 директор филиала Академии государственного управления при 
Президенте РК по Акмолинской области Белла Газдиева; 

 председатель правления – ректор Атырауского университета 
нефти и газа им. С. Утебаева Гульзада Шакуликова; 

 старший менеджер Департамента развития инноваций АОО 
«Назарбаев Университет» Дамель Мектепбаева; 

 ведущий инженер водоснабжения и водоотведения 
Департамента управления проектированием BI Group Ирина 
Мун. 

В онлайн-режиме в мероприятии примут участие обучающиеся за 
рубежом по стипендии «Болашақ», а также студенты и преподаватели 
казахстанских вузов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


