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К 20-летию Фонда образования 
Нурсултана Назарбаева

Нұрсұлтан Назарбаев Білім қоры 1998 жылы Қазақстан 
Республикасы Президентінің бастамасы бойынша 
құрылды. 20 жыл ішінде біз мақтануға тұрарлықтай елеулі 
нәтижелерге қол жеткіздік. 

Қордың басты міндеті ерекше қазақстан моделін сақтай оты-
рып, халықаралық білім беру кеңістігіне кірігу болып табылады. 
Біз алдымызға игілікті мақсат қойдық – тұлғаның жан-жақты да-
муына мүмкіндік туғызу, оқытудың жоғары сапасын қамтамасыз 
ету мен ұлттық білім беру жүйесін жетілдіруге ықпал ету. 

Біздің Қор үздік отандық және халықаралық халық ағарту 
дәстүрлеріне құрметпен қатынас жасайды. «Мирас» қазақ 
тілінен аударғанда «Наследие» дегенді білдіреді, сондықтан 
біз қазақ халқы мен бүкіл әлем халықтарының ғасырлық 
дәстүрлеріне қамқор қатынасты тәрбиелеуге ерекше назар 
аударамыз. 

Біз Астана, Алматы және Атырау қалаларында жаңа мек-
тептер мен балабақшалар тұрғыздық. Біздің мектептеріміз 
Халықаралық Мектептер Кеңесі аккредитациясы мен 
Халықаралық Бакалавриат бағдарламаларының ав-
торизациясына, халықаралық мойындауға ие бол-
ды. Біздің жобаларымыздың айрықша ерекшелігі – 
ұлттық және халықаралық компоненттердің білім беру 
тұжырымдамасындағы, құрылымындағы, мазмұнындағы, 
білім беру үдерісін басқару мен ұйымдастырудағы 
теңгерімділігі болып табылады. 

Біз маңызды екі міндетті шешудеміз: 
– балаларды оқуға үйретеміз, оларды білімге 

қызығушылыққа баулимыз; 
– біз оқушыларымыздың өзін өзі табуына, өмірдегі өз 

міндетін айқындауына көмектесеміз. 
Қор мектептерінде жайдары, шығармашылық ахуал 

орнаған, оқушылар сабақтарға қызыға қатысады. Бізде 
оқушылар бойында өз бетімен ойлап, әрекет жасау 
дағдыларын қалыптастыратын, балаларға әлемнің бүкіл әсем 
бейнесін танытып, қайырымдылық пен адалдық тұрғысынан 
өмір сүруге баулитын қазақстандық және шетелдік 
оқытушылардың дарынды ұжымы қызмет атқарады. 

Мен «Современное образование» журналының 
оқырмандарына біздің жұмысымызға деген қызығушылығы 
үшін алғысымды білдіріп, оларға бақыт пен шығармашылық 
табыс тілегім келеді. 

«Нұрсұлтан Назарбаев Білім Қоры»
ҚҚ директоры,

педагогика ғылымдарының докторы, 
ҚР ҰҒА академигі Д. Кулибаева

Фонд образования Нурсултана Назарбаева был соз-
дан в 1998 году по инициативе Президента Республики 
Казахстан. За 20 лет мы добились значительных резуль-
татов, которыми можно по праву гордиться. 

Главной задачей Фонда является интеграция в между-
народное образовательное пространство при сохра-
нении уникальных казахстанских моделей. Мы ставим 
перед собой благородные цели – содействовать все-
стороннему развитию личности, обеспечивать высокое 
качество обучения и способствовать совершенствованию 
национальной системы образования. 

Наш Фонд с уважением относится к лучшим отече-
ственным и международным традициям просвещения. 
«Мирас» в переводе с казахского языка означает «На-
следие», поэтому мы уделяем особое внимание воспита-
нию бережного отношения к вековым обычаям казахско-
го народа и народов всего мира.

Мы построили новые школы и детские сады в Астане, 
Алматы и Атырау. Наши школы получили международ-
ное признание: аккредитацию Совета Международных 
Школ и авторизацию программ Международного Ба-
калавриата. Отличительными особенностями наших 
проектов являются сбалансированность национального 
и международного компонентов в их концепции, струк-
туре, содержании, организации и управлении образова-
тельным процессом. 

Мы решаем две самые главные задачи: 
– учим детей учиться, прививаем им любовь  

к знаниям; 
– помогаем нашим ученикам обрести самих себя, най-

ти своё призвание в жизни. 
В школах Фонда царит радостная, творческая атмо-

сфера, ученики с удовольствием ходят на занятия. У нас 
работает талантливый коллектив казахстанских и ино-
странных учителей, которые формируют у учащихся при-
вычку самостоятельно думать и действовать, показыва-
ют детям всю красоту мира, учат жить с позиции добра и 
правды. 

Мне бы хотелось поблагодарить читателей журнала 
«Современное образование» за интерес к нашей работе 
и пожелать им счастья и творческих успехов.
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