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Abstract. The paper is devoted to investigation of new features of Kazakhstan and Poland relations under 

conditions of economies partnership and describes main social and economic problems of two countries. The paper 
outlines the trends of policy for social and economic modernization of Kazakhstan and Poland, and development ten-
dencies under the conditions stipulated by globalization of economic processes in the world. The paper also pays 
attention to human development at the current stage, considers its main trends and analyzes the state of human 
development in two countries, and proposes the ways on solving of social problems. The fields of further 
development of modern society determined by a degree of citizens’ initiative, its educational and cultural potential 
which accumulation is possible only by improvement of living standards are substantiated.  
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ЫҚПАЛДАСУ ШАРТТАРЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН МЕН 
ПОЛЬШАНЫҢ ƏЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ МƏСЕЛЕЛЕРІ 

 
С. М. Егембердиева, Г. Қ. Абдраманова, Н. Д. Есмагулова  

 
Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан 

 
Тірек сөздер: экономикалық көрсеткіштер, адамның даму индексі, кедейшілік, ең төменгі күнкөріс ша-

масы. 
Аннотация. Мақала экономикалардың ықпаладасуы шарттарындағы Қазақстан мен Польша мемле-

кеттерінің арасында белең алған қатынастардың жаңа сипаттарына, осы екі елдің негізгі əлеуметтік-экономи-
калық мəселелеріне бағышталған. Сондай ақ Қазақстан мен Польшаның əлемде орын алған өзгерістерге 
байланысты əлеуметтік-экономикалық саясатын жаңғырту бағыттары мен даму үрдістері сипатталған. Мақа-
лада адам дамуына баса назар аударылып, оның басты маңызды бағыттары бойынша екі елдегі ахуалы қарас-
тырылып, əлеуметтік мəселелерді шешу жолдары ұсынылған. Сонымен қатар, мақалада қоғамның ары қарай 
дамуы азаматтардың бастамашылдығымен, олардың біліми, мəдени əлеуетімен анықталатындығы, ал осы 
əлеуеттің жинақталуы тек азаматтардың өмір сүру деңгейінің сапалы өзгеруі арқылы іске асатындығы 
негізделген. 

 
Кез келген ел жоғары əлеуметтік-экономикалық дамуға қол жеткізген кезде, оның халқы мен 

басқару органдарын елдің материалдық жағдайы ғана емес, сонымен қоса, орта жəне ұзақ мерзімді 
болашақтағы білім сапасы, денсаулық, қауіпсіздік, əлеуметтік келісім деңгейі, қоғам дамуының 
алғышарттары сияқты сұрақтар да толғандырады. Осы себепті 2000 жылдардан бастап дамыған 
елдерде өмір сапасын бағалау мəселелеріне ден қойылып, белсенді зерттеле басталды. Халықтың 
өз өміріне деген бағасының деңгейін анықтай отырып, қоғамның тұрақтылығын сақтауға жəне 
əлеуметтік диолог орнатуға мүмкіншілік алуға болады. Бүгінгі қоғамның қарқынды өзгеруі адам-
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заттың дамуына көптеген ықпалын тигізді. Дамыған елдер мен дамушы елдердің қөзқарастарының 
бір жерде ортақ пікірге келуі қоғамға көптеген өзгерістерді алып келді. Ғаламдану заманында 
елдердің əлеуметтік-экономикалық мəні күшейіп, қоғамдағы салалардың дамуына, тəжірибе 
алмасуына жол ашты. Бұл жағдайда əр елдің экономикалық дамуы үшін, олардың ұлттық 
құндылықтары, кəсібі жəне мəдениеті ерекшеленіп, сол арқылы қоғамдағы өзінің орнын нығайтуы 
қажет. 

Ықпалдастық шарттарында Қазақстан мен Польша мемлекеттерінің əлеуметтік-экономикалық 
жаңғыруы заман талабына байланысты икемді дамып келеді. Əр елдің өз даму жолы бар. Еуропа 
мемлекеттерінің экономикалық даму үрдісі бірнеше сатыдан өтіп, өзінің қарқындау шегіне жетіп, 
дамудың жаңа формациясына аяқ басты. Ал Қазақстан үдемелі жылдамдықпен өзінің экономи-
касын нығайтып, алдыңғы үш онжылдықта индустриясы дамыған мемлекетке айналуды мақсат 
етіп қойды. Ақпараттың дамыған қоғамында экономикалары əр қилы мемлекеттердің экономи-
калық бірігуі, қоғамда өмір сүріп отырған адамзат баласының əлеуметтік-экономикалық мəселе-
лерін шешуіне оң ықпал етеді. 

Бүгін XXI ғасырда Қазақстан мен Польша мемлекеттері арасында экономикалық қарым-
қатынастар артып келеді. Экономикалық қатынастардың нығая түсуінің себебі, екі ел арасындағы 
тұрақты сауда-экономикалық қатынастармен қоса, білім, мəдениет салаларындағы байланыстарды 
айтуға болады. Екі жақты экономикалық қарым-қатынастар бүгінгі күні Қазақстандағы Польша 
елшілігіне қатысты Сауда жəне инвестициялық қатынас бөлімі арқылы іске асып отыр. Осы 
арқылы екі жақтың кəсіпкерлері өзара тиімді байланыс орнатуларына көп мүмкіншіліктері бар. 
Айта кету қажет, Қазақстан Республикасы мен Польша Республикасының арасындағы елшілік 
қатынастар 1992 жылдың 6 сəуірінен бастап орнаған. 

Қазақстан мен Польшаның географиялық орналасуына байланысты олардың артықшылық-
тарына тоқталуға болады, себебі екі елдің де ұқсастықтары бар. Сонымен, Қазақстан Еуропа мен 
Азияны жалғастыратын Ұлы Жібек жолында орналасқан, 2,7 млн. кв. км. жерді алып, əлемде 
орналасуы бойынша тоғызыншы орында жəне ол, батыс Еуропаның көлеміне сəйкес келеді. Ал, 
Польша Ресейге шығатын Батыс Еуропаның транзиттік жолында орналасқан жəне Еуропадағы 
орналасуы бойынша алтыншы орында, аумағы 312 мың. кв. км. Егер халық саны бойынша қарас-
тырсақ, Польшада 38,5 млн. адам тіркелген, ол Еуроодақ халқының (502 млн. адам) 7,6%-ын 
құрайды. Қазақстанда 2013 жылдың 1 қыркүйегінде ел халқының саны 17,75 млн. адамды көрсетті. 
Екі ел арасындағы ұқсастық – халық санының көбін жастар құрайтындығында, Қазақстандағы орта 
жас – 30 жас болса, ал Польшада – 38,5 жас.  

Елімізде жүргізіліп жатқан реформалардың арқасында Қазақстанда 1996 жылдан бері ағым-
дағы баға бойынша ЖІӨ тоғыз рет, Польшада 1990 жылдан бастап жеті рет өскен. Дүниежүзілік 
банктің ресми деректері бойынша 2012 жылы Қазақстандағы адам басына шаққандағы ЖІӨ          
12,12 АҚШ долларын құраса, Польшада бұл көрсеткіш 12,710 АҚШ долларын көрсеткен. Бүгінгі 
күні Польша өзінің дамуын Еуропалық одақтың статегиясымен байланыстырып отыр. Польша 
2004 жылдан бастап ЕО кіргелі, олар үшін ЕО қорлары ең маңызды жəне ынталандырушы құра-
лына айналған. 

Қазақстандағы бизнесті дамытуға жақсы жағдайлардың орнауына байланысты поляк компа-
ниялары ауқымды инвестициялық жобаларды іске асыра бастады. Оған дəлел ретінде, Қазақстан 
өзінің егемендігін алғаннан бері 142 млрд. АҚШ доллары шетел инвестицияларын тартқандығын, 
соның 100 млн. АҚШ долларын Польшаның инвесторлары салып отырғандығын атауға болады. 
Польша жəне Қазақстан үшін сауда-саттықтың басты серіктесі ретінде Еуропалық одақ болып қала 
береді. Осы орайда екі ел арасындағы экономикалық қарым-қатынас бірге тоғысады. Польшаның 
Еуроодақтағы экспорттағы басты елдеріне: Германия (26%), Франция, Ұлыбритания, Чехия жəне 
Венгрия, ал импортта - Германия (22%), Ресей, Қытай, Италия, Франция жатады. Қазақстан 
Еуроодаққа (53,8%), Азияға (26,6%) жəне ТМД елдеріне (10,4%) экспорттайды[2]. 

Польша Орталық Азия мен Шығыс Еуропа елдерінің арасында Қазақстанның жетекші сыртқы 
экономикалық серіктестерінің бірі болып қалуда. Қазақстан мен Польша арасындағы тауар 
айналымы кейінгі онжылдықта 10 есе артып, өсу үрдісіне ие болуда. Еліміздің статистикалық мəлі-
меттері бойынша 2009 жылы екі ел арасындағы сауда көлемі тарихта тұңғыш рет 1,25 млрд. доллар 
деген белгіге жетті, мұнысы 2008 жылдағымен салыстырғанда 35% жоғары (888 млн. долл.). Бұл 
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ретте, Польшаға қазақстандық экспорт 835,8 млн. долл., Польшадан импорт – 421,6 млн.долл. 
құрады.  

Екі елдің арасындағы тауар айналымының құрылымы бірнеше жылдар бойы өте тұрақты 
болып қалуда, тек тауарлық ұстанымдарының меншікті салмағы өзгеруде. Польшаға қазақстандық 
экспорттың құрылымында көмірсутегі шикізаты, химия өнеркəсібінің, қара металлургия, ауыл 
шаруашылығы өнімдері, соның ішінде, астық пен ұн басым болуда. Польшадан Қазақстанға им-
порттаудың негізгі баптары ретінде, химия өнеркəсібінің өнімдерін, машиналар мен жабдықтарды, 
электр аспаптарын, асыл емес металдар жəне солардан жасалған бұйымдарды, целлюлоза, қағаз, 
синтетикалық материалдар жəне резеңкеден жасалған бұйымдарды, көлік құралдарын, мал шаруа-
шылығы жəне өсімдік тектес өнімдерді, жиһаздар жəне солардың қосалқы бөлшектерін, азық-түлік 
тауарларын атауға болады. 

Бүгінгі күнде өмір сапасын бағалайтын бірқатар халықаралық əдістемелер бар. 1990 жылдан 
бастап Адамның даму индексін (АДИ) есептеуді жарияланды. Адамның даму индексі Біріккен 
Ұлттар Ұйымының Даму бағдарламасы негізінде жасалды жəне оның қорытындысы БҰҰ адамның 
дамуы туралы баяндамаларының арнайы сериясында жарияланады. АДИ-ді есептегенде үш түрі 
көрсеткіш ескерілді, олар: өмір сүру ұзақтығы, білім деңгейі жəне нақты сатып алу қабілетімен 
өлшенетін өмір сүру деңгейі. Егер индекс 0,8-ге тең немесе артық болса, онда ол жоғары көрсеткіш 
болып есептелді. Ал 0,5-0,799 аралығында болған жағдайда орташа көрсеткіш, 0,5-тен төмен 
болғанда, көрсеткіш төмен екенін білуге болады. 2008 жылғы есеп бойынша АДИ көрсеткішінің ең 
жоғары 30 ел бар, солардың негізгілері: Исландия 0,968; Норвегия 0,968; Канада 0,967; Австралия 
0,965; Ирландия 0,960 жəне т.б. АДИ көрсеткіші төмен мемлекеттерге: Сьерра-Леоне 0,329; ОАР 
0,352; ДР Конго-0,351, Либерия 0,364 жəне т.б. 2013 жылдың наурыз айында АДИ- дің 2011 жыл 
бойынша 187 елдің көрсеткіштері жарияланды. Ең жоғары позицияда тағы да Норвегия 0,955, 
Австралия 0,938 елдері алғашқы орындарды иеленсе, Қазақстанның көрсеткіші 0,745, ал Польша 
0,821 көрсетті. БҰҰДБ бағасы бойынша жоғары дамыған мемлекеттер тізімінің ортасында Польша 
39 орынды, ал Қазақстан 68 орынды иеленді [3].  

Кедейшілік мəселесі адамның өмір сүру деңгейін төмендетеді. Кедейшілікпен күрес жүргізу 
барысында мемлекеттің кедей топтарды сүйемелдеу саясаты жүргізіледі. Күнкөрістің ең төменгі 
деңгейі арқылы кедей топтардың қатары анықталады. ҚР статистика агенттігінің мəліметі бойын-
ша, 2013 жылғы қаңтардағы күнкөріс деңгейі 16 983 теңгені құрады. Осы көрсеткіш арқылы еліміз-
де азаматтардың жалақысының базасы анықталады. Қазақстанда 2013 жылғы желтоқсандағы 
орташа айлық жалақы 137 043 теңгені көрсетті [4]. Еуропалық стандарт бойынша орта тап өкілінің 
бір айлық жалақысы 1500 доллардан кем болмауы тиіс [5]. 

ҚР халықтың жан басына шаққанда ең төменгі күнкөріс шамасының өзгерісінде соңғы                    
16 жылда өсім байқалады. Яғни, күнкөрістің ең төменгі деңгейі шамасынан төмен халық үлесі 
бойынша ауытқулар бар, ең жоғары көрсеткіш 2001 жылы 46,7 % көрсетті, кейінгі жылдары 
төмендеді, 2002 жылы 44,5%, 2012 жылы 3,8% көрсетті (1-сурет) [1].  

 
1-сурет – Қазақстандағы күнкөрістің ең төменгі деңгейі шамасынан төмен халық үлесінің өзгеру серпіні,  

1999-2012 жылдар аралығы, % 
 
Ескерту: Статистикалық деректер [1] бойынша, авторлармен жасалған. 
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2-суретте Польшадағы күнкөрістің ең төменгі деңгейі шамасынан төмен халық үлесі                  
1999 жылдан 2005 жылға дейін өсім байқалды, ал 2006 жылдан бастап төмендеді. 1999 жылы                
6,9 %, 2000 жылы 8,1%, 2005 жылы 12,3%, 2006 жылы 7,8% , 2012 жылы 6,8% болды [1].  

 
2-сурет – Польшадағы күнкөрістің ең төменгі деңгейі шамасынан төмен халық үлесінің өзгеру серпіні,  

1999-2012 жылдар аралығы, % 
 
Ескерту: Статистикалық деректер [6] бойынша, авторлармен жасалған. 
 
Польшада күнкөрістің ең төменгі деңгейінің орташа шамасы, қызметкерлерге жəне зейнет-

керлерге қарай бөлініп анықталады. 1993-2005 жылдар аралығында көрсеткіш бір əдіс бойынша 
анықталса, 2006 жылдан бастап күнкөрістің ең төменгі деңгейін анықтауда өзгерістер болды жəне 
ол жаңаша бағыт бойынша есептелінді. Фирмада қызметкердерді бес категорияға, ал зейнеткер-
лерді екі категорияға бөліп есептейді. Категорияны есептегенде 25-60 жасқа дейінгі ер адамдар, 
сол сияқты əйел адамдар, 4-6 жас аралығындағы балалар жəне 13-15 жас аралығындағы балалар 
сияқты көрсеткіштер ескеріледі.  

Елдегі əлеуметтік жағдайды тек статистикалық көрсеткіштер арқылы ғана анықтамай, əлеу-
меттік сауалнама жасау арқылы да адамдардың күнкөріс жағдайын анықтауды тиімді жүргізуге 
болады. Осындай зерттеуді поляк ғалымдары қолға алған. Польшаның орталық статистикалық 
басқармасының (ОСБ) мамандары кедейшіліктің анықтамасын қабылдау үшін талдау мақсатында 
оны зерттеудің əдісі мен оны бағалауға көңіл бөлді.  

Халықтың өмір сүру деңгейін анықтауда ең алғашқы қажеттіліктің негізгісі тұрғын үй мəсе-
лесі болып табылады. Қазақстанда халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету мəселесін шешуде «Қол 
жетімді баспана-2020» бағдарламасы іске асуда. Еліміздің əр аймағының жергілікті жерлерінде 
қарапайым халық осы бағдарламаға қатысу арқылы, өз қаражатын жинап (кемінде 3 жыл), Қазақ-
стан тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы жылына 5% несие алу жүйесімен өзін тұрғын үймен 
қамтамасыз ете алады.  

Бүгінгі күнде Польшада халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету өте күрделі мəселелердің бірі 
болып саналады. Тұрғын үй мəселесі бойынша бағдарламалар осыдан 15 жыл бұрын болғанымен, 
қазіргі дағдарыс кезінде қолдау бағдарламалары қабылданбаған. Сонымен бірге, күнкөрісі өте 
төмен халық, жалдап отырған үйі үшін жəне коммуналдық қызметтерінің төлемдерін төлеуге 
жағдайлары келмейді; энергия жəне жылу төлемдері жоғары болғандықтан, үйлерін жылы ұстауға 
жағдайлары келмейді; дұрыс тамақтануға жағдайлары жоқ; тұрмыс заттарын алуға тағы да жағ-
дайлары жетпейді.  

Бүгінгі күні экономикалық қызметтің барлық саласында адам капиталының көлемі мен сапасы 
экономикалық өсімнің басты факторы болып саналады. Технологиялық өзгеріс елдің экономи-
калық даму бағытын қалыптастырады жəне экономикалық қызметтің əрбір деңгейінде орын алған 
адам капиталы жұмысының нəтижесі арқылы макроэкономикалық жүйеде байқалады. Өндірістік 
ресурс адам капиталының бір құрамы ретінде қалыптаса отырып, нарықта табыс табуға күш 
жұмсайды. Əр елдің адам əлеуеті толық отбасы негізінде қалыптасады жəне бүгінгі күнде əлемдегі 
əрбір отбасы өз елінің дамуында белсенді рөл атқарады. 1993 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясының 
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кешімі бойынша 15 мамыр Халықаралық отбасы күні болып қабылданып, 1994 жылдан бастап бұл 
күн өзінің рөлін арттыра түсті. Отбасы, бұл қоғамның негізгі элементі жəне ол адам құндылық-
тарын, мəдениеті мен тарихын ұрпақтарына үйрететін, тұрақтылық пен дамудың ошағы болып 
жалғаса береді. Отбасы арқылы мемлекет дамиды жəне халықтардың əлеуметтік жағдайы 
жақсарады.  

Отбасының əлеуметтік жағдайына оның нақты ақшалай кірістері əсер етеді. Қазақстанда соңғы 
он жылда адам капиталының ақшалай табыстары артып, əлеуметтік жағдайлары жақсарып келеді. 
Оған дəлел ретінде, халықтың нақты ақшалай табыстарына тоқталуымызға болады: 2008 жылы 
111,8%, 2009 жылы 96,9%, 2010жылы 105,6%, 2011жылы 109,4%, в 2012 жылы 107,2%. Бұл көр-
сеткіштерге қарамастын, əлемде кедейшілік мəселесі орын алуда. БҰҰ көрсеткіші бойынша 
Қазақстанда кедейшілік деңгейі 18,2% құраған. БҰҰДБ Қазақстанның мемлекеттік органдарына 
2015 жылға дейін ауылдық жерде тұратын кедей халықты екі есеге дейін азайтуды ұсынды. 
Қазақстанда күнкөрістің ең төменгі деңгейі 2014жылы 19,97 мың теңгені көрсетті. 

Халықтың жақсы əлеуметтік жағдайын қалыптастыру үшін аймақтың (қаланың, ауылдың) 
тұрақты даму бағдарламасын тиімді іске асыру қажет. «Өмір сүру сапасы» мағынасы ең алдымен: 
жақсы жұмысты жəне табысты; сапалы денсаулық сақтау қызметтерін; қоғамдық қауіпсіздікті; 
саяси тұрақтылықты; білім алу мүмкіндіктерін; мəдени іс-шараларға деген мүмкіндікті; таза 
экологиялық жағдайды; өз шығармашылығын дамыту үшін толық демократиялық мүмкіндіктерді; 
барлық саланы таңдауға деген еркіндікті жатқызамыз.Осы негізгі көрсеткіштер əр аймақта тиімді 
дамуы қажет. 

Өңірлердің тиімді жұмыс жасауы үшін инфрақұрылымды неғұрлым жақсартуымыз қажет. Ол 
қоршаған ортаның қалыптасуына үлкен əсерін тигізеді. Мысалы, Еуропада экологияны сақтауды 
қатаң бақылайды. Польшаның барлық қоғамдық көліктеріне қоқысты тазартатын фильтрлер орна-
тылған. Сонымен қоса, Еуропада көлік логистикасы дамыған. Адамдардың сапалы өмір сүруі үшін 
жəне уақыттарын үнемді пайдаланулары үшін қоғамдық көлікте уақыт жиілігі жақсы жолға 
қойылған.  

Адамның жақсы өмір сүруі үшін, оның жеке шығармашылық қасиеттерін ашуына жағдайлар 
жасалуы қажет. Жақсы өмір сүру үшін жоғары жалақы жəне тұрғын үймен қамтылуы қажет. Бұл 
басқа да факторлардың жоғарлауына жақсы əсерін тигізеді. Сондықтан орта мерзім аралығында 
халықты жұмыспен қамтып, олардың кірістерін жоғарылатса, халықтың өмір сүру сапасы артады. 
Осы орайда Қазақстанда толық отбасын құру жəне халықтың өмір сүру деңгейін жақсарту үшін 
келесі шараларды ұсынуға болады: 

1. Ұлттық болмысымызды сақтап, толық отбасының рөлін арттыру. Жас отбасыларға, оның 
ішінде көп балалы отбасыларға мемлекет тарапынан əлеуметтік қолдауларды күшейту. Мəселен, 
тұрғын үймен қамтамасыз ету, медициналық көмекті жеңілдікпен көрсету сияқты əлеуметтік қыз-
меттердің түрлері бойынша қолдауды арттыру қажет. Сонымен қатар, əр отбасы балаларды өз 
халқының салт-дəстүрін құрметтеуге тəрбиелеуі бойынша іс-шараларды ұйымдастырып, оның ма-
ңыздылығын арттыру. 

2. Халықтың жақсы өмір сүруі жəне тұрмыс салтын жақсартуы үшін өңірдің (қаланың, ауыл-
дың) тұрақты даму бағдарламасын тиімді іске асыру қажет. Ол үшін жергілікті жерлерде ауыз су, 
білім беру жəне денсаулық сақтау үшін халыққа қажетті маңызы бар мəселелерді алдыңғы орында 
шешуді қолға алған жөн. 

3.  Халық үшін жақсы экологиялық ахуал орнату жолдарын қарастырған жөн. Бұл жағдайды 
жасау үшін, қоғамдық жəне жеке көліктерде қоқысты тазартатын фильтрлерді орнатуды талап ету 
жəне қоршаған ортаның ластануына жол бермеу, оны бақылау қажет. Ол үшін ең алдыңғы кезекте 
қоғамдық ортаны ластамау мақсатында сəйкес стандарттар мен талаптар қабылдаған дұрыс. 

4. Көлік логистикасының жүйесін жандандыру. Ол үшін қоғамдық көлікте сапалы қызметтер 
көрсетілуі керек. Автобуста жəне басқа да қоғамдық көліктерде билет алудың автоматтандырылған 
басқару жүйесін енгізу жəне көліктің жүру жиілік кестесін аялдамаларда жəне қаланың сайтында 
көрсету. Сонымен қатар, халықтың қауіпсіздігі үшін тəулік бойы (түнгі уақытта) жұмыс жасайтын 
қоғамдық көліктің қызмет түрін енгізу қажет.  

Сонымен қатар, Қазақстанда адам денсаулығын жақсарту мақсатында келесі шараларды іске 
асырған абзал:  
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1. Халықтың өмір сүру сапасын арттыру үшін денсаулықты күтуді қолға алу қажет. Қазақ-
станның қарапайым халқы өз денсаулығын қадағалауы үшін ішкі туризмді дамыту қажет. Демалыс 
қызметтерінің сапасын жақсарту жəне халық үшін қолжетімді бағаны ұсыну керек. Туризм 
саласының жұмысын мемлекеттің тарапынан жүйелеу қажет. 

2. Оқу орындарында білім алушылардың дұрыс тамақтану жүйесін жаңаша қалыптастыру жə-
не осы қызметтерді денсаулық сақтау мекемесі бірігіп бақылап, талдау жасаған орынды болар еді. 

3. Медицина қызметкерлерінің кəсіби деңгейін арттыру, ол үшін медицина саласының ең 
беделді, тəжірибелі мамандарын шақырып қосымша оқу мен тəжірибе жұмыстары бойынша іс-
шараларды тиімді ұйымдастырған дұрыс. 

4. Халықтың тұрған жеріне қарамастан, біріңғай əлеуметтік стандарттардың кепілдендірілген 
сапалы медициналық қызметін көрсету қажет. 

Əлемдік жаһандануы жəне ақпараттың қарқындап дамуы, инновациялық технологиялардың 
қоғамға енуі уақытында білім беру жүйесін жандандыру өзекті болып табылады. Ел экономика-
сының ықпалдасу шарттарында дамуына қарамастын, адамның дамуының ірге тасы - білім болып 
табылады. Сол себепті Қазақстан үшін негізгі қозғаушы күш – бəсекеге қабілетті білім бер екен-
дігін естен шығармау қажет. Қазақстандық білім беру кешенін адам əлеуетін қайта қалыптасты-
ратын аса маңызды жүйе ретінде қарастыруымыз қажет. Адам білімді болған сайын, оның жаңалық 
ашуға, ұйымдастыруға қабілеті жоғары болады жəне экономикада еңбек өнімділігін арттырады. 
Білімді адамдар ғылым мен техникадағы өзгерістерге тез бейімделіп, бірінші болып жаңалық 
ашып, ресурстарды тиімді пайдаланады.  
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