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Тағайындау

«Самұрық-Қазына» АҚ 
қоржындық компания-
сы «Самұрық-Энерго» АҚ 
Басқарма төрағасы бо-
лып Жоламанов Бақытжан 
Төлеужанұлы тағайындал-
ды.

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ және Қор қоржынының компанияларында «Цифрлық жаз-
2018» тағылымдама бағдарламасы іске қосылды.

Б.Жоламанов 2016 
жылдың шілде айынан 
бастап «Азық-түлік 
келісімшарт корпораци-
ясы» ҰК» АҚ Басқарма 
төрағасы болды. 

Мамандығы бойынша 
экономист Б.Жоламанов 
еңбек жолын 1991 жылы 
бастаған. 1998-2003 жыл-
дар аралығында «Golden 
Grain Group» ЖАҚ 
(«Golden Grain» агроө-
неркәсіп корпорациясы» 
ЖШС) президенті болды. 
2003 жылдан бастап 2016 
жылға дейін мемлекеттік 
қызметте басшылық қыз-
меттерді атқарды – Аста-
на және Алматы қалала-
рының әкімдігі, Қазақстан 
Республикасы Прези-
дентінің Іс басқармасы, 
2009 жылдан 2011 жылға 
дейін Павлодар қаласы-
ның әкімі.

Жоғарғы оқу орындарын 2016, 2017 және 2018 жылы ақпараттық 

технологиялар бойынша аяқтаған студенттер «Цифрлық жаз-2018» 

бағдарламасына «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ ресми www.sk.kz сайты-

на кіріп, өтінім қалдыра алады. 

Бағдарламаға өтінім беру 6 маусымнан 30 маусымға дейін жүзе-

ге асырылады. Тағылымдаманың өзі 1 шілдеден бастап 31 тамыз ара-

лығында Астана, Алматы, Өскемен, Павлодар және Атырау қалаларын-

да өтеді. 

ПЕТЕРБОРДА ҚАЗАҚСТАННЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ 
МҮМКІНДІКТЕРІ ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

ЦИФРЛЫҚ ЖАЗ-2018 - ЖАС МАМАНДАРҒА МҮМКІНДІК 

Қор басшысы ресейлік 
және халықаралық іскер-
лік қауымдастық өкілдеріне 
«Самұрық-Қазына» қоры ак-
тивтерінің инвестициялық 
мүмкіндіктерін таныстырды. 
Ол өз сөзінде 2022 жылға 
дейін IPO-ға Қордың 6 компа-
ниясын, олардың ішінде үше-
уін – «Қазатомөнеркәсіп», 
«Эйр Астана» және «Қазақте-
леком» компанияларын биыл 
шығару жоспарда бар екенін 
атап өтті.

«Самұрық-Қазына» қоры 
құны 74 млрд АҚШ долла-
рын құрайтын Қазақстанның 
жоғары сапалы активтерінің 
ең ірі портфеліне ие және 
олар экономиканың әртүрлі 
салаларын қамтиды. 

«Жекешелендіру бағдар-
ламасы біздің компанияларға 
тиімді капитал салуды жү-
зеге асырудың мүмкіндігін 
ұсынады. Биыл 50 активтің 
жекешелендірілуін аяқтауды 
жоспарлап отырмыз. Олар-
дың арасында экономика-
ның түрлі салаларында жұ-
мыс істейтін ірі, орташа және 
шағын компаниялар да бар. 
Алдағы уақыттағы міндет – 
компаниялардың тиімділігін 
арттыру, портфельді тиімді 
басқару және тұрақты даму-
ды қамтамасыз ету. Бұл басты 
мақсаттар Қорды дамыту-
дың 2028 жылға дейінгі жаңа 
стратегиясының негізіне ай-
налып отыр», - деп атап өтті 
Ахметжан Есімов.

«САМҰРЫҚ-ЭНЕРГО» 
КОМПАНИЯСЫНДА 
ЖАҢА БАСШЫ



3+7 771 505 50 50

06 / 06 / 2018Взгляд

КАЗАХСТАН ПЛАНИРУЕТ 
IPO КРУПНЕЙШЕЙ В МИРЕ 
УРАНОВОЙ КОМПАНИИ

Казахстан намерен выста-
вить на продажу как мини-
мум 25% акций крупнейшей 
в мире урановой компании в 
этом году. Газета оценивает 
приватизацию «Казатомпро-
ма» как важнейшую попытку 
открыть экономику бывшей 
советской республики, зажа-
той между Китаем и Россией.

Правительство обрати-
лось к американским банкам, 
в том числе к финансовому 
холдингу JP Morgan Chase, с 
предложением разместить 
акции государственной ком-

пании на биржах Лондона 
или Гонконга, сказал предсе-
датель правления АО «Сам-
рук-Қазына» Ахметжан Еси-
мов.

Приватизация «Казатом-
прома», обеспечивающего 
примерно 40% мировой по-
требности в уране, может 
стать важным этапом для раз-
вития экономики страны, не 
имеющей выхода к морю, в 
которой нужды инвесторов 
приносятся в жертву жела-
нию политического контро-
ля. «Приватизация» также 

интересна Китаю, который 
нуждается в уране для под-
держки самой быстрорасту-
щей в мире атомной энерге-
тики.

 «Мы хотим, чтобы акции 
наших компаний обращались 
на бирже. Для нас это прио-
ритетная задача»,  – сказал 
А. Есимов.

Казахстан, получивший 
независимость в 1991 году, 
управляется Нурсултаном 
Назарбаевым. В последние 
годы г-н Назарбаев также 
стремится установить более 
тесные связи с Китаем, чтобы 
использовать его экономиче-
ский рост.

Правительство Казахстана 
неоднократно рекламиро-
вало планы по приватизации 
«Казатомпрома», но отказы-
валось из-за неблагоприят-
ных рыночных условий или 
проблем с энергетической 
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КАЗАХСТАН ВПЕРВЫЕ ПОСТАВИЛ УРАН В БРАЗИЛИЮ

безопасностью. Казахстан 
принял решение в апреле 
приватизировать компанию 
во второй половине этого 
года, сказал г-н Есимов. Ми-
нистры экономики и финан-
сов подтвердили детали IPO в 
кулуарах ежегодного эконо-
мического форума в Астане.

 «Мы получили окончатель-
ное одобрение», – сказал г-н 
Есимов, глава государствен-
ного холдинга «Самрук-Қазы-
на», которому принадлежит 
«Казатомпром». Он отметил, 
что власти Казахстана пони-
мают необходимость этого 
шага для повышения конку-
рентоспособности страны.

Как уточнил глава ФНБ, 
в мае он посетил Китай, где 
инвесторы выражают заин-
тересованность в публич-
ном размещении акций (IPO) 

Национальная атомная 
компания Казахстана рас-
ширяет географию поста-
вок своей продукции на 
мировом рынке ядерного 
топлива. АО «НАК «Казатом-
пром» выиграло междуна-
родный тендер на поставку 
концентратов природного 
урана для бразильской ком-
пании «Indústrias nucleares 
do Brasil» (INB). Согласно 
условиям договора, «Каза-
томпром»  в установленные 

«Казатомпрома», добавив, 
что на следующей неделе он 
планирует представить пла-
ны приватизации компании 
инвесторам из России.

Представители Казахста-
на не раскрыли детали сто-
имости продажи, заявив, что 
точная дата и размер еще не 
определены. Но на основе 
последних финансовых пока-
зателей компании и взносов, 
выплачиваемых инвесторами 
других недавно приватизиро-
ванных компаниях, 25% акций 
уранового производителя 
может стоить около 3,5 млрд. 
долл. США, что делает его од-
ним из крупнейших промыш-
ленных IPO в этом году. Дан-
ный пакет будет составлять 
13% всего бюджета страны на 
этот год.

В американском холдинге 

отказались комментировать 
свое участие в IPO.

Чиновники надеются, что 
приватизация «Казатомпро-
ма», второго по величине 
конгломерата страны, в ко-
тором работают 27 000 чело-
век, станет самым крупным с 
1990-х годов этапом прива-
тизации в странах бывшего 
СССР. В этом году правитель-
ство также планирует про-
дать доли в национальной 
авиакомпании «Эйр Астана» 
и оператора телефонной свя-
зи «Казахтелеком», сообщи-
ли четыре высокопоставлен-
ных чиновника. К 2021 году в 
стране будут приватизирова-
ны пакеты акций еще 60 круп-
ных госкомпаний, в том числе 
крупнейшего в стране произ-
водителя нефти «КазМунай-
Газ», добавили чиновники.

сроки осуществил поставку 
урана.

INB является государ-
ственным предприятием 
Бразилии по производству 
ядерного топлива. Деятель-
ность INB лицензируется и 
контролируется Националь-
ной комиссией по ядерной 
энергии (CNEN) и Бразиль-
ским институтом по окружа-
ющей среде и возобновляе-
мым природным ресурсам 
(IBAMA), а также МАГАТЭ.
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БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ УРАН 
ӨНДІРУ САЛАСЫ
Елбасы өзінің халыққа 
Жолдауында цифрлық 
технологияларды дамытуға 
басымдық бергені белгілі. 
Төртінші өнеркәсіптік 
революцияға өту міндетінде, 
«Қазатомөнеркәсіп» 
компаниясы «Индустрия 4.0» 
тұғырнамасын іске асыруда. 

Бұл тұста, Қазатомөнер-
кәсіпте «Цифрлық кеніш», 
«ERP (кәсіпорындардың ре-
сурстарын жоспарлау)», 
«Жоспарлаудың кіріктірілген 
жүйесі», «Жағдаяттық орта-
лық» сияқты ақпараттық жүй-
елер қолға алынған.

Трансформация бағдар-
ламасын іске асыру аясында 
Қазатомөнеркәсіп Техноло-
гиялық процестерді басқа-
рудың автоматтандырылған 
жүйесін (ТПБАЖ) жаңғырту 
жобасын қолға алды. Жүйе 
өндірістік және технологи-
ялық процестерді (ерітінділер, 

реагенттер, электр энергия-
сы, тағы басқа шығындар мен 
тұтыну мөлшері) бақылау мен 
басқаруға, адами факторды 
болдырмастан деректерді 
жинауға, өңдеуге және сақта-
уға мүмкіндік береді. ТПБАЖ, 
сондай-ақ, Компанияның 
«Цифрлық кеніш», «Жағдаят-
тық орталық» және «Жоспар-
лаудың кіріктірілген жүйесі» 
сияқты негізгі жобалары үшін 
ақпарат көзі саналады.

Адам күшін роботтар ал-
мастырады

2016 жылы біз уран өн-
діруші «Қазатомөнер-

кәсіп-SaUran» кәсіпорнында 
«Цифрлық кеніш» пилоттық 
жобасын іске қостық. Бұл 
ақпараттық жүйе деректерді 
бір орталықтан жинауға, 
тиімді өндірістік процесті 
қамтамасыз етуге, реагенттер 
шығынын қадағалауға, қойма-
лардағы қажетті материал-
дардың қалдығын бақылауға, 
оқыс жағдайларды шұғыл 
анықтап, оларды жоюға мүм-
кіндік береді.

Сондай-ақ, өндірістің кей 
кезеңдерінде адамдарды ро-
боттандырылған кешендер 
алмастыратын болады. Бұл 
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өндірістегі қызметкерлерге 
зиянды факторлардың ықти-
мал әсерін болдырмауға мүм-
кіндік бермек. 2017 жылдың 
соңына таман «Қазатомөнер-
кәсіп-SaUran» кәсіпорнында 
дайын өнімді ыдысқа салу 

желісін роботтандыру жоба-
сы жүзеге асырылды. Уранды 
ыдысқа салу, өлшеу және жө-
нелту жұмыстарын адамдар 
емес, роботтар атқарады. 
Процесті автоматтандыру 
дайын өнім шығарудың дәл-
дігі мен бақылауын арттырып, 
деректерді жоғары тұрған 
жүйелерге онлайн режимде 
жеткізуді қатамасыз етеді.

Тек әлемдік үздік 
тәжірибе

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ қазір бизнес-процестердің 
реинжинирингі жолымен 
өндірістік кәспорындарды 
басқарудың үздік әлемдік 
тәжірибелерін енгізу үстінде 
жұмыс істеуде. Бұл бағыт бой-
ынша Компанияда «SAP ERP 
(Enterprise Resource Planning 
– кәсіпорын ресурстарын 
жоспарлау)» жүйесі енгізілу-
де. «SAP ERP» холдингтің 
бүкіл бизнес-процестері мен 
қызметтерін біртұтас жүйеге 
кіріктіреді, бұған қоса қыз-
меттердің әрқайсысы дерек-
тердің ортақ базасына қол 
жеткізе алады. Мұндай бірік-
тіру әр кәсіпорынның ішінде 
ресурстарды бөлуді оңтай-
ландыруға көмектеседі. «SAP 
ERP» бөлімшелер арасындағы 
жұмыстар ағынын бақылауды 
жеңілдетіп, ақпараттар мен 
міндеттердің қайталануына, 
сондай-ақ, басқарудың бөлек 
жүйелерінің жұмысына бай-
ланысты туындайтын шығын-
дарды қысқартады. Жобаны 
енгізу нәтижесінде өзекті де-
ректерге негіздеп, Компания 
қызметін дәл жоспарлаудың 
құралы жасалады. Соның 
арқасында ақпарат алмасу 
мейлінше жеңілдеп, жұмыс 
тиімділігі арта түспек. 

Дәл есеп-қисап мұратқа 
жеткізеді

Компанияның келесі бір 
жаңалығы – «Жоспарлаудың 
кіріктірілген жүйесі». Оны ен-
гізу болжау, жоспарлау және 
даму сценарийлерін жаса-
удың бизнес-процестерін 
жетілдіруді, сондай-ақ барын-
ша маңызды мақсаттарды ай-
қындауды көздейді. Жүйе жұ-

мысының қағидасы өндірістік 
тізбекті цифрландыруға және 
математикалық үлгілеуге не-
гізделген. Бұл Компанияның 
құны мен экономикалық та-
бысына болатын түрлі фак-
торлардың ықпалына кешенді 
талдау жүргізуге, сонымен қа-
тар Компания басшылығының 
байсалды шешім қабылда-
уы үшін толық әрі расталған 
ақпарат ұсынуға мүмкіндік 
береді.

Басқарушылық шешім-
дерін қабылдау процесін 
жетілдіру үшін біз Компани-
яда «Жағдаяттық орталық» 
жүйесін енгіздік. Аталмыш 
ақпараттық жүйеде Компа-
нияға қарасты бүкіл еншілес 
кәсіпорындардың өндірістік, 
қаржы-экономикалық және 
басқа да көрсеткіштері көрініс 
тапқан. Еншілес кәсіпорын-
дардың реттелген есептілік-
терін жинау процесін авто-
маттандыру есебінен жүйе 
қағаздағы құжат айналымын 
едәуір азайтып, қажетті ақпа-
ратты алу сапасы мен жыл-
дамдығын арттырады.

Қазіргі кезде «Қазатомө-
неркәсіп» ҰАК» АҚ – уран өн-
діру көлемі бойынша әлемдік 
көшбасшы. Алайда біз ғалам-
дық көшбасшылыққа ие бола 
отырғанның өзінде, цифрлық 
технологиялар мен иннова-
цияларды енгізу арқылы, Ком-
пания нарықтағы өз орны мен 
артықшылығын сақтау үшін 
де одан әрі дамуы керектігін 
түсінеміз. 

Бексұлтан БЕКМҰРАТОВ, 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 

Трансформация және ақпараттық тех-
нологиялар жөніндегі бас директоры

Болашақта 
осы «Цифрлық 
кеніш» жүйесінің 
арқасында 
кәсіпорын өндірістік 
процестерді 
бақылап, өнім 
өндірудің ағымдағы 
жоспарын 
қадағалаумен қатар, 
алдағы уақытқа 
болжам да жасай 
алады.
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ПЯТЬ НАПРАВЛЕНИЙ 
ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ТРАНСФОРМАЦИИ 

Рентабельность собственного капитала (или отдача от 
капитала) – это важнейший финансовый показатель для любого 
инвестора и собственника бизнеса. Он показывает, насколько 
эффективно используются вложенные в дело ресурсы. Из 
восьми крупных компаний фонда – КМГ, КТЖ, «Казатомпром», 
«Самрук-Энерго», KEGOK, «Казпочта», «Казахтелеком», «Эйр 
Астана» – только три сегодня работают на уровне доходности 
зарубежных компаний-аналогов.

Это – АО «НАК «Казатом-
пром», АО «Казахтелеком» 
и «Эйр Астана». Об этом на 
встрече с участниками Клуба 
корпоративных СМИ сооб-
щил управляющий директор 
по трансформации, прива-
тизации и реструктуризации 
АО «Самрук-Қазына» Нурлан 
Рахметов. Результаты всех 

остальных, увы, существенно 
ниже. Именно поэтому в но-
вой программе трансформа-
ции фонда этот показатель и 
выбран основным критерием 
достижения или недостиже-
ния цели как наиболее адек-
ватный.

В обновленной Програм-
ме трансформации АО «Сам-

рук-Қазына», утвержденной 
Главой государства, пять важ-
ных направлений.

#1 Реинжиниринг биз-
нес-процессов

За три года портфельные 
компании фонда проделали 
большую работу и достигли 
определенных успехов. Ох-
ват реинжиниринга процес-
сов огромен: стратегическое 
планирование, бизнес-пла-
нирование, бухгалтерский 
учет, закупки, взаимодей-
ствие с акционером. 

Закупки – прежде всего, 
как наиболее «больная» тема. 
Злоупотребления в этой сфе-
ре негативно сказываются 
на репутации всего фонда. 
Внедряется категорийное 
управление закупками на ос-
нове комплексного анализа 
внешней и внутренней сре-
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ды. Реальная потребность 
будет оцениваться с учетом 
того, что есть на складах. Это 
первое. Второе изменение 
подхода к закупкам – учет 
совокупной стоимости вла-
дения. Иногда можно купить 
дешевый товар, но потом 
потратить кучу денег на его 
содержание. Важна не 
сиюминутная выгода, а 
стоимость на средне-
срочную перспективу.

И н те г р и р о в а н н а я 
система планирования 
– создание такой про-
изводственно-финан-
совой модели, которая 
связывает производство 
и деньги в единое це-
лое и позволяет сфор-
мировать бизнес-план в 
считанные часы. Сейчас, 
чтобы составить биз-
нес-план на следующий 
год, компании начинают 
планировать с «внучек» 
и «дочек» с мая текущего 
года. На это уходит мно-
го времени и ресурсов. 

В направление «Реин-
жиниринг бизнес-про-
цессов» включена и циф-
ровизация. Это то, без 
чего, по мнению руко-
водства, фонд не сможет 
сделать существенный 
рывок вперед. 

#2 Упрощение 
структуры

В рамках новой стратегии 
развития, утвержденной Гла-
вой государства, к 2028 году 
в компании должны остать-
ся 179 компаний на трех 
уровнях управления: пер-

вый – фонд (корпоративный 
центр), второй – субхолдин-
ги (национальные компании), 
третий – производственные 
активы. Все остальные акти-
вы подлежат приватизации и 
отойдут в конкурентную сре-
ду. Напомним, сегодня фонд 
объединяет 332 компании, 

глубина управления – пять 
уровней. 

#3 Вывод компаний на 
IPO

До 2022 года АО «Сам-
рук-Қазына» планирует вы-

вести на IPO шесть ком-
паний фонда, три из них 
– «Казатомпром», «Эйр Аста-
на» и «Казахтелеком» – уже 
в этом году. Это серьезный 
challenge. 

#4 Трансформация мыш-
ления людей

Это направление со-
звучно с тем, что Глава 
государства говорил в 
своей статье «Взгляд в бу-
дущее: модернизация об-
щественного сознания». 
Без изменения сознания 
сотрудников трансфор-
мировать фонд тяжело. 
Нужны лидеры с амби-
циями сделать компанию 
лучшей, которые бы вне-
дряли назревшие изме-
нения постоянно, без 
подсказки. Таких нужно 
воспитывать. 

#5 Внедрение про-
ектного подхода и 
управление изменения-
ми 

Проектный подход 
в группе компаний АО 
«Самрук-Қазына» должен 
стать основой менед-
жмента, чтобы все новые 
проекты реализовывались 
с решением конкрет-
ных задач, назначением 
спонсоров, четким мо-
ниторингом. И еще один 

важный для управления изме-
нениями момент: внутренние 
коммуникации. Когда что-то 
надо поменять, сначала нуж-
но просто и понятно донести 
необходимую информацию 
до всех участников процесса. 

Без изменения 

сознания сотрудников 

трансформировать 

фонд тяжело. Нужны 

лидеры с амбициями 

сделать компанию 

лучшей, которые бы 

внедряли назревшие 

изменения 

постоянно, без 

подсказки. Таких 

нужно воспитывать.
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АЛЕКСАНДР ПШЕНИЦЫН: 

«БУДЬ ЧЕСТНЫМ И 
ДОБРОСОВЕСТНЫМ – 
ЗАВЕТ ОТЦА»
Трудовая династия Пшеницыных посвятила 144 года компании «Волковгеология» (дочерняя 
компания АО «НАК «Казатомпром»). Ее представителей заслуженно уважают за любовь к работе, 
профессионализм и изобретательский ум.

Основатель династии Ста-
нислав Серафимович родил-
ся в Узбекистане в 1930 году. 
Окончил Новочеркасский 
геологоразведочный техни-
кум. В 1952 году по распре-
делению молодым специ-
алистом был направлен в 
волковскую экспедицию в 
Алматы. 

«Геологии отец посвя-

тил 38 лет. В то время самое 
главное было – дисциплина. 
Не все хотели ехать в поле, 
на разведку урановых место-
рождений. На втором месте 
был профессионализм. Тогда 
было много ручной работы, 
она требовала большой фи-
зической нагрузки. Но на-
стоящая дружба по делу по-
могала отцу и его коллегам 

пройти все эти невзгоды», – 
рассказывает сын основателя 
династии Александр, первый 
заместитель директора фи-
лиала АО «Волковгеология». 

Станислава Серафимо-
вича отличал пытливый ум. 
Поэтому он постоянно изо-
бретал, чтобы снижать се-
бестоимость продукции 
компании, повышать произ-

Александр Пшеницын с семьей

Станислав и Любовь Пшеницыны 
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водительность и улучшать 
условия труда. Его рациона-
лизаторские предложения 
были презентованы на Вы-
ставке достижений народ-
ного хозяйства в Москве. За 
творческие и смелые идеи 
Станислав Пшеницын был 
удостоен знака «Рационали-
затор СССР». Новаторские 
гены передались и детям. Так, 
Александр Станиславович – 
обладатель 22 патентов в об-
ласти атомной отрасли.

«Папа был на работе по 
12–14 часов. Но он всегда 
находил время на семью, лю-
бил нас: маму, меня и моего 
брата Игоря. Он всегда верил 
в нас. Хотел, чтобы мы полу-
чили высшее образование. С 
первого раза меня не приня-
ли в институт, я пошел в ар-
мию. «Сынок, ты поступишь 
в институт», – сказал он мне 
тогда. И его слова стали про-
роческими», – вспоминает 
Александр Пшеницын.

По его словам, кроме 
любви, отец научил их быть 
людьми. «Какие советы да-
вал отец? В первую очередь 

Игорь Пшеницын с семьей

он сказал: «Будь честным и 
добросовестным. Знай свою 
работу в полном объеме. 
Если что-то непонятно, спра-
шивай, не стесняйся», – до-
бавляет Александр Станисла-
вович.

В «Волковгеологию» он 
пришел работать в 1972 году. 
Начинал мастером участка 
по изготовлению бурового 
инструмента. С 1990 по 2015 
год работал директором фи-
лиала АО «Волковгеология» 
УПТОК.

«Для того чтобы работать 
с коллективом, нужна боль-
шая мудрость, любовь, за-
бота. Надо уметь выслушать 
сотрудника, похвалить его, не 
скупиться на благодарность, 
когда он все правильно дела-
ет. Но если что-то делает не 
так, по-отечески поругать. Я 
считаю, что не бывает пло-
хих сотрудников. Если чело-
век попал в наш коллектив, 
мы все равно сделаем его 
хорошим. В нашей компании 
средний стаж – 23 года. Это 
говорит о большой предан-
ности сотрудников компании 

и хороших взаимоотношени-
ях в коллективе», – рассказы-
вает Александр Пшеницын.

Второй сын Станислава 
Серафимовича тоже рабо-
тает в «Волковгеологии». С 
1991 года возглавляет цеха 
производства бурового ин-
струмента и нестандартного 
оборудования филиала АО 
«Волковгеология» УПТОК. 
Его ценят в компании за боль-
шой вклад в повышение эф-
фективности предприятия.

В коллектив компании 
влились и внуки Станислава 
Пшеницына: Александр, Дми-
трий, Виктория.

«Своих детей мы учим 
тому, чему учил наш отец: 
трудолюбию, честности, но-
ваторству, уважению стар-
ших, любви к работе и верно-
сти семье», – подчеркивает 
Александр Пшеницын.

Чтобы работать с 
коллективом, нужна 
большая мудрость, 
любовь, забота. Надо 
уметь выслушать 
сотрудника, 
похвалить его, 
не скупиться на 
благодарность, когда 
он все правильно 
делает. Не бывает 
плохих сотрудников.
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1974 жылы отбасымен ки-
елі өңірге қоныс аударған 
Зульфия Жетібайда орта мек-
тепті тәмамдады. Әкесі Әли 
Бәйімбетов жергілікті кәсіпо-
рында тракторист болса, 
анасы Нәзира Асаддулина 
«Өзенмұнайгаз» компания-
сына қарасты құрылыс-мон-
таж басқармасында сылақшы 
ретінде еңбек етті.

«Әуелден осы мамандыққа 
ыңғайым бар. Анам мектепте 
оқыған сәтімнен еңбекқор-
лыққа баулып, жазғы кани-
кулда қасына ертіп жүретін. 
Содан сылақшылықтың 
қыр-сырын үйретті. 1986 
жылы 6 маусымда жұмысқа 
тұрғаным есімде. Еңбекке 
ерте араласқандықтан болар, 
жұмыс барысында қатты қи-
нала қоймадым. Кеңес одағы-
ның тұсы. Бригадамызда 

ІСМЕРДІҢ 
БАЙЛЫҒЫ – 
САУСАҒЫНДА
Башқұртстан жерінде туып, Маңғыстауда 
есейген Зульфия Каналиева «Жетібаймұнайгаз» 
өндірістік басқармасы ғимараттарды ағымдық 
жөндеуден өткізу және қызмет көрсету цехында 
сылақшы болып жұмыс істейді.

санаулы адамбыз. Әйтсе де 
ұжымның ауызбіршілігі мықты 
еді. Шағын «УАЗ» көлігіне 
жапатармағай мінгесіп, топ-
пен цех алаңдарын аралауға 
шығамыз. Жастықтың қызуы 
– бойда. Жаздың төбеңді қай-
нататын ыстығы мен қыстың 
шекеңді шағатын қара суығын 
елеп жатқан біз жоқ. Ара-
сында әндетіп қоямыз. Естен 
кетпес бір дәурен еді», – деп 
жылы жымиған еңбек ада-
мының ажарлы жүзі жадырай 
түсті.

«Ісмердің байлығы – са-
усағында» екенін кішкен-
тайынан санасына сіңір-
ген кейіпкеріміз, сылақшы 
мамандығымен қоса тігін-
шілікті те меңгерген жан. 
Сондықтан, оның қолынан 
шыққан үй-тұрмысына қажет-
ті заттардың өзі бөлек қазына, 

еріксіз сүйсіндіреді.
Елуден енді асқан келісті 

келіншектен жан мен тән 
сұлулығын қатар сақтап қа-
луының құпиясы жайында 
сыр тартқан сауалымыздың 
жауабына қайран қалдық. Өй-
ткені, Зульфия жолдасы өмір-
ден ерте озса да мойымай, 5 
қызды бүгінгі өмірге мәпелеп 
жеткізген, жиендерінің қы-
зығын көрген бақытты әже бо-
лып шықты! Баянды ғұмыры-
ның 32 жылын сүйікті кәсібіне 
арнаған Зульфия Каналиева 
ортасына сыйлы жан. Бүгінде 
жалғыз ұлының тілеуін тілеп 
отырған ана немере сүйіп, 
көз қуанышына айналар ина-
батты келінді күтіп жүргенін 
жасырмады. Ендеше, шаңы-
рақты шаттыққа бөлер жақ-
сылығыңызға біз де тілекшіміз, 
Зульфия!
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4 маусымда Қазақстанда Challenge «Сенің жаңа 
қырың» республикалық спорт бастамасы бастау 
алды. Мақсат – қазақстандықтардың арасында 

салауатты өмір салтын насихаттап, спортпен 
айналысуға құштарлықты арттыру.

06 / 06 / 2018Салауатты өмір салты

#СЕНІҢЖАҢАҚЫРЫҢ 
ҚАНДАЙ?
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«Самұрық-Қазына» АҚ 
компаниялар тобы атынан 
«Samruk-Kazyna Trust» 
әлеуметтік жобаларды 
дамыту қоры, бұқаралық 
спортпен шұғылдануды 
жоғары деңгейге көтеру 
үшін, сәйкес онлайн-жо-
баны дамытуға кірісті. 

Осы орайда атап өтер-
лік жайт, игілікті іске Ел-
басы Нұрсұлтан Назарба-
ев қолдау танытып, өзінің 
бейнеүндеуінде халықты 
денсаулығын жақсартуда 
белсенді болуға шақырды. 
Мемлекет басшысы өзінің 
халыққа жыл сайынғы 
Жолдауында маңызды 
мақсаттардың бірі ретін-
де – 2020 жылға дейін ха-
лықтың 30%-ын спорт пен 
дене шынықтыруға тарту 
керектігін нұсқағаны аян.

Акцияға Олимпиада 
чемпионы, ҚР Парламенті 
Мәжілісінің депутаты Серік 
Сәпиев, Олимпиада ойын-
дарының бірнеше дүркін 
жүлдегері Гюзель Манюро-
ва, Олимпиаданың күміс 

жүлдегері Василий Левит, 
«Қазақстан барысы» ұлттық 
сайысының чемпионы Ұлан 
Рысқұл сынды еліміздің та-
нымал азаматтары ниетте-
стігін білдіруде.

«Бүгін Challenge «Сенің 
жаңа қырың» жобасын 
қолдауға келдім. Менің ой-
ымша бұл елімізде спортты 
дамытуға жасалып жатқан 
ауқымды шаралардың бірі. 
Сондықтан, мұндай қа-
дамға атсалыспау мүмкін 
емес. Спортпен шұғылда-
ныңыздар!», – деді Василий 
Левит Астанадағы 3000-
нан астам адам жиналған 
шарада.

Жоба мазмұны қарапай-
ым: бағын сынағысы келген 
кез-келген Қазақстан аза-
маты Instagram, Facebook, 
ВКонтакте әлеуметтік 
желілеріндегі Challenge 
«Сенің жаңа қырың» ресми 

парақшаларына жазылып, 
4-25 маусым аралығында 
21 күн бойы 30 минуттық 
саналуан жаттығу түрлерін 
жасайды. Бұл іс-қимыл-
дар түсірілген фото-бей-
не есепті арнайы #сенің-
жаңақырың, #другойты 
хэштегтері арқылы өз па-
рақшаларында жариялап, 
геолокациясын белгілеуі 
керек. 

Нәтижесінде анықталған 
16 жеңімпаз 6 шілдедегі 
Open Air Event қорытын-
ды шарасының құрметті 
қонағы болады. Мүмкінді-
гі шектеулі балалар үшін 
белгілі тұлғалар Алматы 
қаласында дербес 3 оф-
флайн-жаттығу өткізбек.  

Жобаның ресми сайты: 
http://drugoity.kz/kz

Айзада МҰХТАР

http://drugoity.kz/kz/ 
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Алдымен Жас мамандар 
кеңесінің төрағасы Бауыржан 
Бәйімбетов осы уақытқа дейін 
атқарылған жұмыстан хабар-
дар етті. Ол сөз басында «Ой 
дода» зияткерлік ойынына 
тоқталып, сенбілік, қайырым-
дылық, инновациялық жоба-
лар байқауы, «Жайдарман» 
ойынында қол жеткізілген бе-
лестер жайында баяндады.

«Келер заман ой тереңді-
гі, өре биіктігі бәсекесінің 
уақыты екенін біз жақсы 
түсінгендіктен, техникаға, 
өнертапқыштыққа  құмар 
жастарға арналған рациона-
лизаторлық жастар байқа-

уын өткізіп келеміз. Аталмыш 
байқаудың мекемеаралық 
кезеңдеріндегі жеңімпаздары 
«ҚазМұнайГаз» Барлау. Өн-
діру» АҚ-ға қарасты компа-
ниялар арасында топ жарып 
жүр», – деді ол. 

Өндірістік іс-қимылдың 
қауырттығына қарамастан, 
жастармен жүздесуге уақыт 
тапқан компания жетекшісі 
Жас мамандар кеңесінің қыз-
метіне ризашылығын білдіріп, 
«Өзенмұнайгаз» компани-
ясында жастар саясатының 
нақты келбеті қалыптасқа-
нын атап өтті. Мәселен, бұл 
бағытта былтыр 9 млн теңге, 

ал биыл 14 млн теңге көлемін-
де қаржы бөлінген. Сонымен 
қатар, Бекзат Абайылданов-
кеңес қатарына әр басқар-
мадағы цехтардың жастарын 
тарту керектігін нұсқады.

«Дарынды жастарды 
шыңдау, өсіру нәтижелі бо-
луы үшін кадрлық саясат 
ашық жүргені жөн. Аталған 
мәселеде өзін жақсы көрсет-
кен дарынды, білімді жастар-
ды кадрлық резервке тіркеп, 
жағдай жасауды тапсыра-
мын», – деп тұжырымдады 
«Өзенмұнайгаз» АҚ бас ди-
ректоры бірқатар белсенді, 
еңбекқор өскелең ұрпақ өкіл-
дерін Алғысхатпен марапат-
тай отырып.

Компанияда, бүгінгі таңда, 
18 бен 35 жас аралығын 
қамтитын 3000-ға жуық жас 
маман қызмет атқарады.

ЖАСТАРҒА ҚОЛДАУ КӨРСЕТІЛЕДІ
«Өзенмұнайгаз» АҚ басшылығы тарапынан жас мамандарды 
қолдауға айрықша көңіл бөлінуде. Таяуда компанияның  бас 
директоры Бекзат Абайылданов ұжымдағы білімді, айтары бар 
жастар қауымымен кездесті.
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ШКОЛА ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРСТВА: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА НАЧАЛАСЬ
28 мая за парты Школы профсоюзного лидерства села первая группа слушателей 
из Мангистауской области. Это первый комплексный образовательный проект в 
Казахстане, направленный на повышение профессионального уровня работников 
профсоюзов, для развития их вклада в устойчивое развитие страны.

Шестимесячный курс об-
учения 25 руководителей 
профсоюзных организаций 
Мангистауской области на-
чали с изучения тонкостей 
лидерских навыков. Как вести 
за собой людей? Что нужно 
знать, чтобы контролиро-
вать эмоции и быть на шаг 
впереди? Как видеть глав-
ное, не идти на поводу у си-

юминутных интересов, но и 
не потерять доверительных 
отношений с коллективом? 
Профессиональные тренеры 
помогут слушателям школы 
развить свои компетенции.

Профсоюзные лиде-
ры также будут изучать со-
временные инструменты 
профсоюзного менеджмента 
и построения коммуника-

ций, регулирования социаль-
но-трудовых отношений и 
разрешения конфликтов, ос-
новы финансовой и юриди-
ческой грамотности и управ-
ления персоналом. 

«Мы не случайно выбра-
ли Мангистаускую область в 
качестве площадки для запу-
ска проекта. Мангистауские 
профсоюзные лидеры счита-



16

06 / 06 / 2018Коммуникации

+7 771 505 50 50

ются одними из самых силь-
ных специалистов в стране», 
– сказал генеральный дирек-
тор Центра социального вза-
имодействия и коммуника-
ций Ербол Исмаилов.

 – Профсоюзы во всем 
мире стремятся к изменени-
ям, находятся в поисках но-
вых знаний и навыков. Что-
бы не отставать от мировых 
трендов, ФПРК совместно с 
Центром социального взаи-
модействия и коммуникаций 
открыли Школу профсоюз-
ного лидерства. Уверен, этот 
проект даст новый импульс 
развитию профсоюзного 
движения в Казахстане, – от-
метил на открытии школы 
заместитель председателя 
Федерации профсоюзов РК 
Ерлан Саиров.

Большие ожидания и у 

слушателей школы.
– Я пятый год занимаюсь 

профсоюзной деятельно-
стью, которая требует самых 
различных навыков и знаний 
в работе с людьми. В нашей 
профсоюзной организации 
есть почтальоны, офисные 
работники и водители. Каж-
дый из них доверяет нам, у 
каждого – свои ожидания. Я, 
как председатель профсоюза, 
осознаю ответственность за 
своих людей. Школа профсо-
юзного лидерства – прекрас-
ная возможность для при-
обретения необходимых для 
лидеров навыков и знаний, 
а также это площадка, где 
председатели профсоюзов 
могут обменяться опытом с 
коллегами. После первых ча-
сов занятий я уже вдохновле-
на и чувствую, что оказалась 

в правильном месте. Думаю, 
и другие профсоюзные лиде-
ры с охотой получают новые 
знания, чтобы стать лучшими 
в своей сфере, – поделилась 
председатель профсоюза 
работников Мангистауско-
го филиала АО «Казпочта» – 
участница первого учебного 
модуля Школы профсоюзно-
го лидерства Ольга Хасмаме-
дова.

Школа профсоюзного ли-
дерства – совместный проект 
Центра социального взаимо-
действия и коммуникаций с 
Федерацией профсоюзов Ре-
спублики Казахстан. До конца 
2018 года обучение пройдут 
четыре группы в разных реги-
онах страны. Обучение вто-
рой группы начнется в Астане 
во второй половине июня.
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Осы ретте «Қазпошта» АҚ 
басқарма төрағасы Сәкен 
Сәрсенов қызметкерлерді 
ашық сұхбатқа шақырып, 
өңірлерге сапарға шығуда.

Бүгінде құрылымдық 
бөлімшелер басшылары мен 
қызметкерлері арасында 
тиісті жұмыс қорытындысы 
таныстырылуда екен. Ал зерт-
теу түйінінде әлеуметтік аху-
алдың нашарлауы аңғарылған 
филиалдарда арнайы жұмыс 
топтары мен комиссияла-
ры құрылып, нақты қадамдар 
жөнінде жауапкершілік жағы 
күшейтілмек. Сонымен қатар, 
бұған дейін атқарылған іс-қи-
мылдардың тиімділігі де те-
реңінен сарапталмақ.

Коммуникациялық тұрғы-
да Рейтинг бойынша есептер 
қарапайым еңбек адамдары-
на жеткізілуі жөн екені анық. 
Егер, назар аударатын жайт 
туындаса, белгілер білінсе, 
барлық деңгейдегі басшы-
ларға Әлеуметтік тұрақтылық 
рейтингін, зерттеу нәтижесі 
талдауын қаперде ұстау ке-
ректігі нұсқалуда. Компания 

«Қазпошта» акционерлік қоғамы ұжымдағы әлеуметтік 
тұрақтылық деңгейін көтеруде биылға шаралар жоспарын 
құрған. Жыл бойында өңірлерде қажетті жұмыстар жүргізіліп, 
Әлеуметтік тұрақтылық рейтингісінің былтырғы нәтижесінде 
байқалған мәселелер талқыға салынбақ.

ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫН 
ЖАҚСАРТУ ЖОЛЫНДА

қызметі туралы ақпарат «Қа-
уырт желі», «Идеялар биржа-
сы» сынды тұрақты негіздегі 
байланыс тетіктері арқылы 
таратылмақ. Себебі, жұмыс-
шылардың тың бастама кө-
теріп, рационализаторлық 
шешім түріндегідей шығар-
машылық ойларын іске асы-
рғысы келетіні белгілі. Сон-
дай-ақ, Даму стратегиясы 
секілді маңызды құжаттарды 
насихаттауда ішкі коммуни-
кацияның орны ерекше екені 
даусыз. Ал шағымдар мен 
арыздар уақытылы қаралып, 

кемшіліктердің дер кезінде 
жойылуына бақылау орнатыл-
мақ. Кәсіпорын жетекшілері 
азаматтарды қабылдаудың 
ресми күнін анықтап, әлеу-
меттік мәселелерге қатысты 
кәсіподақтармен кездесу ұй-
ымдастыруы тиіс. Осы орай-
да жедел топтардың әрекетін 
жандандыру артық етпейтіні 
аян. Облыстарда аудандарға, 
ауылдық жерлерге жиі барып 
тұрудың абзалдығы шүбәсіз. 
Жалпы бірінші басшылардың 
кем дегенде жылына 2 рет 
еңбек ұжымымен жүздесуі, 

онда өндірістік-экономика-
лық көрсеткіштер, инвести-
циялық жоспар, еңбек тәртібі, 
үздіктер есімінің жариялануы, 
біліктілікті көтеру, оқу, ұжым-
дық шарттағы әлеуметтік ке-
пілдіктер, корпоративтік құн-
дылықтар және тағы басқа да 
тақырыптар баяндалатыны 
елімізде игі дәстүрге айналып 
келе жатқандай.

Өңірлерді аралау ба-
рысында қызметкерлердің 
көңіл-күйі, жұмысына ри-
залығы, басшылықпен қа-
рым-қатынасы, еңбекке ынта-
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ландыру іспетті жайттарға жіті 
ден қойылмақ. Соңғысында 
еңбек адамы үшін тындырған 
шаруасына алғыс сөзін естуі, 
«Үздік байланысшы» салалық 
атағымен марапатталуы ме-
рейін өсіріп, бір желпіндіріп 
тастайтыны сөзсіз. «Үздік 
оператор», «Үздік пошташы», 
«Кәсібінде үздік» байқаула-
рын өткізу жүйелі жолға қой-
ылса, бұл да бір ықпалды амал 

екені ақиқат. «Пошта күні» 
шарасында озық үлгілі еңбек-
керлер мен ардагерлер құт-
тықталып, мүмкіндігі шектеулі 
жандарға қайырымдылық 
көмегі көрсетілмек. 

Келісім комиссиялары 
болса, жеке еңбек даула-
рын жан-жақты таразылауды 
қамтамасыз етпек. Егер өн-
дірістік персоналдың құқығы 
бұзылғанда, бірден тікелей 
басшысына, өзге де ішкі құ-
зырлы жақтарға жүгінуі рет-
телсе, сенім дәрежесінің де 
еселеп артатыны хақ. 

Жұмыс орнының техника-
лық жарақталуы, тұрмыстық 
бөлмелердің жабдықталуы, 
жұмыс киімімен қамту, та-
мақтану, спорт пен денсаулық 
күтімі, еңбек қорғау секілді 
тармақтарда ұсыныстар жа-
салып, өндірістік нысандарда 
«Үнемді өндіріс», 5S тәжіри-
белерінің көкжиегі кеңейтіл-
мек. Бұл тұста хат тасушы-

ларға жазғы аяқкиім алуға 4 
айлық есептік көрсеткіште, 
қысқы аяқкиімге 5 айлық 
есептік көрсеткіште өтемақы 
төленіп, белгілі бір кәсіптерге 
жұмыс киімі тігілмек. Кәсіпо-
дақтармен бірлескен райда, 
ҚР Еңбек кодексі баптарына 
өзгерістер мен толықтыру-
лар енгізуде түсіндіру жұмы-
старының басы қайырылуда 
екен. 

Қоршаған ортаны қорғау-
да пошташы қауым автокөлік-
терді газ отынына ауыстыру, 
электрмен жылытуға көшу 
сияқты балама қуат көздеріне 
ұдайы көңіл бөлмек.      

«Самұрық-Қазына» қо-
рының компаниялар то-
бын қамтитын «Әлеуметтік 
тұрақтылық индексі» зерттеуі 
2013 жылдан бері жыл сайын 
өткізіліп келеді. 2017 жылдың 
қорытындысы көрсеткендей, 
ел бойынша сауалнама жүр-
гізілгендер саны 35 292 адам-
ды және 274 жұмыс берушіні 
құрап, «Самұрық-Қазына» 
компаниялары тобындағы 
қызметкерлердің еңбек етуге 
құлшынысы артқаны байқал-
ды.

Сарапшылардың пікірін-
ше, зерттеу жүргізіліп келе 
жатқан бес жылдағы нәтиже 
сол, Қор құрамындағы компа-
ниялар еңбеккерлер арасын-
дағы шынайы ахуалға көбірек 
қанық болып, тиісті шаралар 
қабылдауға тырысады. Бұл 
дегеніңіз, түйткілді мәселе-
лердің дәл анықтап, шешімін 
табуға мүмкіндік туады.

Алдаберген КЕМПІРБАЙ
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КАДРОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ:
КАК ФОРМИРУЕТСЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ 
РАБОТНИКОВ?
Рейтинг социальной стабильности показал, что по итогам 
2017 года АО «KEGOC» является лидером группы компаний 
АО «Самрук-Қазына» по работе с кадрами. Средняя 
продолжительность работы сотрудников в компании 
составляет 16 лет, 52% работников имеют стаж в отрасли 
более 10 лет, свыше 20 лет – 24%. Текучесть кадров в 
компании составляет всего 4%. 

Руководитель аппарата АО 
«KEGOC» Болатбек Омаров 
поделился опытом работы. 
Зарплата – не прямой детер-
минант удовлетворенности 
работой. Если у сотрудника 
отсутствует мотивация и ло-
яльность, его напрягает пси-
хологический климат в ком-
пании, тогда деньги – самое 
удобное оправдание, чтобы 
покинуть компанию, считает 
он. 

– Для повышения эффек-
тивности и мотивации пер-
сонала компания использует 
систему понятных KPI. В про-
шлом году внедрили спра-
ведливую систему оплаты, 
основанную на грейдах. Оце-
нили все должности с точки 
зрения вклада в создание до-
бавленной стоимости компа-
нии, исходя из чего и опре-

делили размеры заработных 
плат. 

Внедрена новая система 
оценки персонала. Если до 
этого мы оценивали только 
эффективность работы на 
конкретной должности, то 
теперь – и уровень компетен-
ций работников на соответ-
ствие занимаемой должно-
сти. Результаты оценки будут 
распределяться по девяти-
клеточной карте талантов, на 
основе которой будет пере-
сматриваться должностной 
оклад, а также формировать-
ся индивидуальные планы 
развития, пул талантов, ка-
дровый резерв. В результате 
каждый сотрудник будет чув-
ствовать, что карьерный рост 
и оплата труда напрямую за-
висят от его компетенций и 
результатов работы.

Компания обеспечивает 
равные возможности карьер-
ного роста, обучения и раз-
вития работников. Ежегодно 
более 40% персонала прохо-
дит профессиональную под-
готовку и повышение квали-
фикации.

Кадровая политика АО 
«KEGOC» направлена на ре-
шение вопросов не только 
материального стимулиро-
вания, но и нематериальной 
мотивации. В качестве при-
знания заслуг мы награждаем 
лучших сотрудников благо-
дарственными письмами, по-
четными грамотами, отрас-
левыми и государственными 
наградами. 

Вся эта работа приносит 
плоды и, как результат, лояль-
ность наших сотрудников. 
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– Говорят, что люди ухо-
дят не от компании, они 
уходят от начальника. На-
сколько этот афоризм ра-
ботает? 

– Безусловно, в нем есть 
логика. Руководители несут 
ответственность не только за 
экономический успех компа-
нии, но и за создание позитив-
ной атмосферы в коллективе. 
Если руководитель уважите-
лен к окружающим, прояв-
ляет заботу о подчиненных и 
подчеркивает значимость их 
работы, делегирует не только 
ответственность, но и полно-
мочия, генерирует энергию, а 
не забирает ее – все это по-
ложительно влияет на лояль-
ность работника к начальству 
и в целом к компании.

Очень важна обратная 
связь. К примеру, если проект 
требует доработки, нельзя об 
этом умалчивать. Руководи-
тель должен понять причи-
ны и указать сотруднику, как 
улучшить результаты проекта. 
Но если задание выполнено 
хорошо, тем более нельзя 
молчать. Это надо отметить 
перед всеми, признать заслу-
ги исполнителя. Иначе – де-
мотивация. Несправедливые 
с точки зрения персонала 
решения руководства также 
снижают лояльность и моти-
вацию сотрудников.

Однако отличный руково-
дитель не является 100-про-
центным залогом удержания 
ценных работников. К при-
меру, исследователи Пен-
сильванского и Иллинойско-
го университетов выяснили, 
что люди, осознавая свою 
ценность, в поисках лучших 
перспектив уходят и от лю-
бимого руководства. Как по-

казывает мировая практика, 
менеджер способен отлично 
работать с отличным руково-
дителем, а вот истинный ли-
дер – с любым.

– Чего нельзя делать 
в работе с персоналом?

– Нельзя проводить 
некачественный под-
бор кадров. Пожалуй, 
это самый ответствен-
ный процесс управления 
персоналом. Желание 
рекрутеров заполнить 
вакансию как можно бы-
стрее может привести к 
найму неподходящего 
сотрудника. Или же во 
время отбора соиска-
тель не получил полную 
информацию о работе и 
впоследствии его ожи-
дания не будут оправда-
ны.

Нельзя также давать 
чувствовать работникам 
себя недооцененными, 
проигнорированными, 
беспомощными и не-
значительными. В этом 
случае может возник-
нуть и личная неприязнь 
к руководителю, и несогла-
сие с методами управления. 
Текучесть кадров бывает за-
вышенной в среде с плохой 
коммуникацией и плохо раз-
витой системой поощрений 
и вознаграждений.

Очень важны благопри-
ятные условия труда. Зна-
чительную часть жизни мы 
проводим на работе, поэто-
му естественным является 
желание проводить это вре-
мя в комфортных условиях. 
Тесные, мало освещенные 
помещения, некачественное 
оборудование или его не-

достаток – только часть из 
примеров, вызывающих неу-
довлетворенность рабочим 
пространством.

Отсутствие карьерного и 

профессионального разви-
тия и обучения также нега-
тивно влияет на настроение 
коллектива. Работодатели 
могут ценить амбициозность 
сотрудников, но она может 
стать и причиной ухода, если 
работники не видят возмож-
ности карьерного роста в 
пределах данной организа-
ции. Также неудовлетворен-
ность профессиональной 
реализацией в компании по-
буждает сотрудников искать 
новое применение на сторо-
не и даже желание сменить 
специальность.

Если задание выполнено 

хорошо, нельзя молчать. 

Это надо отметить 

перед всеми, признать 

заслуги исполнителя. 

Иначе – демотивация. 

Несправедливые с 

точки зрения персонала 

решения руководства 

также снижают 

лояльность и мотивацию 

сотрудников.
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«Қазақстан инжиниринг» АҚ компаниялар тобы Астанада өткен 
V халықаралық «KADEX» қару-жарақ пен әскери техникалық 
мүлік көрмесі қатысушылары назарына әскери техниканың 57 
бірлігін, сонымен қатар 162 әскери және азаматтық мақсаттағы 
бұйымды ұсынды.

Мәселен, «КАЕ» ЖШС жа-
уынгерлік модульдердің жаңа 
түрлерін, электронды-опти-
калық құрылғыларды, мобиль-
ді бағдарламалық-аппараттық 
кешенін, «Еурокоптер Қа-
зақстан инжиниринг» ЖШС 
әр түрлі сипаттағы  тікұшақтар 
модельдерін таныстырды.

«С.М. Киров атындағы ма-
шина жасау зауыты» АҚ поли-
гон жабдықтарын, байланыс 
құралдары мен жаңғыртылған 
командалық-штабтық маши-
наларды, «Тыныс» АҚ күштік 
құрылымдарға арналған аму-
ницияны, сонымен қатар ав-

ҚАРУДЫҢ СОҢҒЫ 
ҮЛГІЛЕРІ КӨРСЕТІЛДІ

токрандар мен арнайы техни-
каны көрсетті.

«КАМАЗ-Инжиниринг» АҚ 
оннан астам жүк және арна-
улы техниканы, «Қазақстан 
инжиниринг - 811 автожон-
деу зауыты» АҚ брондалған 
медициналық тасымал-
дағыш-эвакуаторды алып кел-
ді.

«Қазақстан Парамаунт 
Инжиниринг» ЖШС жаңа 
буынның бронды доңға-
лақты машиналарды ұсынды. 
Кәсіпорын «Барыс» бронды 
машинасының 6х6 және 8х8 
доңғалақты формуласындағы 

үлгілерін, сонымен қатар 4х4 
доңғалақты формуласындағы 
«Арлан» және «Алан» броне-
виктерін көрме алаңына қой-
ды.

«Семей инжиниринг» АҚ 
жаңартылған және конвер-
сиялық брондытехниканың 
жаңа үлгілерін, «Семей ма-
шина жасау зауыты» АҚ авто-
мобильдер мен арнайы тех-
никаның үлгілерін шығарды. 

«Зенит» Орал зауыты» АҚ 
және «Гидроприбор» ҒЗИ 
жаңа қайықтарды жария етті. 
Ғылыми-зерттеу институты 
навигациялық жабдықтар мен 
сүңгуір техникасын қойды.

«Қазақстан инжиниринг» 
ҰК» АҚ республиканың ірі 
әскери зауыттарындағы 
бірыңғай қаржылық, өндірістік 
және технологиялық саясатты 
қамтамасыз етеді. «Қазақстан 
инжиниринг» ҰК» АҚ жалғыз 
акционері «Самұрық-Қазы-
на» ҰӘҚ» АҚ болып санала-
ды және ҚР Қорғаныс және 
аэроғарыш өнеркәсібі мини-
стрлігінің сенімгерлік басқа-
руында тұр.
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СРЕДНИЙ БАЛЛ И ПРО-
ГРАММА

Программа магистрату-
ры в Великобритании бы-
вает двух видов: учебная 
(Taught) и исследовательская 
(by Research). Если вы хоти-
те получить степень тради-
ционным способом, то есть 
посещая лекции и семинары, 
первым делом вам нужно уз-
нать требования по средне-
му баллу успеваемости (GPA) 
на сайте интересующего вас 
университета. Кроме того, 
необходимы сертификат 

УЧЕБА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ: 
СОВЕТЫ ПОСТУПАЮЩИМ

Как выбрать университет для последипломного образования 
(postgraduate program)? Советами делится основатель и 
президент Казахстанской PhD ассоциации в Великобритании 
Алия Сембаева.

IELTS/TOEFL и мотивацион-
ное письмо на тему «Почему 
вы хотите продолжить обра-
зование?». Надо также ука-
зать два-три контактных лица, 
которые дадут рекоменда-
ции. Университет свяжется с 
этими людьми самостоятель-
но.

Выбирая учебный вид ма-
гистратуры, пристальное 
внимание советую обратить 
на содержание программы. В 
зависимости от университе-
та оно меняется. Например, 
проектное управление может 

идти с уклоном на строитель-
ство в одном университете, а 
в другом – на IT. Описание ка-
ждой программы можно най-
ти на сайте университета, эта 
информация открыта. Также 
можно напрямую написать в 
университет и задать интере-
сующие вас вопросы.

Если планируете посту-
пать на исследовательскую 
степень, творить и самосто-
ятельно заниматься исследо-
ваниями в магистратуре, то 
здесь самый важный фактор 
– исследовательское направ-
ление. В разных университе-
тах фокус на исследования 
разный, важно выбрать учеб-
ное заведение, наиболее со-
ответствующее вашим инте-
ресам.

Процесс поступления на 
такую программу очень схож 
c поступлением в докторан-
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туру: вы должны сначала свя-
заться с профессором, рас-
сказать о себе и своем опыте, 
объяснить цель исследова-
ния.

Основное условие, огра-
ничивающее выбор места 
обучения, – это то, насколь-
ко ваш средний балл успева-

емости (GPA) подходит под 
условия университета и вы-
бранной вами программы.

УРОВНИ МАГИСТРАТУ-
РЫ И СТОИМОСТЬ 

Исследовательские маги-
стратуры делятся по уров-
ням. MRes (Master of Research) 
ценится ниже, чем MSc by 

Research/MPhil, так как требо-
вания для получения степе-
ни легче. Также и стоимость. 
Получение исследователь-
ской магистерской степени 
обойдется в 1,5 раза дороже 
учебной, так как материалы/
реагенты для исследований 
(особенно в органической 
химии) стоят дорого.

ВАЖНО ЗНАТЬ
Если студент планиру-

ет дальше получение PhD 
степени и рассматривает 
варианты обучения за счет 
британских грантов, то MSc 
by Research – это отличный 
вариант доказать, что вы мо-
жете вести проект на уровне 
PhD. Успешная диссертация 
открывает двери для посту-
пления на PhD на грантовой 
основе или даже может со-
кратить срок PhD в два раза.

ГОРОД ОБУЧЕНИЯ
Если вы любитель мега-

полисов, смело езжайте в 
Лондон. Если предпочитаете 
город поменьше, то, прежде 
чем сделать окончательный 
выбор, рекомендую почитать 

В каждом городе 
Великобритании 
есть казахстанские 
сообщества, 
обращайтесь к нам 
в Казахстанскую 
PhD ассоциацию в 
Великобритании, 
мы постараемся 
помочь и ответить 
на интересующие вас 
вопросы.

отзывы в соцсетях, о том, на-
сколько удобно добираться 
от аэропорта, каковы погода 
и условия проживания. В ка-
ждом городе Великобрита-
нии есть казахстанские сооб-
щества. Обращайтесь к ним 
или к нам, в Казахстанскую 
PhD ассоциацию в Велико-
британии, мы постараемся 
ответить на интересующие 
вас вопросы.
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Отандық болатжол саласында 
білікті кадрлар қорын тұрақты 
дамыту мақсатында әлеуметтік 
мәселелерге басымдық 
танытылуда. Мысалға, «ҚТЖ» 
ҰК» АҚ биыл еңбеккерлердің 
өздері мен олардың отбасы 
мүшелерінің денсаулығын 
түзеп, демалуы үшін он мыңға 
жуық жолдама сатып алмақ.

«Бұл көрсеткіш өткен 
жылмен салыстырғанда 36 
пайызға жоғары. Еңбек ұжы-
мы мен Компания жасаған 
2018-2020 жылдарға дей-
інгі Ұжымдық шартқа орай, 
жолдамалар жеңілдікпен 
беріледі. Қызметкерлер жол-
даманың негізгі құнының 10-
30 пайызын ғана төлейді», 
– дейді «ҚТЖ» ҰК» АҚ Адами 
ресурстарды басқару депар-
таментінің бас менеджері Ақ-
марал Байғабылова.

Оның айтуынша, пойыз 
қозғалысына тікелей қатысы 

бар машинистер, жолшылар, 
тасымал үдерісіне жұмылған 
басқа да мамандық түрлері 
ерекше назарда ұсталады. Бұл 
теміржолшы кәсібі иелерінің 
жұмыстары күнделікті ауыр 
ғана емес, психологиялық 
тұрғыдан да өте қиын болып 
саналады.

Еңбеккерлерді сауықтыру 
мен олардың отбасы мүше-
леріне қамқорлық жасап қана 
қоймай, зейнеткерлерді де 
қолдап отыру «ҚТЖ» ҰК» АҚ 
әлеуметтік саясатының негізгі 
ұстанымдары қатарында бо-
лып отыр.

ТЕМІРЖОЛШЫЛАР 
ШИПАЖАЙДА ТЫНЫҒАДЫ
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МОТИВАЦИЯ КАДРОВ:  
ИЗ ГОРОДА – В КОЛХОЗ
Как удержать ценных сотрудников? Этот вопрос волновал 
работодателя не только при рыночной системе, но и во 
времена соцреализма. Тогда «текучка кадров» была настоящим 
бичом системы. Но были и примеры обратного характера, 
которые до сих пор на слуху и уже стали классическими для 
нашей страны. Напомним сегодня об одном из них.

Хочу рассказать о колхо-
зе Нурмолды Алдабергено-
ва. Вообще-то село до 1977 
года носило имя Чубар, а сам 
колхоз назывался «Жаната-
лап», но еще с 40-х годов 
все предпочитали называть 
его именно так – колхоз Ал-
дабергенова. Став председа-
телем бедного колхоза в 29 
лет, Нурмолда за несколько 
лет вывел его в число лиде-
ров в Семиречье, а вернув-
шись с фронта (несмотря на 
«бронь», он ушел доброволь-
цем), добился всесоюзного 
признания. С перерывом в 10 
лет он дважды удостаивался 
звания Героя Социалистиче-
ского Труда. Более того, в его 
колхозе было еще 18 Героев 
Соцтруда и два Героя Совет-
ского Союза.

И именно сюда стреми-
лись попасть не только вы-
пускники сельхозинститу-
тов из Москвы, Киева или 
Алма-Аты, но уже опытные 
агрономы, свекловоды и ку-
курузоводы со всей страны. 

Конкурс на работу был по-
больше, чем в элитный вуз. 
Сейчас бы это назвали пер-
спективами карьерного ро-
ста и предоставлением мак-
симального соцпакета, но 
суть не в названии, а в том, 
что в колхозе Алдабергено-
ва практически отсутствова-
ла «текучка» и были созданы 
максимально благоприятные 
условия для труда. Свой дет-
ский сад, больница, Дом куль-
туры, которые даже в област-
ных центрах в то время редко 
можно было встретить, бес-
платный развоз хлеба и дефи-
цитные товары в сельпо – все 
это, конечно, стимулировало 
работников колхоза, но глав-
ным это было желание рабо-
тать под началом Нурмолды 
Алдабергеновича.

Помимо «фактора лиде-
ра» и «соцпакета» в этом слу-
чае имели место сразу не-
сколько способов, которые 
сегодня можно услышать на 
тренингах для руководителей 
по теме «Как удержать цен-

ного сотрудника и мотивиро-
вать его к большему труду». 
Например, предоставление 
большей свободы. Хотя для 
соцреализма это выглядит 
спорно, но в колхозе Алда-
бергенова предоставлялась 
свобода творчества. Он легко 
соглашался на разного рода 
инновации в сельском хозяй-
стве, но главным его услови-
ем было – готовность взять 
ответственность за результат 
труда. А это в свою очередь 
тоже хорошая мотивация для 
настоящего специалиста, ко-
торый желает развивать свое 
мастерство.

Другим мотивирующим 
способом Нурмолды Ал-
дабергеновича был личный 
пример. Старожилы расска-
зывают, что каждую весну 
он лично объезжал все дома 
сельчан, советовал, какие 
деревья посадить в саду, и 
выдавал саженцы за счет кол-
хоза. В качестве доказатель-
ства этому – нынешний вид 
села Алдабергенова, который 
больше напоминает один 
большой сад.

Вообще, если посмотреть 
на это дело с субъективной 
стороны, то любой человек 
вряд ли поменяет работу, 
где его ценят. Наверное, это 
было главным фактором для 
привлечения и удержания со-
трудников. А объективно – в 
то время очень трудно было 
найти лучшее место для пол-
ной своей самореализации. 
Поэтому в хозяйстве Алда-
бергенова даже после его 
ухода если и была «текучка», 
то только в сторону колхоза.

Мирас НУРМУХАНБЕТОВ
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БАСҚАЛАРДЫҢ ОЙЫНА 
ТӘУЕЛДІЛІКТІҢ 7 БЕЛГІСІ

Өзіңізді бағалауды, ішкі сенімділікті нығайтуды және өз өміріңізге деген 
жауапкершілікті қолға алу керектігін білдіретін жалтақтық белгілері. 

Егер сіздің үнемі көмектесетін, 
ешқашан жолда қалдырмайтын және 
ортаның көркі бола алатын беделіңіз 
бар болса, осының бәріне қалай кел-
геніңізді бір сәт ойланып көріңіз. Бәл-
кім, сол кезде айналаңыздағылардың 
бәрі мойныңызға мініп алып, аяқтарын 
салбыратып отырғанын байқарсыз. Өй-
ткені сіз өз жоспарларыңыз бен мақ-
саттарыңыздан бас тарсаңыз да, басқа-
ларды құтқаруға дайынсыз. Көмектесу 
– дұрыс. Бірақ өзіңіз туралы басқалар 
жақсы ойласын деп, өз-өзіңізге үнемі 
зиян келтірудің қажеті жоқ. «Жоқ» деп 
айтуды үйреніңіз.

СІЗ ӨЗГЕНІҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ ҮШІН 
ӨЗІҢІЗДІКІНЕН БАС ТАРТАСЫЗ

СІЗ ҮНЕМІ МАҚТАУ КҮТЕСІЗ

Өзіңізді біреу мақтамаса, еңбе-
гіңіздің нәтижесіне көңіліңіз толмай-
ды. Бұл жұмысқа да, басқа да бірса-
рынды дүниелерге қатысты. Мысалы, 
сіз айнадағы бейнеңізге көңіліңіз то-
лып тұрса да, Instagram желісінде аз 
ұнату белгісін жинағаны үшін үйіңізге 
келіп, киіміңізді ауыстырып киесіз. 

Өзіңізді бөтен адамдардың мақта-
уына емес, сындарлы көрсеткіштерге 
қарап бағалаңыз.

1 2
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Белгілі бір кинода кейіпкер қалыңдық 
әрбір күйеу жігітке ол ұнатқан жұмыртқа-
дан жасалған тағамды жақсы көремін 
деп айтады. Ақыр соңында қыздың өзі 
өзінің нені ұнататынын түсінбей қалады. 
Ал басқалардың пікіріне қатты тәуелді 
адамның жағдайы бұдан да қиын. Егер сіз 
үнемі басқалардың ойынан шығуға ты-
рысып жүрсеңіз, онда ішкі сенімділігіңізді 
іздеп, өзіңіздің кім екеніңізді анықтайтын 
уақыт келді.

Сіз елдің бәріне ұнайтын жүз дол-
ларлық ақша емессіз. Бірақ кез-кел-
ген сынның өзі сізді уайымдатып жі-
бере алады. «Барлық гумантитарлық 
сала мамандары ақымақтар» деген 
бір пікірдің өзі сіздің сүйікті ісіңізді 
тастап, инженерлік салаға ауысып 
кетуіңізге жеткілікті. Кезекте тұрған 
кезде біреу «ана мұрны үлкен кісіден 
кейінмін» деп айтса, сіз бірден пла-
стикалық отаға ақша жинай бастай-
сыз.

Сіз жұмыстағы маңызды жоба-
дан бас тартасыз, сүйікті ісіңізге 
немесе бизнеске деген идеяларды 
кейінге қалдырасыз және соңғы рет 
жаңа, қызықты ойларды қашан ой-
лағаныңыз есіңізде де жоқ. Сіз әлсіз 
жеріңізді елге жария қылуы мүм-
кін деген сәтсіздік қорқынышымен 
жүресіз. Қателесу – қалыпты жағдай. 
Табысқа жету үшін кейде тәуекел 
етуге де болады.

БАСҚАЛАР СІЗДІ ҚАЛАЙ КӨРГІСІ 
КЕЛЕДІ, СОЛАЙ БОЛУҒА ТЫРЫСАСЫЗ

СІЗ БАСҚА АДАМНЫҢ ПІКІРІН АСА 
МАҢЫЗДЫ БОЛМАСА ДА, ЖҮРЕ-
ГІҢІЗГЕ ЖАҚЫН АЛАСЫЗ

СІЗ БІР НӘРСЕНІ ӨЗДІГІҢІЗДЕН 
ІСТЕУГЕ ҚОРҚАСЫЗ

СІЗ ҮНЕМІ ӨЗ ӨМІРІҢІЗГЕ ДЕГЕН 
ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ БАСҚА АДАМДАРҒА 
АРТЫП ҚОЯСЫЗ

СІЗ ЖАЛҒЫЗДЫҚТАН ҚОРҚАСЫЗ

Бір жағынан бәрінің қисыны бар: ай-
наладағы адамдардың сіздің өміріңізге 
қатты әсер ететіні сонша, сіздің табы-
старыңыз бен сәтсіздіктеріңіз солар-
дың сөздері мен әрекеттеріне тәуелді. 
Бірақ мұндай жағдайды жақсы деп ай-
туға болмас. Ақыл тоқтатқан адам өз 
өмірінің жауапкершілігін өз мойнына 
алып, әрбір әрекетін мүмкін болатын 
қатерлер мен салдарды есепке ала 
отырып бағалайды.

Басқа адамдардың пікіріне деген 
тәуелділіктің салдарынан сіздің ішкі 
дүниеңізде қиын жағдай қалыптасады. 
Сондықтан, сыртқы жол сілтеушісіз 
қалу сізге үрей тудырады. Өз ойыңыз-
ды өзіңіз үшін бекем ұстаңыз, сол кезде 
үрейіңіз де басылады.

3 4
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SK NEWS – ҮЗДІКТЕР ҚАТАРЫНДА

«Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобының «SK news» 
электрондық газеті ХІV халықаралық PR-форум аясындағы 
ХІ Орталық Азия корпоративтік бұқаралық құралдары 
байқауының арнайы жүлдесін иеленді.

Қазылар алқасының төрай-
ымы Маргарита Григорьева 
атап өткендей, биыл байқауға 
келіп түскен 20-дан астам 
жұмыстың озығын таңдау 
қиынға соққан. Себебі, жыл 
өткен сайын ұжымішілік ақпа-
рат көздерінің деңгейі өсуде, 
дизайнерлік әрі мазмұндық 
тұрғыда ізденістер байқала-
ды. Дегенмен, қазіргі заманғы 
коммуникация құралдары 
ретінде әлеуметтік желілерді 
белсенді кәдеге жарату си-
яқты сұраныс көлеміне де лай-
ықты жауап беруді ұмытпау 
керек. Шарада Қырғызстан 
Республикасынан да байқау 
қатысушысы бағын сынаға-
нын келтірген жөн.

«PR-шы» клубының прези-
денті Шынар Жәнібекова да 
бүгінгі таңда коммуникация 
нарығында талап күшейіп, на-
сихат саласындағы мамандар-
дың кәсіби дағдысын шыңдау 
қажеттігімен келісті. 

«Мысалға, бір жыл бұрын 
жаңа, бірегей болып есептел-
ген дүниелер ескіріп үлгерді. 
Елде орын алып жатқан сая-
си-экономикалық өзгерістер-
ге байланысты жедел түрде 
әрекет еткен абзал», - деп 
ойын білдірді ол. 

Әлеуметтік өзара ықпал-
дастық және коммуникация-
лар орталығы шығаратын «SK 
news» электрондық газеті 
«Самұрық-Қазына» АҚ компа-

ниялар тобының 200 мыңнан 
астам қызметкерлерін қамти-
ды. Жарияланымдар қазақ 
және орыс тілдерінде жа-
рық көреді. Корпоративтік 
құндылықтарды оқырманға 
жеткізудің қосымша арна-
лары ретінде myportal.kz 
порталы, www.cscc.kz сай-
ты, Whatsapp, Facebook, 
Telegram желілеріндегі кәсіби 
қауымдастықтар қолданыла-
ды.

Сонымен қатар, ағымдағы 
жылдың сәуір айында, газет 
жанынан 18 басылымды бірік-
тірген Корпоративтік БАҚ клу-
бы құрылғанын атап өту керек. 
Осы орайда ХІ Орталық Азия 
корпоративтік бұқаралық 
құралдары байқауының «Үздік 
дизайн» аталымында жеңіске 
жеткен «Қазақстан теміржол-
шысы» газетіндегі және «Үздік 
ішкі корпоративтік газет» 
аталымында марапатталған 
«Еуразиялық топ» ЖШС кор-
поративтік басылымындағы 
әріптестерімізді құттықтай-
мыз!
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Уважаемые коллеги, 

завершился конкурс детских рисунков, 
пришло время подводить итоги

Оценить работы наших юных талантов мы попросили известную казахстанскую ху-
дожницу Динару Дукенбаеву, которая входит в топ-10 современных художников нашей 
страны. 

Динара – свободный художник. Она обладает потрясающим чувством юмора и иро-
нии, создает прекрасные образы, передает настроение и реализм объекта, а также экс-
периментирует с карикатурными иллюстрациями.

Перейдем к результатам конкурса.
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В категории 
от 6 до 9 лет: 

3-е место – Бакыт Жанерке, 

9 лет («Петро Казахстан Инк»)

1-е место – Ахтан Аделя, 9 лет 

(АО «Казахтелеком»)

2-е место – Меиржанулы Мирас, 

6 лет (ТОО «Самрук-Казына Биз-

нес Сервис»)

В категории 
от 3 до 5 лет:

1-е место – Нурмакова 

Инкар, 4 года

 (АО «НАК «Казатомпром»)

3-е место – Корпушевская 

Злата, 5 лет

(АО «Казахтелеком»)

2-е место – Бисимбаев Бауыржан, 

5 лет 

(АО «НК «Қазақстан темір жолы»)

3-е место – Мирзакулова Зере, 

5 лет (ТОО «Объединенная 

химическая компания»)
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В категории от 10 до 15 лет: 

1-е место – Меиржанкызы Алуа, 10 лет (ТОО 

«Самрук-Казына Бизнес Контракт») 

2-е место – Джасакбаев Алихан, 15 лет

(АО «НК «Қазақстан темір жолы»)

3-е место – Маратова Коркем, 10 лет

АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» 

«Детское творчество само 
по себе прекрасно. Надеюсь, 
родители поймут, что я оце-
ниваю не то, что срисовано, 
а то, что идет из головы. Сри-
совывать тоже непросто. Но 
рисунок, картина «из головы» 
–совершенно другое!

В категории от 3 до 5 лет 
всем участникам хотелось 
дать 1-е место. А вот оценить 
творчество второй категории 
было сложно. Среди работ 

были продвинутые рисун-
ки, ощущение, что рисовал 
взрослый или помогал, были 
и рисунки, которые идут «из 
головы». Самой несложной 
категорией для меня была по-
следняя», – отметила Динара 
Дукенбаева. 

Художнику понравилось 
цветовое решение рисунка 
Меиржанкызы Алуы, также 
она отметила, что у нее сво-
бодная рука. Лаконичностью 

и уверенностью отличились 
Алихан Джаксабаев и Мара-
това Коркем. А вот Нурпеи-
сова Жанна отличилась худо-
жественным оформлением 
рисунка. 

Команда Myportal по-
здравляет всех участников и 
родителей с Международ-
ным днем защиты детей. Же-
лаем нашим деткам здоровья 
и новых побед! 

Все участники и участни-
цы конкурса получат памят-
ные подарки. 

Спасибо, коллеги, за 
активность в конкурсе и 
участие!

1-е место – Нурпеисова Жанна, 

13 лет (ТОО «Самрук-Казына 

Бизнес Контракт»)
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Корпоративная газета группы 

компаний АО «Cамрук-Қазына» 

Периодичность: два раза в месяц

Издатель: Центр социального

взаимодействия и коммуникаций

Над номером работали:

Лилия Ержанова

Алдаберген Кемпирбаев

Асель Ермаканова

Алмат Жумабек

Адрес: 010000,  г. Астана, 

БЦ «Изумрудный квартал», ул. Кунаева 8, Блок Б

 +7 771 505 50 50, e-mail: news@cscc.kz

Свидетельство

о постановке на учет

СМИ № 16686-Г

от 6 октября 2017 года

выдано Министерством

информации и 

коммуникаций РК.

КАК ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ БИЗНЕС 
ПОД ЗНАКОМ «ХАЛАЛ»

КИТАЙ НАЧАЛ ПОКОРЕНИЕ 
ЛУНЫ

ПРЕДСКАЗАНЫ СРОКИ 
ТОТАЛЬНОГО ОЖИРЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Читать

ЧитатьЧитать

Читать

ЕЛ ЖҮРЕГІ – 
АСТАНА!

https://www.kursiv.kz/news/kompanii1/kak-cuvstvuet-seba-biznes-pod-znakom-halal/
https://lenta.ru/news/2018/05/21/moon/
https://lenta.ru/news/2018/05/23/fatty/
http://www.20astana.kz/
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Свидетельство

о постановке на учет

СМИ № 16686-Г

от 6 октября 2017 года

выдано Министерством

информации и 

коммуникаций РК.
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