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ЦИФРЛАНДЫРУ НАҚТЫ 
КІРІС ӘКЕЛУГЕ ТИІС

КАТАР ХОЛДИНГІ ҚАЗАҚСТАНҒА 
ИНВЕСТИЦИЯ ҚҰЮҒА ДАЙЫН

«Самұрық-Қазына» қоры компаниялары тобында цифрландыру 
бағдарламасы бойынша, жеке саланың өзінде, орташа алғанда елуден 
астам жоба қолға алынған. Бұл туралы Қор басшысы Ахметжан Есімов 
пен ҚР Премьер-Министрінің орынбасары Асқар Жұмағалиев, ұлттық 
компаниялар басшылары қатысқан кеңесте айтылды.

«Самұрық-Қазына» АҚ басқарушы директоры Нұрлан Рахметов ба-
яндағандай, Қордың қоржындық компанияларында, мемлекеттік емес 
бағдарламалар бойынша 51 жоба әзірленген. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» 
АҚ  Басқарма төрағасы Ахметжан Есімов сандық жүйеге көшу жоба-
ларының әрқайсысының нақты экономикалық тиімділікке ие болуы 
керектігін атап өтті. 

«Әрбір жоба бәсекелестік артықшылықтарға, тапсырыс бе-
рушілердің қанағаттануына, негізгі өндіріс тәуекелдерін жоюға, жаңа 
технологияларды жасауға, түбегейлі жаңа бизнес  құруға бағытталған 
болуға тиіс және нәтижесінде кірістің өсуіне әкелуі қажет», – деді ол.

«Самрұқ-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқарма төрағасы Ахметжан Есімов 
«Аль-Фейсал» холдингі Директорлары кеңесінің төрағасы Фейсал бен 
Касим әл-Тани шейхпен кездесті. 

Ахметжан Есімов Елбасы «Самұрық-Қазына» АҚ 2018-2028 жыл-
дарға арналған жаңа Даму стратегиясын бекіткенін және осыған сай 
Жекешелендіру бағдарламасының ауқымды іске асырылуы жалғасып 
жатқанын жеткізді. 

Катар кәсіпкерлері қауымдастығының төрағасы Шейх Фейсал бен 
Касим әл-Тани Катар кәсіпкерлеріне Қазақстанды инвестиция құюға 
қолайлы мемлекет ретінде ұсынатынын жеткізді. 

Назначения

Генеральным директо-
ром ТОО «Самрук-Казына 
Инвест» стал Нуржан 
Абдымомунов

Председателем правле-
ния АО «НК «Казахстан 
Инжиниринг» стал Асет 
Курмангалиев.

С 2010 по 2018 год Н. Аб-

дымомунов работал в ино-

странных представитель-

ствах МИД РК – временный 

поверенный в делах РК в 

Португалии, генеральный 

консул РК в Гонконге и Ма-

као, с 2006 по 2009 год был 

заместителем председате-

ля правления АО «Казпо-

чта». 

Н. Абдымомунов – вы-

пускник Университета 

Данди. Владеет казахским, 

русским, английским, ки-

тайским и португальским 

языками.

А. Курмангалиев с сен-

тября 2017 года был ви-

це-министром оборонной 

и аэрокосмической про-

мышленности РК и являлся 

членом совета директоров 

АО «НК «Казахстан Ин-

жиниринг». В 1998–2017 

годах занимал различные 

руководящие позиции в 

Министерстве обороны 

РК, акимате города Аста-

ны, центральном аппарате 

партии «Нур Отан» и аппа-

рате фракции партии «Нур 

Отан» в Мажилисе Парла-

мента РК.
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ОРИЕНТИР – 
НА КОММЕРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В новой Стратегии АО 
«Самрук-Қазына» три клю-
чевые цели – повышение 
эффективности компаний, 
эффективное управление 
портфелем «Самрук-Қазы-
на» и устойчивое развитие 
– будут реализованы через 4 
стратегические инициативы.

#1 ПОВЫШЕНИЕ РЕНТА-
БЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ

– Эта задача постоянно 
в нашем фокусе, ведь фонд 
и создавался для повыше-
ния стоимости компаний. Но 
раньше, поскольку холдинг 
государственный, мы были 
ориентированы на реше-
ние социальных вопросов и 
на тех проектах, от которых 
зависит экономика страны 

Управляющий директор 
по трансформации, 
приватизации и 
реструктуризации АО 
«Самрук-Қазына» Нурлан 
Рахметов рассказал 
участникам Клуба 
корпоративных СМИ и 
всем работникам группы 
компаний о новой Стратегии 
развития фонда на 2018–
2028 годы.

в целом. Был даже период, 
когда ставился вопрос о под-
держке нами отечественных 
товаропроизводителей, ино-
гда даже в ущерб собствен-
ной доходности. Из-за этого 
мы не всегда могли занимать-
ся реализацией коммерчески 
привлекательных проектов. 

В Стратегическом плане 
развития Казахстана до 2025 
года и в новой стратегии раз-
вития «Самрук-Қазына» гово-
рится, что мы должны уйти от 
роли исполнителя государ-
ственных инициатив и взять 
ориентир на коммерческую 
деятельность. Главное для 
нас – отдача капитала и по-
вышение эффективности. То 
есть повышение рентабель-
ности активов, зарабатыва-

ние большего количества де-
нег для страны и сокращение 
расходов становятся для нас 
самым важным вопросом. 

Согласно новой Страте-
гии, социальные инвестиции 
будут направляться только на 
создание человеческого ка-
питала, образование и инно-
вации.

# 2   О П Т И М И З А Ц И Я 
СТРУКТУРЫ ПОРТФЕЛЯ

– Фонд постоянно кри-
тикуют за раздутость. Упро-
щение структуры активов 
компаний – больная тема для 
группы компаний. Несколько 
лет назад в нашей структу-
ре было 600 компаний на 9 
уровнях управления. На се-
годняшний день активы фон-
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да все еще представляют со-
бой сложную 5–6-уровневую 
структуру, включающую 332 
компании. В соответствии с 
Комплексным планом прива-
тизации 51 компания будет 
выведена из структуры фон-
да. В целях реинвестиции вы-
рученных средств также пла-
нируется выход из участия в 
активах 102 компаний, кото-
рые являются непрофильны-
ми. 

В рамках новой стратегии 
развития, утвержденной Гла-
вой государства, наша цель 
к 2028 году – оставить по-
рядка 180 компаний на трех 
уровнях управления: пер-
вый – фонд (корпоративный 
центр), второй – субхолдин-
ги (национальные компании), 
третий – производственные 
активы. Такая структура будет 
более управляемой, мобиль-
ной, эффективной. 

#3     ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
ДОХОДОВ

– Глава государства ставит 
перед нами задачу диверси-
фикации доходов. Мы будем 
вкладывать средства в разви-
тие экономики страны. Но, 
согласно принципам Yellow 
pages, не имеем права зани-
маться коммерческой дея-
тельностью там, где работа-
ет частный сектор. Поэтому 
наше участие в таких проектах 
будет в качестве соинвесто-
ра. В среднесрочной и долго-
срочной перспективе будем 
вкладывать деньги в между-
народные проекты, чтобы 
приносить стране деньги за 
счет инвестирования.

Для этого вниматель-
но изучен опыт анало-
гичных холдингов: син-
гапурского Temasek, 
малазийского Khazanah, 
арабского Mubadala. Они 
работают как инвестицион-
ные фонды. Диверсифици-
руют вложения не только в 
отраслевом разрезе, но и в 
региональном и страновом. 
К примеру, стоимость акти-
вов Temasek превышает ВВП 
Сингапура, и большую часть 
активов он имеет за рубежом. 
За их счет приносит стране 
доходы. 

В новой Стратегии от-
мечено, что стратегический 
надзор за портфелем между-
народных инвестиций будет 
осуществляться Советом по 
управлению фондом. Пре-
имуществами данных ин-
вестиций станут: снижение 
концентрации в экономи-
ке, предотвращение оттока 
местных инвесторов, укре-
пление присутствия на меж-

дународном уровне и по-
лучение выгод в виде новых 
технологий и знаний.

# 4   КО Р П О РАТ И В Н О Е 
УПРАВЛЕНИЕ И 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

– В корпоративном управ-
лении мы достигли серьез-
ного прогресса. Наш Кодекс 
корпоративного управления 
соответствует стандартам 
ОЭСР. Но есть куда разви-
ваться дальше. В частности, 
наблюдается вмешательство 
нашего акционера – пра-
вительства – в операцион-
ную деятельность компаний. 
Этим иногда грешит и фонд. 
Это не есть хорошо и не со-
ответствует корпоративным 
стандартам. Важно научиться 
работать через советы дирек-
торов, которые руководство 
фонда сейчас усиливает не-
зависимыми профессионала-
ми. 

 Гульнур САНДЫБАЕВА
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МОЙНАҚ СУ ЭЛЕКТР 
СТАНЦИЯСЫНЫҢ МОЛ 
ИГІЛІГІ

Қарапайым тілмен айтқан-
да, таңертеңгілік және кеш-
кілік уақыт электр желілеріне 
шамадан тыс түсетін ауырт-
палық жайы шешімін тапқаны 
мәлімделуде.

«Мойнақ СЭС» АҚ басқар-
ма төрағасы Әнуар Берлібаев 

қарамағындағы кәсіпорын-
ның бәрінен бұрын Алматы қа-
ласын және Алматы облысын, 
оның орталығы Талдықорған 
шаһарын электрмен жаб-
дықтауды қамтамасыз етіп 
отырғанын жеткізеді. Осы 
орайда, инновациялық жоба-
ның ерекшелігі сол, станция 
басындағы жұмыс қазіргі за-
манғы құрылғылардың арқа-
сында толықтай автоматты 
күйге енген.  

«Біздегі су электр стан-
циясындағы компьютерлік 
бақылау жүйесі, жауапты 
іс-қимылдар легін автоматты 
тұрғыда басқаруға мүмкіндік 
береді. Осылайша гидроа-
грегаттар мен өндіріс көрігі 
қайнаған қызу әрекет жүкте-
месі, белсенді және реактивті 
қарқын күші үнемі назарда 
ұсталады. Сәйкесінше, ба-
рынша тиімді қызметке жол 
ашылып, жұмыс құралдары 
апатсыз, мүлткісіз кәдеге жа-
райды», - деп әңгімелейді ол. 

Жыл сайын орташа алған-
да 1 млрд кВт тоқ қуатын та-
рататын Мойнақ су электр 
станциясында оқыс жағдай 
қаупі туындаса, дереу дабыл 

қағылып, ескертілмек. Әр 
ахуалға өзіндік түсі қарасты-
рылған. Жабдықтардың кер-
неу-қысым дәрежесі де мұқи-
ят өлшенуде. Бейнебақылау 
көмегімен қажет дерек жыл-
дам өңделіп, монитордан 
көрсетілуде. Бұл дегеніңіз, 
тұтас күрделі өндірістік ағ-
заны станцияның миы мен 
жүрегі және көзі делінетін 
орталықтан тізгіндеу мәселе-
сі қолға алынған.  

Цифрландыру демекші, 
СЭС цехтарында, әкімшілік 
құрамды қосқанда, барлығы 
127 адам еңбек етуде. Кезек-
шілікке күнделікті 3 адамнан 
кірісуде. Ал былайғы электр 
станцияларында, мамандар-
дың пайымынша, көбінесе 
500 адамға дейін ортақ тір-
лікке жұмылады. Озық тех-
нологиялар электр энерги-
ясын қолайлы әрі қауіпсіз 
ортада өндіріп, шығындарды 
азайтуда. Ескі электр стан-
цияларындағыдай тым үлкен 
механикалық заттар бол-
мағандықтан, нысанның өзі 
жалпы шығарылған электр 
қуатының 0,2 пайыздайын 
ғана тұтынуда. Жалпы жаңа 
немесе жаңғыртылған, эко-
логиялық таза су электр стан-
цияларында іске қосылған 
микропроцессорлар ықшам, 
басқаруға оңай және де ұзақ 
мерзімде пайдалануға есеп-
телген. 

Кемел МАРАТ

Алматы облысындағы Шарын 
өзенінің бойында орналасқан 
Мойнақ су
электр станциясы, 
сарапшылар тарапынан, 
Орталық Азия
аумағындағы ең ауқымды 
осындай зияткерлік нүкте 
болып саналады.
Стратегиялық маңызды 
нысанның салынуы арқылы 
еліміздің оңтүстік
өңірлерінде электр 
қуатына тапшылық деңгейі 
төмендеген.
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Мисс «Самрук-Казына-2018» 
стала алматинка Мадина Сариева

Дорогие коллеги! Спасибо, что поддержали наш конкурс! Спасибо за ваши голоса и поддержку участниц! 
Девушкам - за стремление к победе! После закрытия голосования две команды программистов независимо 
друг от друга проверили все полученные голоса. В результате места распределились следующим образом:

Титул «Мисс Самрук-Казына-2018», а также ди-
плом победительницы и главный приз конкурса 
- beauty-сертификат на сумму 100 000 тенге полу-
чает Мадина Сариева из АО «Казахтелеком». За нее 
проголосовали 1 615 человек.

Титул «Вторая Вице-Мисс Самрук-Казына-2018», а также 
диплом и beauty-сертификат на сумму 50 000 тенге от-
правляется Кумисай Таджимагамбетовой в АО «Озенму-
найгаз». Ее результат – 942 голоса.

Титул «Первая Вице-Мисс Самрук-Казына-2018», а так-
же диплом и beauty-сертификат на сумму 50 000 тенге 
вручается Айгуль Кускужаевой из АО «Петро-Казахстан 
Кумколь Ресорсиз», которая собрала 1 080 голосов ра-
ботников группы компаний Фонда.

Мадина Сариева

Кумисай Таджимагамбетова

Айгуль Кускужаева

АО «Казахтелеком»

АО «Озенмунайгаз»

АО «Петро-Казахстан Кумколь Ресорсиз»
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«Мисс Үлес», а также диплом и beauty-сертификат на сум-
му 15 000 тенге присваивается Эбель Вере Анатольевне 
из АО «Казатомпром», которая 38 лет трудится на благо 
экономики Казахстана и АО «Казатомпром», а также вме-
сте с мужем является основательницей новой трудовой 
династии.

«Мисс Конгениальность» признана Гульзия Тайжанова из 
АО «Озенмунайгаз». Ей вручается диплом и beauty-сер-
тификат на   сумму 15 000 тенге. Она покорила органи-
зационный комитет  неформальным подходом к подго-
товке и оформлению заявки в  конкурсе.

Титул «Мисс Оригинальность» присвоен Алие Айтуаро-
вой из АО «Каражанбасмунай». Ей вручается диплом и 
beauty-сертификат на сумму 15 000 тенге.

Все участницы конкурса получат памятные дипломы, а 

наши финалистки (Альбина Исмагамбетова, Асима Кы-

дырова, Айман Мадреймова) еще и памятные подарки. 

Спасибо девушкам за активность и участие в конкурсе! 

Отдельный #respect нашим болельщикам, всем, кто 

нашел время проголосовать!
От имени оргкомитета 

координатор конкурса Алмаз МЕРГЕНБАЕВА

Вера Эбель

Гульзия Тайжанова

 Алия Айтуарова

АО «Казатомпром»

АО «Озенмунайгаз»

АО «Каражанбасмунай»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ КОНКУРСА
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РАУШАН ТАУРКУЛОВА: 
«НЕТ ТАКОГО ПОНЯТИЯ, ЧТО 
СОТРУДНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ 
В ОФИСЕ ТОЧНО В 9.00»

Р А Б О Т А   &   Л И Ч Н А Я 
ЖИЗНЬ 

Больше всего англичане 
ценят work-life balance (в пе-
реводе с английского языка 
означает баланс между ра-
ботой и личной жизнью). Они 
стараются придерживаться 
этого баланса и все успевать, 
несмотря на сжатые сроки 
и большие объемы работы. 
Редко кто задерживается на 
работе и выходит по выход-
ным. Нет такого понятия, 
что сотрудник должен быть в 
офисе, как принято во мно-
гих казахстанских компани-
ях, точно в 9.00, если у него 
не назначена на это время 
встреча или ранее не обу-
словлено командой. У со-
трудника относительно сво-
бодный график. Он может 
прийти на работу раньше или 
позже, но отработать часы 
согласно трудовому дого-
вору. Предоставляется так-
же возможность работать из 
дома. Это экономит время на 
перемещениях в мегаполисе.

ТАЛАНТЫ
EY предоставляет большие 

возможности своим сотруд-
никам, так как человеческие 

ресурсы являются главным 
активом компании. Работо-
датель хочет видеть в сотруд-
никах нестандартных и ярких 
людей с активной жизненной 
позицией и увлечениями. Це-
нится высокий уровень лич-
ной и профессиональной от-
ветственности, стремление к 
прогрессу.  Для всех сотруд-
ников постоянно проводятся 
внутренниe корпоративныe 
тренинги. Поощряется посе-
щение дополнительных. 

СИЛА КОМАНДЫ
В первую очередь в EY ра-

бота основана на уважении, 
честности и командном духе. 
Члены коллектива разделяют 
ответственность за дости-
жение общих целей и полу-
ченные результаты, поэтому 
в команде в идеале должно 
царить равноправие и по-
стоянный обмен информа-
цией. Отсутствие барьеров 
между руководителем и под-
чиненными делает рабочую 
атмосферу дружелюбной и 
открытой. Это способсвует 
достижению общей цели.

НАСТАВНИЧЕСТВО
EY заинтересована в раз-

витии каждого сотрудника. 
Коллеги всегда готовы поде-
литься опытом и учить друг 
друга новому. Например, с 
первого дня работы за но-
вичком закрепляют опытного 
ментора. Он направляет и по-
могает достигать успеха в ка-
рьере. Такое наставничество 
дает возможность совершен-
ствовать профессиональные 
навыки и стать специалистом 
высокого класса.

Раушан Тауркулова, 
проработав полтора года в 
группе АО «Самрук-Қазына», 
была приглашена на работу 
в лондонский офис EY (Ernst 
& Young). Об особенностях 
работы в международной 
компании она рассказала 
«SK News».



16 мая 2018Управление человеческими ресурсами

СИЛА ЛИДЕРА
Лидер – самый сильный 

человек в группе. Он за-
дает эмоциональный тон. 
Последнее исследование, 
проведенное Школой управ-
ления Йельского универси-
тета, показало, что лидер с 
негативным эмоциональным 
состоянием передает его 
всей команде. Если лидер 
позитивен, с энтузиазмом 
принимает вызовы, то люди в 
группе улавливают это. В ре-
зультате происходит рост эф-
фективности команды.

Лучшее взаимодействие 
происходит тогда, когда оно 
строится на доверии. Один 
из главных механизмов по-

Как работает лидер с командой при построении 
доверительных отношений? Как он вдохновляет 
сотрудников? Об этом рассказал признанный эксперт 
в области эмоционального интеллекта – участник 
Международной HR-конференции в Астане Дэниел 
Гоулман.

ХОРОШИЕ РОДИТЕЛИ: 
КАК РАБОТАЕТ ЛИДЕР 
С КОЛЛЕКТИВОМ
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строения доверительных от-
ношений – полная фокуси-
ровка друг на друге. Для этого 
нужно отключить телефоны и 
компьютеры, перестать ду-
мать о том, что вас отвлека-
ет, и сконцентрироваться на 
человеке, который стоит или 
сидит перед вами. И для ли-

дера это самый лучший спо-
соб работы с людьми.

ЗАДАЧА ЛИДЕРА
Основная цель лидера 

– направить внимание всех 
членов команды в сторону 
достижения задач. В ком-
паниях, где принимаются 
неправильные решения, со-
трудники не могут сконцен-
трироваться на важном. Это 
говорит о том, что у лидеров 
рассеянное внимание, отсут-
ствует эмоциональное вос-
приятие.

Лидер использует раз-
личные механизмы, чтобы не 
потерять внимание людей. 
Он убедителен. Обладает 
компетенциями наставника. 
Но об этом качестве лидера 
часто забывают. Ведь его за-
дача – не просто направлять 
людей, но и способствовать 
развитию их сильных сторон.

С сотрудниками лидер го-
ворит не только о работе, но 
и о жизни: ожиданиях и же-
ланиях. Выслушав каждого, 
он предлагает помощь. Такие 
разговоры важны. Потому что 
люди хотят знать, что о них 
заботятся.

Лидеры, как хорошие ро-
дители, принимают людей 
такими, какие они есть. Они 
не критикуют, не осужда-
ют, не увольняют, видят по-
тенциал каждого. Остаются 
спокойными, не кричат, вы-
страивают диалог с людьми. 
Сотрудники понимают, что 
могут подойти к своему ли-
деру в любой момент.

Нельзя работать с людьми, 
постоянно упрекая их. Когда 
вы, как лидер, находите са-

мое лучшее в сотрудниках, 
потому что вы заинтересова-
ны в них, тогда они доверяют 
вам и пройдут дополнитель-
ный километр по дороге до-
стижения цели, даже если это 
им трудно.

АТМОСФЕРА В 
КОЛЛЕКТИВЕ
Лидер создает атмосферу 

высокоэффективной коман-
ды. «Все из нас умнее, чем 
любой из нас», – гласит япон-
ская пословица. Что это озна-
чает? В группе мы все умнее, 
чем любой составляющий 
нашей группы. Но эту кладезь 
интеллекта можно достичь 
только тогда, когда создают-
ся необходимые условия. Как 
показывает опыт, команды, 
в которых царит открытость, 
всегда успешны. Потому что 
они знают сильные стороны 
каждого, помогают преодо-
левать слабости.

СОСТОЯНИЕ ЭЙФОРИИ
Как лидер создает состо-

яние эйфории у сотрудников 
для решения задач? Во-пер-
вых, он ставит четкие зада-
чи. Людям нужна ясность 
ожиданий. Во-вторых, лидер 
предоставляет сотрудникам 
автономность. Он отказыва-
ется от микроуправления и 
дает возможность работни-
ку принимать собственные 
решения. В-третьих, лидер 
всегда сразу дает обратную 
связь. Он говорит, что сдела-
но правильно и неправильно. 
Это позволяет сотрудникам 
оперативно откорректиро-
вать свою работу.

Гульнур САНДЫБАЕВА

Нельзя работать 
с людьми, 
постоянно упрекая 
их. Когда вы, как 
лидер, находите 
самое лучшее 
в сотрудниках, 
потому что вы 
заинтересованы 
в них, тогда 
они доверяют 
вам и пройдут 
дополнительный 
километр по 
дороге достижения 
цели, даже если это 
им трудно.
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Адамдардың көбі уақыттарын кофе, шай демдеумен, поштасын 
тексерумен, әлеуметтік желілердегі жаңалықтарды оқумен, сүйікті 
сайтындағы жаңа киім топтамаларын тамашалаумен және сол сияқты 
маңызды емес істермен бекерге өткізеді. Мұндай істермен айналысқан 
кезде жұмысқа бөлінген алтын уақыттың қалай зыр етіп өте шыққанын 
байқамай да қаласың. Сондықтан, мұндай ұсақ-түйек істерге алдан-

бай, бар зейініңді жұмысқа бағытта.

1. ҰСАҚ-ТҮЙЕККЕ МӘН БЕРМЕ

3. ЫНТА-ЖІГЕР

2. ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

Ісің жылдам әрі табысты жүрсін десең, онда ойға алған мақсатта-
рыңның бәрін тізімдеп жазып қой. Алдағы уақытқа жұмыс жоспарын 
жаса. Ұзақмерзімді және қысқамерзімді жоспарлар құр. Есіңде болсын: 
үлкен істерді бірнеше кезеңге бөліп қою керек. Осылайша ойлануға 
және демалуға уақыт таба аласың.

Еңбегіңнің мәні туралы еске түсіретін бір нәрсе істе. Мысалы, мақ-
сатың автокөлік сатып алу болсын. Оның қандай болу керек екенін 
анықтап, суретін компьютердің немесе телефонның жұмыс үстелі-
не орналастырып қой. Өз жұмысыңды не үшін атқарып жүргеніңді 
ескертіп тұратын ескертулерді басып шығар. Сондай-ақ, ұлы адамдар-
дың мақсаттар, армандар туралы қанатты сөздері жазылған және мо-
тивациялық кітаптарды сатып ал. Бойың босаңси бастағанда, дереу сол 
кітаптарды оқы. Қанатты сөздер сені шабыттандыруы мүмкін.

ЖАЛҚАУЛЫҚТЫ 
ЖЕҢУ ЖОЛДАРЫ
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Уақытты жоспарлау өнері — бос уақытыңды бір шыныаяқ кофе 
ішуге де үнемдей алады. Біз қазір «уақыт жетпей қалды» деген 
түсінікке орын жоқ заманда өмір сүріп жатырмыз. Кейде берілген 
жұмыс көлемін бір сағатта немесе бір күнде орындау мүмкін емес 
сияқты көрініп кетеді. Сол кезде бізге көмекке тайм-менеджмент 
келеді. Өз міндеттерімізді орындау арқылы біз мақсаттарымызға, 
арманымызға күн сайын жақындай береміз. Сол үшін де барынша 
тырысуға болады. Кейбір күндерді саябақта серуендеу үшін, кино 
тамашалап немесе күні бойы ешнәрсе істемей, тек қана ескі сурет-
терді көріп жату үшін арнаған да жөн. Бірақ бұған бой алдырып кет-
пе. Жалқаулық — жақсы әдет емес.

Жұмыс арасында үзіліс жасап тұр. 20-30 минут жұмыс істеген-
нен кейін 5 минут тыныштықта отыр немесе таза ауамен тыныстап 
кел. Осындай үзілістен кейін істеген ісіңді тыныққан мимен дұрыс 
бағалай аласың.

5. УАҚЫТТЫ ДҰРЫС ПАЙДАЛАНУ

7. ҮЗІЛІС

4. ТАҢДЫ ДҰРЫС ҚАРСЫ АЛ

6. МЕН – ЖАРАДЫМ!

8. КЕЙІНГЕ СОЗА БЕРМЕ

Тәуліктің 8 сағатын ұйқыға жұмса. Ал оянған сәтте төсектен бірден 
тұрып кетпей, бірнеше минут керіліп-созылып, жаңа күн туралы ойлан. 
Таңғы жаттығу жасауға ерінбе. Бес минуттық жеңіл жаттығулардың өзі 
күні бойы сергек жүруге көмектеседі. Ыстық-суығын кезектестіріп суға 
түсу — ағзаны оятып, оған күш-қуат берудің ең жақсы әдісі. Таңғы ас — 
күннің жақсы басталуының кепілі. Ол жеңіл болу керек. Таңғы асқа сүз-
бе, астық дақылдары, жемістер, ботқа және шырын жеткілікті болады.

Өзіңе бір шарт қой: мысалы, егер жоспардағы істі атқара алсам, 
өзіме әдемі көйлек аламын. Сыйлық көлемі атқарылған іске байланысты. 
Сондықтан, Алланың қалауымен, бәрі өз қолыңда!

Жалқаулықты бас көтермей тұрып жеңіп таста, шаруаны ертеңге қал-
дырма. Ең бастысы — мұның жалқаулық немесе басқа бір сырқаттың 
белгілері екенін дұрыс анықтап, қателеспеу керек. Әлсіздік, көңілсіздік, 
ұйқышылдық? Егер сырқаттың белгілері анық байқалмаса, онда бұл 
жалқаулық. Жалқаулық санамыз бен денемізді жаулап алмай тұрғанда 
тез арада істі қолға аламыз!

Bilim-all.kz



13+7 771 505 50 50

16 мая 2018Өзекті

ҚАЗАҚСТАНДА ӘЛЕУМЕТТІК 
ЗЕРТТЕУЛЕРДІ ҮЙЛЕСТІРУ ҚАЖЕТ
Елімізде әлеуметтік зерттеу 

мен конфликтология 

(жанжалтану) салаларын 

үйлестіріп, тиісті 

институттарды біріктіретін 

стратегиялық орталық құру 

бүгінде өзекті мәселе болып 

отыр. Тарих ғылымдарының 

докторы, әлеуметтану 

профессоры Леонид Гуревич 

осындай пікірді ұстанады.

«BISAM Central Asia» ком-
паниясының президенті Ле-
онид Гуревич XIII «Адами 
ресурстарды басқару: бо-
лашақ ұйымы» халықаралық 
HR-конференциясы аясын-
да Әлеуметтік өзара ықпал-
дастық және коммуникация 
орталығы ұйымдастырған 
«Жаңа замандағы Қазақстан: 
Industrial relations» панель-
дік сессиясына қатысты. Осы 
орайда біз аталған сарапшыға 
бірнеше сауал қойдық.

 - Леонид Яковлевич, 
бәрінен бұрын, жоғарыда 

көрсетілген жиын жемісті 
болды деп айта аласыз ба?

 - Иә, әрине. Себебі, ұй-
ымдастырушылардың ұқсас 
шаралар өткізудегі қасаң 
қағидалардан алшақ болуға 
тырысып, қызықты әрі пай-
далы пікірталас жасауға күш 
салғаны байқалады. Білікті 
мамандарды тыңдауға кел-
ген залдағы қауымның да 
ыждаһатты түрде ден қойып, 
әр сөзімізді қалт жібермегені 
сезілді. Өз басым әлеумет-
тік зерттеулерді жүргізуде-
гі мақсат-мұраттарға, оның 
қоғамға қызметін байып-

тап беруді көздедім. Себебі, 
тапсырыс беруші компани-
ялардың көбісінде мұндай 
зерттеулерді не тым асыра 
бағалайды, не керісінше өте 
немқұрайлы қарайды. Егер, 
кеңестегі баяндамам бұл 
тұста ортақ «алтын көпірді» 
табуға көмектесіп жатса, 
шексіз қуанар едім.

 - Жақын көршіміз Ре-
сейдегі әріптестеріміз-
бен аталмыш бағыттағы 
жұмыстарыңызды салы-
стырып көрдіңіз бе?

 - Расында, олармен эко-



14

16 мая 2018Өзекті

+7 771 505 50 50

номикамыз да, әлеуметтік 
жағдайымыз да бірдей де-
сек болады. Қазіргі уақыт-
та әлеуметтік зерттеулерде 
де тереземіз теңесіп қалды. 
Сұраныс өсіп, деңгейіміз кө-
терілді. Өткен жылдардағы-
дай ресейлік орталықтардың 
алдында именшіктей бер-
мейміз. Мәселен, біздің әле-
уметтік және маркетингтік 
зерттеулерге арналған 
«BISAM Central Asia» компа-
ниясы тоқсаныншы жылда-
ры жұмыс істеуді бастағанда 
отандық тапсырыстар көлемі 
небары 5%-дың төңірегінен 
аспайтын. Бүгінгі таңда бұл 
көрсеткіш 60 пайызды меже-
леді. Мүдделі мекемелердің 
әлеуметтік зерттеулерге баса 
назар аударып, кәдеге жара-
туы жоғарылады. Бизнестің 
де ұтары мол, ұжымдағы аху-
алдың нашарлап кетуіне жол 
бермейді, беделіне нұқсан 
келмейді, тағысын тағы.

 - Сөзіңізді дәйектей түс-
сеңіз...

 - Мысалға, «Самұрық-Қа-
зына» қорының компаниялар 
тобы бойынша қолға алынған 
Әлеуметтік тұрақтылық ин-
дексі әдістемелік тұрғыда 
бекіп, нәтижесінде кәсіпо-
рындардың әлеуметтік 
тұрақтылыққа, еңбек дау-
ларының алдын алуға көңіл 
бөлуі жақсарды. Бұл зертте-
улердің қазірдің өзінде сапа-
сы мен тереңдігі құптарлық, 
енді саналуан тармақта өрісін 
ұзартқан ләзім. Осыдан барып, 

зерттеулерді үйлестіретін, 
бір арнада тоғыстыратын ке-
шенді орталықтың керектігі 
аңғарылады. Бұлай дейтінім, 
түрлі еңбектердің қайтала-
натын артық көздерін алып 
тастап, тиімдісін қалдырып, 
қолданыстағы қорды, яғни 
деректерді игілікке жаратқан 
жөн. Қорда да солай, компа-
ниялардағы өзара алаңдата-
тын түйткілдерді бір зерттеу 
арқылы шешімін табу мүмкін 
дүние.

 - Ойыңызды 
жалғастырсақ, Әлеуметтік 
тұрақтылық индексі мем-
лекеттік дәрежеде дербес 
зерттеу құралы ретінде 
ұсыныла ала ма?

 - Әсірелегенім емес, 

Әлеуметтік тұрақтылық индексін 5 

жылдағы жұмыс аралығынан соң 

эталондық зерттеу түрінде басқаларға 

үлгі етуге болады. ТМД бойынша ең 

ауқымы кең, 40 мың нақты іріктелген, 

сарапталған сұралушысы бар. 

Әлеуметтік тұрақтылық ин-
дексін 5 жылдағы жұмыс 
аралығынан соң эталондық 
зерттеу түрінде басқаларға 
үлгі етуге болады. ТМД бой-
ынша ең ауқымы кең, 40 мың 
нақты іріктелген, сарапталған 
сұралушысы бар. Жаңағы ай-
тқан үйлестіруші органды 
дайын талдау алаңы Әлеумет-
тік өзара ықпалдастық және 
коммуникация орталығы 
шеңберінде жасақтаса әбден 
жарайды. Әлеуметтік зертте-
улер нарығын тәртіпке кел-
тіріп, реттеген ләзім. Алайда, 
мемлекеттің толық қадаға-
лау рөлінен сақтана отырып, 
зерттеулердің барынша тәу-
елсіздігін қамтамасыз ету ке-
рек.              

Айзада МҰХТАР
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РЕЙХСТАГТЫҢ ҚАБЫРҒАСЫНДА 
ҚОЛТАҢБАСЫН ҚАЛДЫРҒАН
«Сұм соғыс біздің әулетке де оңай тимеді». Небары 17 жасында, 
яғни бұғанасы қатпаған бозбала шағында ел шетіне басып 
кірген жаумен айқасқа аттанып, Рейхстагты бағындырып 
қайтқан қаһарман атасы жайлы сағына естелік айтқан Бауыржан 
әңгімесін осылай бастады.

« С а м ұ р ы қ - Қ а з ы н а » 
жылжымайтын мүлік қоры» 
АҚ құқықтық сүйемелдеу 
департаментінің бас менед-
жері Бауыржан Оңғаров өзге 
қазақ жауынгерлері сияқты 
екінші дүниежүзілік соғыста 
асқан ерлік үлгісін көрсеткен 
атасы Мағзұм Жүнісұлы Оңға-
ровты айрықша мақтан тұта-
тынын жасырмады. 

«Менің атам 1925 жылы 
Семей облысының Абай ау-
данындағы Мұқыр аулында 
қарапайым отбасында дүние 
есігін ашқан. 8 жасқа келген-
де анасы бақилыққа аттанып, 
төрт жылдан соң әкесі көз 

жұмған. 1933 жылы Бесқа-
рағай ауданындағы қа-

зақ орта мектебіне қа-
былданып, соғыс өрті 
тұтануға бір айдан аз 
қалған уақытта, 1941 
жылы бітіріп шыққан. 
Қанша жетімдік 
тауқыметін тартса 
да мойымай, бірден 
жұмысқа кіріскені 
сол кездегі адамдар-

дың 
асыл 
т е г і н 
б а й қ а т -
са керек. Со-
нымен қатар, сотта 
хатшылық қызмет атқарып, 
балалық арманы, Алматыдағы 
заң мектебіне түскен. Өкініш-
ке қарай, көп ұзамай соғыс 
басталғаны бәрімізге белгілі», 
- дейді күрсініспен Бауыржан.

Жоғарыда жазғанымыздай, 
Мағзұм Оңғаров, 1943 жыл-
дың 25 қаңтарында, 17 жасын-
да майдан даласына шақы-



16

16 мая 2018Тағзым

+7 771 505 50 50

рылады. Беларусь жерінде 
әскери борышын өтеп, 41-ші 
Қызыл тулы атқыштар диви-
зиясының 102-ші полкінде, 
4-ші атқыштар ротасының 
бөлімше командирі ретін-
де дұшпанға қарсы тұрады. 
Ержүрек әрекеті мен ерен 
батырлығы «Қызыл жұлдыз» 
орденімен және «Варшава-
ны азат еткені үшін», «Герма-
нияны жеңгені үшін» сынды 
көптеген медальдармен атап 
өтіледі. Осы орайда тағы бір 
өнеге боларлық дерек, Ұлы 
Отан соғысындағы өжет қи-
мылы мен шығыс Берлинде-
гі неміс әскерлерін қоршап, 
көзін жоюға қатысқан үлесі 

үшін КСРО жоғарғы бас қол-
басшысы Сталиннің алты 
алғысхатын иеленеді. 1945 
жылдың 9 мамырында, 20 
жасқа толған өмірлік сынақ 
белесінде жеңіс тойын той-
лап, Рейхстагтың қабырға-
сында қолтаңбасын қалды-
рып кетеді. 

«Әжеміздің аузынан есті-
геніміз, атамыз шексіз қай-
ғы мен күйреген тағдырлар 
күңіренткен ол күндерді еске 
алғанды жақтырмаған екен. 
Соғыстан кейінгі атамның 
жүріп өткен жолына тоқтал-
сам, 1949 жылы әжемізбен 
бірге Ашхабадтағы ірі жер 
сілкінісі зардабын жоюға жұ-

мылып, 1950 жылы әкем туа-
ды. Кеңес әскері қатарынан 
тек 1954 жылы лейтенант 
шенінде босап, туған жері 
Семей өңірін көркейтуге күш 
салады», - деп тағзымды сы-
рын түйіндеді «Самұрық-Қа-
зына» жылжымайтын мүлік 
қоры» АҚ құқықтық сүйемел-
деу департаментінің бас ме-
неджері Бауыржан Оңғаров.

Ұлы Отан соғысының ар-
дагері Мағзұм Жүнісұлы Оңға-
ров 1962 жылы 37 жасында 
бұл жалғанмен қош айтысты. 
Мағзұм Жүнісұлының жер-
ленген төбе бүгінде «Оңғар 
тауы» аталып кеткен.

    

Тәңірберген АРҒЫН
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Мой дедушка Павел Матве-
евич родился в 1915 году. 
Рано осиротел. В 15 лет уехал 
в город Краматорск в Донец-
кой области и стал работни-
ком сталелитейного цеха на 
машиностроительном заво-
де. В 1941 году был призван 
в армию. Окончив в Новоси-
бирске училище младшего 
командного состава, служил 
командиром взвода в Забай-
кальском военном округе 
Читинской области, коман-
диром роты обеспечения 
охраны и технического аэро-
дрома. Воевал с квантунской 
армией (это японские войска 
в годы Второй мировой вой-
ны). 

В сентябре 1945 года Со-
ветский Союз разгромил про-
тивников. Дедушка продол-
жал служить. Его отправили 
в китайский город Дальний в 
40 км от города Порт-Артур. 
Там он возглавил роту охраны 
летной части СССР, был ко-
мендантом гарнизона. 

В 1953 году, когда Союз на-

ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ: 
«ПРИНОСИТЕ ПОЛЬЗУ И 
СЕБЕ, И ЛЮДЯМ»

Ветеран Великой Отечественной войны Павел Михайлов – один из героев своего времени, 
которые самоотверженно защищали Родину от фашистских захватчиков и поднимали 
разрушенную послевоенную страну. Он верил, что надо быть добросовестным и этому учил 
своих потомков. О нем рассказывает его внук – начальник службы средств диспетчерского и 
технологического управления ТОО «МАЭК-Казатомпром» Сергей Михайлов.

чал выводить войска из Китая, 
дедушка в звании капитана 
демобилизовался. Награжден 
медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией», «За по-
беду над Японией». Удостоен 
наград Китайской Народной 
Республики за освобождение 
от японских захватчиков.

В 50-х был популярен 
фильм «Кубанские казаки». 
Посмотрев его, многие во-
еннослужащие после уволь-
нения переехали из Китая в 
Краснодарский край. Среди 
них был и мой дед. На новой 
малой родине он общался не 
только с однополчанами, но 
и с армейцами из соседних 
полков. К примеру, это был 
директор школы Александр 
Николаевич Сутулов, в кото-
рой учился мой отец. Он пре-
подавал школьникам матема-
тику. 

На Дальнем Востоке мой 
дед познал не только горечь 
и испытания войны, но еще 
и нашел свою любовь – мою 
бабушку Варвару Михайлов-

ну. Они встретились в столо-
вой летного состава. Бабушка 
там работала. В 1945 году в 
землянке родился мой отец 
Владимир Павлович. Дедушка 
и бабушка вместе воспитали 
троих детей.

В Краснодарском крае Па-
вел Матвеевич устроился на-
чальником жилищно-комму-
нального отдела. Последняя 
его должность – инспектор 
собеса (отдел социального 
обеспечения). В 1993 году де-
душка умер.

Светлая память о нем хра-
нится в наших сердцах. Он 
всегда учил добросовестно-
сти. Сослуживцы, коллеги и 
друзья уважали его за чест-
ность и справедливость. Он 
был настоящим образцом 
человечности и в нас воспи-
тывал доброжелательность к 
окружающим независимо от 
должностей и рангов. «Будьте 
безупречными в труде и уче-
бе. Приносите пользу и себе, 
и людям», – заповедовал де-
душка.
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МАЙДАНГЕР МҰНАЙШЫЛАР 
АЗАЙЫП БАРА ЖАТЫР

Ар мен намысты ту еткен майдангер мұнайшы аталардың 
бүгінгі мұқтажы – жылы көңіл, ұрпақтың ықыласы. Сондықтан 
да «Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік қоғамы жастары үшін 
ардагерлерді мейлінше жүрек жылуымен аялау – басты мақсат.

Майдан көрген ата-әже-
лер, Маңғыстау мұнайын 
ашқан ардақты мұнайшылар-
мен әрбір кездесу  қимастық 
пен ерекше сыйластықпен 
жадыға жазылатын тебіреністі 
сәттер. Неше жыл өтсе де та-
рихтың сабағы сірә, ұмытыл-
мақ емес.

Соңғы жылдар ішінде 
компания есебінде тұрған 
Ұлы Отан соғысының жеті 
ардагерінен қалғаны бүгін 
үшеу-ақ. Мереке сайын ақ-
жарма қуанышымен қарсы 
алатын Өтеген Өзденбаев, 
Виктор Васильевич Нечаев, 
Екатерина Семакина және 
Николай Скороходтың «кел-
местің кемесіне отырғаны» 
көңілге мұң ұялатты. «Дәурен 

көшті» деген осы-ау. Ақсақал-
дармен бірге еліміздің тұтас 
дәуірі, ерлікке бергісіз жанқи-
ярлық еңбектің үлгісі тарих 
қойнауына кетті.  Ізсіз емес, 
бейбіт өмір, гүлденген өлке, 
бақытты ұрпақ қалды. Адами 
ғұмырдың ақиқаты дегеніміз 
осы шығар...

...Ұлы Жеңіс мерекесі қар-
саңында жастар компания 
есебінде тұрған Ұлы Отан 
соғысы ардагерлері Қамқа 
Үмбеталиқызы мен Қайыр 
Қыдырбаевтың, сонымен қа-
тар, тыл ардагерлері Шодан 
Қосанов, Күнше Әбішова, 
Әбдір Қонаев, Оңай Жұбаны-
шованың шаңырақтарына ба-
рып құттықтады.  Жастардың 
атынан қаржылай көмек беріп, 

өнерпаз мұнайшылар ән-күй-
ден мерекелік сәлем жолда-
ды. Жұртшылықпен байланыс 
департаментінің директоры 
Майра Ғұмарова ардагер-
лерге «Маңғыстаумұнайгаз» 
акционерлік қоғамының 
басқармасы – бас директор 
Бақыт Иманбаев пен бас ди-
ректордың бірінші орынба-
сары Пэй Цзеньшэнның құт-
тықтау хатын тапсырды.

«Отанымыздың бостан-
дығы мен тәуелсіздігі жолын-
дағы шайқастардағы теңдес-
сіз ерлігіңіз үшін бас иеміз. 
Майдан даласынан аман ора-
лып,  бейбіт күндерде еліміз 
бен туған өлкеміздің игілігі 
жолында аянбай тер төктіңіз. 
Қазыналы Маңғыстаудың 
мұнай өндірісін дамыту жо-
лындағы жанқиярлық еңбе-
гіңіз жапан даланы сәулетті 
өлкеге айналдырды. Сіздің ғұ-
мыр – біз үшін, кейінгі жас ұр-
пақ үшін өнегесі мол тамаша 
үлгі. Ұлы Жеңіс үшін, өшпей-
тін ерлік үшін Өзіңізге мың 
алғыс!», деген Басқарманың 
құттықтау-тілегін ардагер-
лер үлкен тебіреніспен қарсы 
алып, жастарға ақ баталарын 
беріп, бақытты өмір, бейбіт 
аспан тіледі.

Акция аясында жетібайлық 
жастар да Жетібай кентін-
де тұратын соғыс ардагері 
Шарқатбай Қалыбаев ақ-
сақалдың төрінде болып, бү-
гінгі ұрпақтың алғысын жет-
кізді.

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 

баспасөз қызметі
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ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ: 

КАК МЕНЯЮТСЯ 
ТРУДОВЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 
В «САМРУК-ЭНЕРГО» 
По итогам Рейтинга социальной стабильности 2017 года в 
энергетическом холдинге улучшаются условия труда.

Во всех дочерних и зави-
симых компаниях АО «Сам-
рук-Энерго» состоялись 
отчетные собрания. Руковод-
ство обсудило с коллектива-
ми вопросы совершенство-
вания социально-трудовых 
отношений. Такие встречи – 
один из эффективных инстру-
ментов донесения мнений и 
предложений сотрудников 
до топ-менеджмента.

С января 2018 года в 
ТОО «АлматыЭнергоСбыт», 
АО «Алатау Жарық Компа-
ниясы», АО «Алматинские 
Электрические Станции» 
АО «Шардаринская ГЭС» 
АО «Мойнакская ГЭС», ТОО 
«Экибастузская ГРЭС-1 име-
ни Булата Нуржанова», АО 
«Бухтарминская ГЭС», ТОО 
«Богатырь Комир», АО «Стан-
ция Экибастузская ГРЭС-2» 
была произведена индекса-
ция заработной платы в сред-
нем на 6%.

Во всех подразделениях 
группы компаний АО «Сам-
рук-Энерго» проводятся ре-
монтные работы в рабочих и 
бытовых помещениях. Выде-
лены средства для дополни-
тельного оснащения рабочих 
мест сотрудников мебелью, 
оргтехникой, канцелярскими 
товарами, бытовым оборудо-
ванием.

Компания организовала 
курсы повышения производ-
ственного персонала. Кроме 
того, АО «Алатау Жарық Ком-
паниясы» и АО «Алматинские 
Электрические Станции» вы-
делены средства на обучение 
в Алматинском университете 
энергетики и связи и в Алма-
тинском государственном 
колледже энергетики и элек-
тронных технологий 30 ра-
ботников.

Гульнур САНДЫБАЕВА 
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ШЕЖИРЕ ПРОФЕССИОНАЛА: 
В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ ТРУДОВОЙ 
ДИНАСТИИ
В прошлом никого не удивляло, когда сын перенимал у отца его профессию. Старшее 

поколение обучало молодежь разводить и сохранять скот, делилось секретами ремесел, 

прививало любовь к земле и ее дарам. Из поколения в поколение мастерство только 

укреплялось, а за каждым его носителем закреплялся своеобразный титул – «шебер». 

Сейчас династийные профессии тоже не редкость, и они заслуживают особого внимания. 



21+7 771 505 50 50

16 мая 2018Наша история

У каждого найдутся знако-
мые, у которых развита «се-
мейная профессия». И это 
хорошо. Ведь это показатель 
не того, что люди предпо-
читают идти проторенной 
тропой, пользуясь именем 
отца или деда. Это развитие 
мастерства из поколения в 
поколение, когда молодые 
привносят нечто свое в дело 
отцов и дедов. Это шежире 
ремесла, родословная про-
фессионалов своего дела. И с 
каждым поколением мастер-
ство растет и укрепляется.

Наиболее распространен-
ным видом деятельности у 
казахов было скотоводство. 
Но и оно было пестрым и 
разнообразным. Чаще по 
наследству передавалось, 
например, мастерство в ко-
неводстве. Чтобы показать 
качество породы, говорили: 
«Это елубаевская лошадь, 
она не подведет», а ино-
странные купцы охотно и не 
скупясь приобретали скот у 
детей тех, с кем раньше име-
ли дело.

Десятками поколений 
были доведены до совер-
шенства сопутствующие но-
мадизму профессии. Так, вы-

делка кожи и изделия из нее 
были национальным брен-
дом и пользовались широкой 
популярностью за пределами 
Великой степи. При этом та-
кие изделия служили десяти-
летиями, а качество их обе-
спечивала уже многовековая 
практика. 

Кузнечное мастерство пе-
редавалось исключительно 
по наследству. Дело в том, 
что не только в Казахстане, 
но и во всем мире умение из 
куска камня (руды) выковать 
металл приравнивалось к че-
му-то сверхъестественному. 
Кузнецы были своеобразны-

ми шаманами (бақсы), 
которые помимо 

своей прямой 
деятельности 

могли лечить, 
изгонять злых 
духов, пред-
сказывать бу-
дущее. И такая 
способность 

чаще всего пе-
редавалась, так 

сказать, на ген-
ном уровне. Толь-

ко если у мастера не было 
сыновей, ему приходилось 
брать ученика со стороны. 
Кстати, по-казахски «кузнец» 
(«ұста») созвучен «учителю» 
(«ұстаз»). Отметим, что толь-
ко ремесленник, достигший 
совершенства в своем деле 
и имеющий некую родослов-
ную по нему, имел право на-
зываться «шебер» («мастер»).

Сегодня, когда профессий 
и видов деятельности стало 
во много раз больше, а пе-
ред молодежью открываются 
сотни дорог, продолжение 
дела отцов и дедов тоже не 
редкость. И это несмотря на 
то, что часто эта работа свя-
зана с физическим трудом, 
производством, а иногда 
и риском для здоровья. Но 
все же молодые люди идут 
этой дорогой, постепенно 
становясь настоящими «ше-
берами» дела своих дедов, 
которое стало и их делом. 
И такую профессиональную 
преемственность поддержи-
вает «Самрук-Қазына».

Мирас НУРМАХАНБЕТОВ
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ӘДІЛ СҮЙЕБАЙ: 
«КОРПОРАТИВТІК БАҚ КЛУБЫ ӨЗ 
УАҚЫТЫНДА ҚҰРЫЛДЫ ДЕП ЕСЕПТЕЙМІН» 

Сонымен, өткен айдың 
аяғындағы жағымды жаңа-
лық, «Самұрық-Қазына» қоры 
компаниялары тобындағы 18 
басылым «бір жағадан бас, 
бір жеңнен қол шығаруға» 
нақты қадам жасап, олардың 
қатарына «Еуразиялық топ» 
ЖШС корпоративтік газеті де 
қосылды. Әлеуметтік өзара 
ықпалдастық және коммуни-
кация орталығы тарапынан 
аймақтардағы кәсіпорын бас-
шыларына, білікті мамандар-
дың Астанадағы жиынға қаты-
суын қамтамасыз еткені үшін 
Алғысхаттар жіберілді. 

Бүгінде, қауымдастық 
жоспарлы істердің жүзеге 
асуын көп созбай, алғашқы 
шеберлікті шыңдау сабақтары 
өтіп үлгерді. Бұдан тыс, кеше 
ғана жаңа Даму стратегиясы 
мен Трансформация бағдар-
ламасы жайлы өңірлермен 
тікелей байланыс орнатылып, 
ондағы қалам тербеуші әріп-
тестер «Самұрық-Қазына» АҚ 
басқарушы директоры Нұр-
лан Рахметовке өзекті мәсе-
лелер жөнінде өз сұрақтарын 
қоя алды. 

Оқырмандарын «Өзен» 
корпоративтік газетімен қу-
антып отырған «Өзенмұнай-
газ» АҚ Жұртшылықпен 
байланыс департаментінің 
директоры Әділ Сүйебай ішкі 

коммуникацияны дамытып, 
корпоративтік БАҚ мәрте-
бесін көтеруде Клуб жұмысы-
ның аса қажеттігін жасырмай-
ды.

 - Әділ Қосайұлы, корпо-
ративтік басылымдардың 
кәсіби бірлестігіне қажет-
тілік бұрыннан бар ма еді?

 - Бәрімізге етене жақын, 
ортақ бұл қауымдастықтың 
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» 
АҚ  Әлеуметтік өзара 
ықпалдастық және коммуни-
кация орталығының жанынан 
құрылғаны өте орынды және 
уақтылы болды деп есептей-
мін. Әрине, Қор құрамындағы 
компаниялардың көпшілі-
гінде баспасөз қызметтері 
немесе жұртшылықпен бай-
ланыс бөлімдері әдеттегі-
дей айына бір-екі рет газет 
шығарып, интернет сайт, те-
левидение арқылы өз қызмет-
керлеріне ақпарат таратып 
отырады.  Алайда, цифрлы 
технологиялар қарыштап да-
мыған кезде, менің пікірімше, 
ақпарат тарату тәсілдерін де 
заман талабына сай өзгер-
ту қажет сияқты.  Корпора-
тивтік басылымдар тек ақпа-
рат құралдары ғана емес, 
белгілі бір дәрежеде идео-
логиялық, коммуникативтік 
функцияларды да атқаратын-

Осыған дейінгі нөмірімізде 
2018 жылдың сәуірінде 
Қазақстанда Корпоративтік 
бұқаралық ақпарат 
құралдарының клубы 
дүние келіп, алғашқы 
отырысы өткенін хабарлаған 
болатынбыз. Осы орайда 
аталған бірлестіктің вице-
президенті болып сайланған 
Әділ Сүйебай мырзамен 
тілдестік.



23+7 771 505 50 50

16 мая 2018Біздің сұхбат

дығын ескерсек, бұл қызмет-
тің маңызы арта түседі. Елдік 
мәнде Корпоративтік БАҚ 
клубы кеңестері арқылы орта-
лық пен өңір, мысалға Астана 
мен Жаңаөзен арасы жалға-
сын тауып, өндірістің, ондағы 
еңбек адамдарының байла-
нысы жанданады, саладағы 
бір елдің азаматтары әлеу-
меттегі түйткілді жайттарға 
көңіл бөле түседі. Өздеріңіз-
ге белгілі, қазір әлеуметтік 
желілердің ақпарат алмасуда, 
қоғамдық пікір қалыптасты-
руда орны орасан. Қоғамдық 
қарым-қатынаста бұл жайтқа 
айрықша мән беру қажет. 
Корпоративтік БАҚ клубы осы 
бағыттарда жүргізіліп жатқан 
жұмыстарды сараптап, жүй-
елендіру, тәжірибе алмасу, 
цифрлы технологиялар мен 
әлеуметтік жүйелердегі жаңа 
трендтерді меңгеру, бірле-
скен шаралар өткізу мақса-
тында тиімді көмекші құралға 
айналатынына сенім мол. 

 - Алғашқы отыры-
стан ойға не түйдіңіз? 

Әріптестердің тәжірибе ал-
масуы барысында өз ұжы-
мыңызда, «Өзенмұнайгаз» 
компаниясындағы ішкі 
коммуникация барысында 
кәдеге жарататын пайдалы 
дүниелер болды ма?

 - Басқосуда әріптестердің 
атқарылған жұмыстар жөнін-
дегі есептері өте қызықты, 
әрі өнегелі болды. Мәселен, 
тоқсан жылға жуық шежірелі 
тарихы бар, таралымы 17 
мың «Қазақстан теміржол-
шысы», Атырау мұнай өңдеу 
зауытының «Новатор» ба-
сылымы,  «Еуразиялық топ 
жаршысы» газеті, «Мұнай-
лы мекен» газеті, тағы басқа 
басылымдардың танысты-
рылымы сәтті өтіп, кейінге 
пайдалы азық боларлық ой 
қалдырды. Сонымен бірге, 
«УМЗ» басылымының қызмет-
керлері арасында фотосай-
ыс, блиц-сауалнама жүргізуі, 
«КЕGОК» компаниясының 
TED-форматта басшылар-
дың қызметкерлермен кезде-
суін ұйымдастыруы, Павло-
дар мұнай өңдеу зауытының 

«Нефтепеработчик» газетін-
де «Медиалидер» сайысын 
өткізуі ұнады. Алдағы уақыт-
та бірқатар идеяларды өз га-
зетімізге енгізуді жоспарлап 
отырмыз. 

Жалпы корпоративтік ба-
сылымдар клубы аясында жыл 
бойы арнайы түрлі арнайы 
оқулар, семинар-тренингтер, 
Қор басшыларымен кездесу-
лер сынды көптеген шаралар 
көзделуде. Бастапқы қарқын 
да құптарлық, «Самұрық-Қа-
зына» АҚ басқарушы дирек-
торы Нұрлан Құсайынұлымен 
онлайн сұхбаттасуға мүмкін-
дік туды. 

 - Бұл ретте өздеріңіз-
дегі жұмыс тәжірибесімен 
бөлісе кетсеңіз... 

 - «Өзенмұнайгаз» АҚ-да 
Жұртшылықпен байланыс 
департаменті 2013 жылдың 
қаңтар айында құрылған. 
Компанияның корпоративтік 
сайты, «Өзен» аталатын төл 
басылымы, телестудиясы, 
әлеуметтік желілерде ресми 
парақшалары бар. Кері байла-
ныс үшін Watsаpp, Facebook, 
ұялы байланыс, қызмет теле-
фоны және электронды по-
шта қарастырылған. Жалпы, 
Департамент ұжым ішінде 
ішкі коммуникацияларды жү-
зеге асырып,  Жас мамандар 
кеңесі арқылы жастар сая-
сатын жүргізіп отыр. Сон-
дай-ақ, 50 жылдық тарихы 
бар компанияның фото және 
видео құжаттардан құралған 
мұрағатын жасақтау, ардагер 
мұнайшылар жайында фильм 
түсіру, тағы басқа ауқымды 
іс-қимылдар тындырылуда.  

Алдаберген КЕМПІРБАЙ 
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ҚАЗАҚСТАН ЕЛДІМЕКЕНДЕРІНІҢ 
2018 ЖЫЛДАҒЫ ОРАЗА ЖӘНЕ 
НАМАЗ УАҚЫТТАРЫНЫҢ КЕСТЕСІ

ВПЕРВЫЕ ОСУЩЕСТВЛЕНА 
ПЕРЕСАДКА ПАМЯТИ МЕЖДУ 
ЖИВЫМИ СУЩЕСТВАМИ

САМАЯ ОПАСНАЯ ЧЕРНАЯ ДЫРА 
ВО ВСЕЛЕННОЙ

ВЫЯВЛЕНЫ УСЛОВИЯ 
ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНИ НА 10 ЛЕТ

Читать Читать

Читать Читать

https://ummet.kz/oraza2018.html
https://lenta.ru/news/2018/05/15/memory/
https://lenta.ru/news/2018/04/30/health/
https://lenta.ru/news/2018/05/15/star/
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Свидетельство

о постановке на учет

СМИ № 16686-Г

от 6 октября 2017 года

выдано Министерством

информации и 

коммуникаций РК.

Возникли вопросы по участию?

Звоните  +7 (7172) 26 60 06, 

8 702 999 29 20

Возникли сложности со входом 

на myportal.kz?

Звоните +7 (7172) 999 017

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Папы и мамы, работающие в группе компаний Фонда! Передайте своим детям: в  честь 

10-летия Фонда «Самрук-Казына» мы объявляем конкурс детских рисунков 

«ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ «САМРУК-КАЗЫНА!». 

Конкурс проводится в трех возрастных группах: 3-5 лет,  6-9 лет, 10-15 лет. 

Рисунки принимаются до 24 мая включительно на корпоративном портале. Здесь же  на 

www.myportal.kz с 25 по 30 мая онлайн-голосованием мы все вместе выберем лучшие 

рисунки, авторы которых получат Дипломы победителей и памятные подарки.

Кстати, автором идеи на название конкурса стала Малика Каракулова, 8 лет. Вернее, ее 

рисунок, присланный на один из ранее прошедших конкурсов. 
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