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«Самұрық-Қазына» қоры 
компаниялары тобында жұ-
мысшылар тарапынан түсетін 
рационализаторлық ұсыны-
стардың белсенділігі бойынша 
«Қазақстан темір жолы» ҰК» 
АҚ алдыңғы қатардан көріну-
де. Аталған ұлттық компания-
ның филиалдары мен еншілес 
кәсіпорындарында теміржол-
шылардың жаңашылдығын 
дәлелдеуі мен оларға сый-
ақы төлеудің бірнеше сатысы 
түзілген. Бұл дегеніңіз, тасымал 
үдерісін жетілдіру мақсатын-
да, әріптестер арасында озық 
тәжірибе насихатталуда.

Сонымен, «ҚТЖ» ҰК» АҚ 
бойынша былтырғы 2017 жыл-
дағы рационализаторлық қыз-

РАЦИОНАЛИЗА-
ТОРЛАР БӘЙГЕСІ: 
5 МИЛЛИОН 
ТЕҢГЕНІ КІМ 
АЛАДЫ?
Елімізде 

теміржолшылар 

тың жаңалық 

ойлап тауып, 

өнертапқыштығымен 

көзге түсіп жатса, 

5 миллион теңгеге 

дейін байып қалуы 

мүмкін. Дегенмен, 

бұл жерде талаптың 

қатаң екені белгілі. 

Ең бастысы, 

жоғарыдағы қаржыны 

иелену үшін салада 

кәдеге жарайтын 

экономикалық 

тиімділік сомасы 200 

млн теңгеден асуы 

қажет.

мет көрсеткіштерін байыптар 
болсақ, өзгеше көзқарастағы 
шойынжолшылар қатары 1326 
адамды құрап, оның 11 пайы-
зы 30 жасқа дейінгі жастарды 
құраған. 1167 оңтайлы ұсыныс 
енгізіліп, өткен жылы тіркел-
ген 1307 еңбектің 3,5%-ы анық 
экономикалық пайдасын бай-
қатқан.

«Қазақстан темір жолы» 
компаниясының бас инженері 
Батыр Котырев іс жүзіндегі 
тиімділік 448,938 млн теңгені 
межелегенін айтады. Тиісті бе-
лес рационализаторлық ұсы-
ныстарды тұтас отандық болат 
жол ауқымындағы құрылымдық 
бөлімшелерге тарату арқылы 
мүмкін болған.
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«Өткен жылдағы шара-
лардың ішінде, Украина темір 
жолының өкілдері қатысқан, 
«Көлік саласындағы иннова-
циялар – болашаққа жасалған 
қадам» тақырыбындағы V ра-
ционализаторлар конферен-
циясын атап өтер едім. Мұнда 
локомотивтер мен жүк вагон-
дарын жөндеу мен техника-
лық қызмет көрсету, тасымал 
үдерісін жетілдіру, жол шару-
ашылығында еңбек өнімділігін 
арттыру мен қол еңбегін азай-
ту тұрғысында үздік шешімдер 
ұсынған бірқатар жандар ма-
рапатталды. Осы тұста элек-
трмен жабдықтау, автоматика 
мен телемеханика құрылғы-
ларының сенімділігін арттыру, 
еңбек ету жағдайын жақсарту, 
өндірістік жарақаттану дең-
гейін төмендету сынды мәсе-
лелер де қамтылды. 35 қызмет-
керге «Үздік рационализатор» 
төсбелгісі табысталды. Бар-
лығына «EXPO 2017» халықара-
лық көрмесін аралау мүмкіндігі 
қамтамасыз етілді», - деп әң-
гімеледі ҚТЖ бас инженері. 

Оның сөзінше, жаңашыл 
ұсыныстар байқауының бірінші 
орнына 200 мың теңге, екін-
ші орынға 150 мың теңге және 
үшінші орынға 100 мың тең-
ге беріледі екен. Конферен-
цияда тағы 5 туынды автор-
дың еңбегі аталымдардан тыс 
бағаланып, әрқайсына 50 мың 
теңгеден тапсырылған. Жалпы 
биыл жаңашыл ұсыныстарға 
төленетін ақша мөлшері 16 
мың теңгеден басталуда, яғни 
айлық есептік көрсеткіш өскен 
сайын, тағайындалатын төмен-
гі қаржы шегі де өспек. 

«Жобаның үлкен сомаға 
лайықтығын сарапшылар бір 
жыл бойы жан-жақты тексе-
реді. Бұған дейін қомақты сый-
ақыны алғандарға келсек, Аста-
на станциясында үш адамнан 
құралған рационализаторлар 
тобы 1,5 млн теңгені еншілеп, 
2012 жылы Бас есептеу орта-
лығы жүк жөнелтушілерге ва-
гондарды назарда ұстауға жол 
ашатын жобасы үшін 3,5 млн 
теңгеге қол жеткізді. Қазір-
гі кезде, жылдың аяғына дейін 

тиімділігі айқындалса, алғаш 
рет ең жоғарғы дәреже, 5 мил-
лион теңге алуы мүмкін ра-
цұсыныс салмақталып жатыр. 
Қысқасы, технология қанша қа-
рыштап дамығанмен, мінсіздік-
те шек жоқ», - деп түйіндеді Ба-
тыр Қуанышұлы. 

Бүгінде елімізде цифрланды-
ру бағытын өзекті десек, бұрын 
Қазақстан темір жолында қағаз 
жүзінде қабылданып келген ра-
цұсыныстар қазір «АСУ НТИ» 
автоматтандырылған жүйесі 
аясында мұқият қаралуда. Егер, 
қауіпсіздік жағы ақсамайтыны-
на көз жетсе, ұялы телефонда 
қолдануға ыңғайлы қосымша 
іске қосылуы ықтимал.  

P.S. Айтпақшы, Батыр Ко-
тыревтің өзі «Қазақстан темір 
жолы» компаниясының инно-
вациялық дамуына елеулі еңбек 
сіңірген. Оның жаңашыл көзқа-
расына қуат көздерін үнемдеуге 
байланысты бірқатар жобала-
ры арқау болған. 

Алдаш ИСЛАМ
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Шанхай қор биржасында 
«Самұрық-Қазына» қоры 
қатысқан Инвестор күні 
өтті. Шара Қордың 215 
активін бәсекелестік ортаға 
беруді қарастыратын 
Жекешелендіру 
бағдарламасын жүзеге 
асыру аясында қолға 
алынған.

«Қазпошта» АҚ, Қазақстан 
поштасының 25 жылдық 
мерейтойына орай, 
«Болашақ поштасы» 
тақырыбында 14 жасқа 
дейінгі балаларға арналған 
байқау жариялап отыр.

Атырау облысына жұмыс 
сапары барысында ҚР 
Премьер-Министрі 
Бақытжан Сағынтаев 
«Ұлттық индустриялық 
мұнай-химия технопаркі» 
арнайы экономикалық 
аймағына барды.

Қазақстан кәсіподақтары 
федерациясының жаңа 
басшылығы кәсіподақ 
ұйымдарының жұмысын 
жақсартуға басымдық 
беруде. 

ШАНХАЙ 
БИРЖАСЫНДА 
ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

ҚАЗПОШТА БАЛАЛАР 
БАЙҚАУЫН ӨТКІЗЕДІ

КӘСІПОДАҚ ТЫНЫСЫ: 
ТАЛҚЫЛАУҒА 
ҚАТЫСЫҢЫЗ

АТЫРАУДА МҰНАЙ-
ХИМИЯ ТЕХНОПАРКІ 
САЛЫНУДА

Қордың энергетика, көлік 
пен логистика, тау-кен және 
мұнай-химия салаларындағы 
қоржындық компаниялары өкіл-
дері қытайлық кәсіпкерлерге Қа-
зақстанға инвестиция салу мүм-
кіндіктері, компаниялардың даму 
қарқынына байланысты бәсеке-
лестік артықшылықтары, өңірлік 
және жаһандық нарықтың шарт-
тары жайлы кеңінен баяндады.

«Қордың және оның қоржын-
дық компанияларының дамуы Қа-
зақстандағы оң өзгерістердің не-
гізінде жүзеге асырылуда. Үкімет 
мемлекеттің экономикадағы 
үлесін азайтып, ондағы жеке сек-
торды белсенді түрде кеңейтуде 
және экономиканы жаңғырту-
да зор табыстарға қол жеткізуде. 
Мен біздің қытайлық әріптестерді 
«Самұрық-Қазынаның» мұнай мен 
газ, көлік пен логистика, тау-кен 
мен телекоммуникация салала-
рындағы жобаларға белсенді түрде 
инвестиция салуға шақырамын», - 
деп атап өтті  «Самұрық-Қазына» 
АҚ Басқарма төрағасы Ахметжан 
Есімов.

Биылғы жылдың 20 мамы-
рына дейін өтетін және ең үздік 
жұмыстарға бағалы сыйлықтар 
қарастырылған байқау шарттары 
келесідей:

- «Болашақ поштасы» тақыры-
бына сурет салу немесе шығарма 
жазу;

- Инстаграмда #FutureKazpost 
хештегімен суреттің немесе 
шығарманың фотосын, сонымен 
бірге суретті немесе эссені ұстап 
тұрған автордың фотосын салу;

- суретті немесе эссені жақын 
жердегі Қазпошта бөлімшесіне 
апарып, баланың жасын көрсетіп, 
операторға байланыс деректерін 
қалдыруға болады.

Қазіргі таңда арнайы экономи-
калық аймақ аумағында 15 қаты-
сушы тіркелген. 1 сәуірдегі жағдай 
бойынша инвестициялардың жал-
пы көлемі 339 млрд теңгені, оның 
ішінде жеке инвестициялар — 
269,8 млрд теңгені құрады. 1 300 
астам жұмыс орны ашылған.

Үкімет басшысының «Нұрлы 
жол» инфрақұрылымды дамыту 
мемлекеттік бағдарламасы аясын-
да салынып жатқан газ турбиналы 
электр станциясын аралауы бары-
сында, «Біріккен химиялық ком-
пания» ЖШС басқарма төраға-
сы Жеңіс Өсербай, жоба АЭА 
аумағындағы ірі инвестициялық 
жобаларды 110 Квт электр қуа-
тымен және жоғары қысымды бу-
мен қамтамасыз етуге мүмкіндік 
беретінін мәлімдеді. Зауыт қуат-
тылығы — 310 МВт, жұмыс орын-
дарының саны — 120.

Мысалы, https://goo.gl/83jNRT 
сілтемесі арқылы өтсеңіз, кәсіпо-
дақтардың қоғамдағы орны жайлы 
жалпыұлттық талқылауға қатыса 
аласыз. 

Осы орайда, Қазақстан Респу-
бликасы Кәсіподақтар федераци-
ясы мен Әлеуметтік өзара ықпал-
дастық және коммуникациялар 
орталығы басшылығы қол қойған 
меморандум аясында, Кәсіподақ 
менеджменті мектебі арқылы, 
«Самұрық-Қазына» АҚ компани-
ялар тобының кәсіпорындарын 
қоса алғанда, кәсіподақ қызмет-
керлерінің көкжиегі кеңейтілетіні 
көзделіп отырғаны аян.

https://goo.gl/83jNRT
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АО «НК «Қазақстан темір жолы» приступило к 
исполнению Плана корректирующих действий 
по результатам социологического исследования 
Рейтинга социальной стабильности. Таким 
образом, руководство компании реагирует на 
пожелания работников, определенные ими как 
«болевые точки».

Во всех отделениях дороги 
созданы рабочие группы по 
производственным отноше-
ниям, которые ведут разъяс-
нительную работу в подраз-
делениях по вопросам оплаты 
труда, социальным льготам, 
условиям труда, берут на за-
метку недостатки и устраняют 
их. 

Дирекция магистраль-
ной сети отреагировала вы-
делением дополнительных 
средств на закуп спецодежды 
и средств индивидуальной за-
щиты для работников. Выделе-
ны дополнительные средства 
на ремонт санитарно-быто-
вых помещений, а также на их 
дооборудование мебелью и 
бытовой техникой: холодиль-
никами, чайниками, водона-
гревателями и умывальника-
ми. 

АО «КТЖ – Грузовые пе-
ревозки» на улучшение са-
нитарно-бытовых условий для 
полноценного отдыха работ-
ников локомотивных бригад в 
48 домах отдыха локомотив-
ных бригад, а также на орга-
низацию комнат приема пищи 
направит 48,8 млн тенге. По-
вышенное внимание  уделе-
но вопросам полноценного 
отдыха и оздоровления ма-
шинистов и их помощников. 
Дополнительно закуплены 
путевки в санатории «Сосно-
вый бор», «Мойылды», «Казах-
стан», «Сарыагаш». 

В ряде подразделений про-
ведены встречи с трудовыми 
коллективами с разъяснением 
возникающих вопросов. В ТЧЭ 
Сексеул, ВЧД Атырау откор-

ректированы вопросы оплаты 
труда.

АО «Пассажирские пере-
возки» запланировало  выде-
ление 131 млн тенге на приоб-
ретение форменной одежды, 
обуви и средств индивиду-
альной защиты. Будут улучше-
ны санитарно-бытовые усло-
вия для работников билетных 
касс, отдельных дорожных 
бюро и отделенческих групп 
по учету. Для работников по-
ездных бригад компания арен-
дует автобусы для доставки 
на работу и с работы. Прово-
дников пассажирских вагонов 
компания за свой счет начнет 
обучать английскому языку. 
Больше средств будет направ-
лено на услуги санаторно-ку-
рортного оздоровления и на 
организацию детского отдыха 
в летний период. 

ПО ИТОГАМ РСС 
УЛУЧШАЕТСЯ ЖИЗНЬ 
СОТРУДНИКОВ КТЖ
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Біз, бүгінгі материалда, «Самұрық-Қазына» 
қорындағы компаниялардың барлығын 
«Самұрық аруы-2018» байқауына қатысушы 
аруларға дауыс беруде әлі де белсенділік таныта 
түсуге шақырамыз. 

ДАУЫС БЕРУДЕ 
БЕЛСЕНДІ БОЛЫҢЫЗДАР!

Порталға кіруде қиындық туындаса, жауапты маман 

Анатолий Лут көмектеседі: 8 (7172) 999 017. 

Жалпы, өздеріңізге ұнаған, 
жеңіске лайықты деп санай-
тын аяулы нәзік жандарға www.
myportal.kz порталы арқылы 
онлайн тәртіпте бағаларыңыз-
ды қоя аласыздар. 

Бүгінде «Самұрық аруы-
2018» байқауы бойынша ал-
дыңғы қатардағы үздік жетілік-
ке «Петро-Қазақстан Құмкөл 
Ресорзиз» АҚ қызметкері Айгүл 
Құсқожаева, «Өзенмұнайгаз» 
АҚ өкілдері Гүлзия Тайжанова 
мен Күмісай Тәжмағамбето-
ва және Айман Мадреймова, 
«Қаражанбасмұнайгаз» АҚ 
маманы Алмагүл Айтуарова, 
«Қазпошта» АҚ-дан Алмагүл 
Каибжанова, Алматы жүйеара-
лық электр желілерінен Жұлды-
зай Аңдасбаева енді. 

Осылайша, компания-
лардың белсенділігі жөнінен 
«Қазмұнайгаз» АҚ, «Қазпошта» 
АҚ және «КЕGOC» АҚ озық 
үштіктен көрінуде.   

52 арудың фотолары мен 
деректері осы порталда орна-
ласқан. 27 cәуірде дауыс беру-
дің бастапқы кезеңі аяқталып, 
аралық нәтиже тексерілген 
соң, ақтық сынға өткен 7 қаты-
сушының есімі жарияланады. 

Сондықтан, аруларымызды 
қолдауда, аянып қалмаңыздар! 
Ақтық сынға жеткендерге 
дипломдар мен бағалы сый-
лықтар тарту етіледі. 

Айгүл Құсқожаева        445

Гүлзия Тайжанова       323

Жұлдызай Аңдасбаева      166

«Петро-Қазақстан Құмкөл 
Ресорзиз» АҚ

«KEGOC» АҚ Алматы жүйеаралық 
электр желілері

«Өзенмұнайгаз» АҚ

Айман Мадреймова      247
«Өзенмұнайгаз» АҚ

Алмагүл Айтуарова      244
«Қаражанбасмұнайгаз» АҚ 

Алмагүл Каибжанова      226
«Қазпошта» АҚ

Күмісай 
Тәжмағамбетова        286
«Өзенмұнайгаз» АҚ
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Бизнес делают люди. Какие бы большие 
цели ни ставили руководители, их 
достижение невозможно без вдохновляющей 
корпоративной культуры. Как создать 
такую особую атмосферу в компании? Ответ 
на этот вопрос будут искать участники 
XIII международной HR-конференции 
«Организация будущего».«Наша конференция име-

ет 13-летнюю историю. Са-
мая первая состоялась в 2005 
году. За эти годы она стала 
самым ожидаемым событи-
ем для HR-профессионалов и 
руководителей компаний. И в 
этом году фокус нашего экс-
пертного сообщества будет 
направлен на развитие кор-
поративной культуры. Один из 
основных спикеров – автор 
методики диагностики корпо-
ративной культуры, почетный 
профессор программы Школы 
бизнеса Росса при Универси-
тете Мичигана Роберт Куинн. 
Все делегаты получат в по-
дарок его книгу «Позитивная 
организация: Освобождение 
от стереотипов, принужде-
ния, консерватизма», – рас-
сказывает директор по разви-
тию корпоративного обучения 
Корпоративного университета 
«Самрук-Казына» Акмарал Ка-
дырбаева.

Панельная сессия конфе-
ренции пройдет в формате 
ток-шоу. Все участники смогут 
задавать вопросы спикерам. 
После сессии состоится на-

ОРГАНИЗАЦИЯ БУДУЩЕГО: 
КАКАЯ ОНА?

граждение участников конкур-
са HR-проектов «Senim-2018».

«В этом году у нас  будет 
6 секций: «Управление та-
лантами», «Управление изме-
нениями», «Управление эф-
фективностью. Совокупное 
вознаграждение», «Развитие 
общего центра обслужиива-
ния: от обслуживания к экспер-
тизе», «Корпоративная куль-
тура. Лидерство», «Industrial 
relations: новые вызовы для Ка-
захстана». На этих специали-
зированных встречах делегаты 
получат возможность увидеть 
настоящие кейсы, какие уроки 
были извлечены», – добавляет 
Акмарал Кадырбаева.

Опытом будут делиться 
иностранные эксперты. Сре-
ди них – психолог, коуч и тре-
нер личностного и команд-
ного развития Энди Бартон. 
Он один из ведущих консуль-
тантов в Великобритании в 
области спорта.   Его клиенты 
– футболисты английской пре-
мьер-лиги, европейские голь-

фисты. Приедет и руководи-
тель направления подготовки 
персонала компании Microsoft 
Ксения Плетнер, российский 
HR-аналитик Эдуард Бабушкин 
и другие.

«В этом году участие в кон-
ференции примут порядка 300 
специалистов. Еще одна из за-
дач конференции – нетворкинг. 
В Казахстане это единственное 
место, где собирается сразу 
столько HR-специалистов. Все 
они ждут этого мероприятия, 
чтобы встретиться и обсудить 
актуальные тренды. Облегчит 
коммуникации участников и 
специальное мобильное при-
ложение, которое будет запу-
щено на конференции. С его 
помощью все делегаты могут 
дать мгновенную обратную 
связь, обмениваться контакта-
ми, познакомиться. Это будет 
интересно», – подчеркивает 
директор по развитию кор-
поративного обучения Кор-
поративного университета 
«Самрук-Казына».
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САРАПШЫЛАР ЖҰМЫСҚА КІРІСТІ
«Самұрық-Қазына» корпоративтік университеті HR-менеджерлер 

қауымдастығымен бірлесе өткізетін «Сенім-2018» байқауына жобаларды 

тіркеу аяқталды.

«Таланттарды басқару бойын-
ша үздік жоба», «Үздік қызмет 
көрсетудің ортақ орталығы», 
«НR автоматтандырудың үздік 
жобасы», «Корпоративтік мә-
дениетті дамыту, компания-
ның НR-беделін қалыптастыру 
жөніндегі үздік жоба», «Өте-
мақылар мен жеңілдіктер 
жүйесі бойынша үздік жоба» 
аталымдары аясында қызмет-
керлер саны 50 адамнан кем 
емес, кез-келген ұйымдасты-
ру-құқықтық сипатындағы, қа-
зақстандық нарықта 3 жылдан 
аз емес уақыт жұмыс істеп 
жатқан заңды тұлғалар бақ 
сынай алады.

«Қазіргі сәтте Sulpak, BI-
Group, Қазақтелеком, Kazpost, 
Сбербанк, Хабар, Бәйтерек, 
Павлодар мұнай-химия за-
уыты, Aіr Astana, Тұрғынүй-
құрылысжинақбанкі, NCOC 
сынды 11 компаниядан 18 жоба 
қабылданды. Ал сарапшы-
лардың қатарында Дэниел 
Крюсберг, Анар Мұхамед-

жанова, Сәния Исмаилова, 
Алена Гейдт, Гүлмира Раисова, 
Ләззат Қожахметова, Галина 
Голощапова, Тамила Микулич, 
Владислав Ким, Әсел Қожақо-
ва тәрізді өз ісінің мамандары 
бар», - деп хабарлады байқа-
уды ұйымдастыру алқасының 
өкілі Дарина Кинисова.

Жеңімпаз ұжымдарды мара-
паттау рәсімі 2018 жылдың 26 
сәуірі күні арнайы халықаралық 
ХIII НR-конференция барысын-
да шымылдығын түріп, жеңім-
паздардың жобалары танысты-
рылатыны жоспарлануда. 

Еске сала кетсек, байқау 
алғаш рет 2010 жылы, ҚР Ең-
бек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрлігі, Қазақстан-
ның Ұлттық экономика-
лық палатасы, «Kazenergy» 
қауымдастығы және «Атаме-
кен» одағы тараптарының қол-
дауымен өтіп, 91 компания қа-
тысқан болатын.

Айзада МҰХТАР

Қазіргі уақыттағы 3-кезеңде, 
16-25 сәуір аралығы, құзырлы 
әрі білікті сарапшылар кеңесі 
HR-жобалар бойынша ұсы-
нылған жиынтық деректі баға-
лаумен айналысатыны көзделіп 
отыр.   

Адами ресурстарды басқа-
ру саласындағы озық тәжіри-
белерді насихаттауды мақсат 
тұтқан аталған шара арқылы 
қызметкерлерінің еңбегін 
бағалай білетін, оларға қолай-
лы жағдай жасаудағы компа-
ниялардың жетістігі қоғамдық 
тұрғыда мойындалып, еленбек. 

Ұ й ы м д а с т ы р у ш ы л а р 
байқауға қатысушы компа-
нияларға тең мүмкіндік пен 
ашықтық қағидаларын, тиісті 
ақпараттың қолжетімділігін, 
тың идеялар мен бастама-
лардың бәсекелестік рухын 
қамтамасыз ету, жеңімпаздар-
ды ынталандыру секілді ұста-
нымдарды берік ұстанатынын 
айтуда. 

Байқауда ағымдағы жылы 

О последних трендах производственных отношений

Как предотвращать и разрешать конфликты на производстве

Когда наступит профсоюзный ренессанс

Социальный каннибализм в погоне за прибылью. Как не потерять самое ценное? 

Трудовая мобильность - ответ на вызовы глобальной турбулентности (SAS) 

Как повысить ценность человеческого капитала через безопасность труда? 

Инструменты успешной  адаптации в новом мире 

Генеральный директор Центра социального взаимодействия и коммуникаций, 
эксперт по вопросам социального взаимодействия и стратегических 
коммуникаций, психолог, конфликтолог Ербол Исмаилов.

Шолпан Ильмуханбетова, заместитель акима Мангистауской области

Леонид Гуревич, доктор исторических наук, профессор социологии,  академик Академии 
социологов Казахстана. президент Центра бизнес-информации, социологических и маркетин-
говых исследований «BISAM Central Asia»

Мухтар Тиникеев, заместитель председателя Федерации профсоюзов РК

Валентин Шаленко, доктор социологических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова и 
Российского государственного социального университета, вице-президент Международной 
ассоциации конфликтологов, руководитель исследовательского комитета «Социология 
конфликта», член Российской академии социальных наук (РАСН).

Время и место:
14:00 часов 26 апреля 2018 года
Регистрация с 08:00 часов 
г. Астана, отель «The St. Regis Astana» 

Контакты
Даулет Рахманкулов 
d.rakmankulov@cscc.kz
Тел: +7 (717 2) 99-91-56

Кому это будет интересно? 

Модератор

Спикеры

Основные темы выступлений 

Центр социального взаимодействия и коммуникаций приглашает на 
панельную сессию «Industrial relations: новые вызовы для Казахстана» в 
рамках ХІІІ международной НR-конференции «Организация будущего». 

Участие платное

Тем, кто желает узнать: 
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49 рационализаторских предложений, 

поданных работниками Ульбинского 

металлургического завода, были внедрены 

в производство. 508 идей, направленных 

на улучшение процессов, элементов для 

повышения их качества, производительности, 

снижения затрат, поданы заводчанами в 

рамках «Программы 10 000 улучшений» – 

таковы итоги деятельности работников УМЗ 

в процессе непрерывного совершенствования 

производства по итогам прошлого года. 

ИННОВАЦИИ В ДЕЛЕ: 
КАК ИЗОБРЕТЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 
ЭКОНОМЯТ ДЕНЬГИ УМЗ

Все начинается с идеи
По большому счету, все на-

чинается с хорошей идеи, а 
дальше уже дело техники. Из 
поданных в прошлом году в 
рамках «Программы  10 000 
улучшений» 508 идей внедре-
но 423 идеи. Из них признаны 
и оформлены как рацпред-
ложения 29 идей. Часть идей 
внедряется сразу, на основе 
других составляются планы 
мероприятий по их реализа-
ции, а третьи остаются хра-
ниться в банке идей. Банк идей, 
который на 29 декабря про-
шлого года составил 15 048 
идей, можно назвать своего 
рода интеллектуальным капи-
талом, в котором собраны зна-
ния и опыт работников завода.

Лидерами по внедренным в 
прошлом году идеям стали ма-
стер по газоочистке и вентиля-
ции УП Вячеслав Абубакиров, 
механик УП Сергей Михальчук, 
слесарь по КИПиА УП Алексей 
Ткаченко, технолог отделе-
ния № 3 цеха № 10 ТП Сергей 
Григорьев, слесарь по КИПиА 
Сервисного центра Владимир 
Шевчук.

Важно отметить, что эти по-
казатели достигнуты при тес-
ном взаимодействии авторов 
идей и рационализаторских 

Аппаратчик А. Гапченко осуществляет контроль за работой центробежных аппа-
ратов на участке экстракции и реэкстракции урана из азотнокислых растворов
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предложений с руководителя-
ми подразделений, уполномо-
ченными по рационализации и 
изобретательству, специали-
стами экономических служб, 
вносящих значительный вклад 
в содействие рационализа-
торской деятельности. Значи-
тельна роль в этом процессе и 
экспертной комиссии, которая  
рассмотрела и дала заключе-
ния по 49 рацпредложениям.

Внедрение инновацион-
ных решений невозможно без 
коллективного осознания и 
желания меняться. Именно эта 
задача является самой трудной 
в процессе трансформации 
любого производства, и имен-
но над ее выполнением сегод-
ня мы и работаем. Процесс 
постоянного совершенство-
вания стал неотъемлемой ча-
стью корпоративной культуры 

нашего предприятия, а твор-
ческий потенциал работников 
создает прочный фундамент 
его развития. 

Есть результат!
Технические ре-

шения производ-
ственников уже 
помогли заводу сэ-
кономить немалые 
средства на закупке, 
ремонте и эксплу-
атации оборудова-
ния и материалов. 
Суммарный эконо-
мический эффект 
от использования в 
производстве 15 ра-
ционализаторских 
предложений, вне-
дренных в 2017 году, 
составил свыше 208 
миллионов тенге, 
авторы получили 
вознаграждение в 
размере свыше че-
тырех миллионов 
тенге.

Например, ра-

ционализаторское предло-
жение «Снижение массовой 
концентрации азотной кис-
лоты аффинажных растворов 
ХКПУ», направленное на сни-
жение удельных норм расхода 
реагентов при производстве 
закиси-окиси природного 
урана и сокращение жидких 
радиоактивных отходов, дало 
экономический эффект от 
внедрения свыше 73 миллио-
нов тенге. Его разработчиками 
стали начальник цеха «В» Ан-
дрей Гофман, заместитель на-
чальника цеха «В» – технолог 
Евгений Малышкин, начальник 
отделения по производству 
порошков цеха «В» Юрий Ва-
рывдин, технолог отделения 
по производству порошков 
цеха «В» Сергей Ковалев, веду-
щий инженер-исследователь 
НЦ Наталья Ярошенко, инже-
нер-исследователь НЦ Кри-
стина Романова и техник-ла-
борант НЦ Галина Зазулина.

Направленные на снижение 
себестоимости выпускаемой 
продукции Танталового произ-

Суммарный 
экономический 
эффект от 
использования в 
производстве 15 
рационализаторских 
предложений, 
внедренных в 2017 
году, составил свыше 
208 млн тенге.
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водства рационализаторские 
предложения, входящие в блок 
под общим названием «Изме-
нение технологии переработ-
ки танталниобиевого сырья», 
принесли экономический эф-
фект от внедрения порядка 40 
миллионов тенге. Их авторы 
начальник цеха № 58 Танта-
лового производства Валерий 
Кофман, заместитель началь-
ника цеха № 10 – технолог 
Антон Бабин, инженер-техно-
лог Максим Буфатин, ведущий 
инженер-исследователь НЦ 
Людмила Марянина, руководи-
тель планово-экономической 
группы Татьяна Домахина. 

Рационализаторское пред-
ложение «Модернизация 
участка получения медно-бе-
риллиевой лигатуры (МБЛ) в 
здании 3 Бериллиевого про-
изводства», авторами кото-
рого являются начальник ПТО 
Александр Борсук, начальник 
бюро системной документа-
ции Александр Корчуганов, 
заместитель директора по 
производству Бериллиевого 
производства Дулат Есимов, 
заместитель директора по 
подготовке производства и ре-
конструкции БП Дмитрий Ан-

дреев, инженер-конструктор 
БП Сергей Климов, начальник 
цеха № 1 БП Виталий Никитин, 
направлено на увеличение 
производительности участка и 
улучшение условий труда. Эф-
фект от  его внедрения соста-
вил 45  миллионов тенге.

Условия для инновации
Вовлечение работников в 

процесс непрерывного совер-
шенствования производства 
от идеи к рационализаторско-
му предложению и изобрете-
нию является одной из  важных 
задач для подразделений, так 
как наибольший успех в раз-
витии предприятия кроется 
именно в творческом потен-
циале сотрудников. Понимая 
значимость этого, руковод-
ство УМЗ создает все необхо-
димые условия, обеспечиваю-
щие благоприятное развитие 
инновационной деятельности.

На заводе актуализированы 
нормативные документы, где 
отражены различные факторы, 
влияющие на эффективность 
рационализаторской работы. 
К моральным факторам можно 
отнести выдачу специального 
удостоверения на внедренное 

рацпредложение, запись в тру-
довой книжке, приказ по пред-
приятию, размещение его на 
информационном стенде. Од-
ним из материальных факторов 
является увеличение размера 
вознаграждения авторам и ли-
цам, содействующим рацио-
нализаторской деятельности. 
Стоит отметить, что механизм 
прохождения рационализа-
торских предложений через 
заводские инстанции отлича-
ют прозрачность и предска-
зуемость. На заводе создана 
атмосфера состязательности 
и гласности: работники за-
вода участвуют в различных 
конкурсах, которые прово-
дятся на УМЗ, в Казатомпроме 
и в Казахстане, информация 
о рационализаторах, актив-
ных участниках «Программы 
10 000 улучшений» размеща-
ется в газете «УМЗ-информ» и 
так далее.

Татьяна ГОЛОВАНОВА,
начальник Бюро научно-тех-

нической информации и 
патентно-лицензионной 
работы АО «Ульбинский 

металлургический завод»
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ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫН ШЫНАЙЫ 
СИПАТТАЙТЫН ЗЕРТТЕУ
Астанадағы Назарбаев университетінде 

өткен Орталық Азия аймағына арналған 

І жыл сайынғы зерттеу форумының 

пленарлық сессиясында Әлеуметтік 

тұрақтылық индексінің еліміздегі еңбек 

ұжымдарындағы ахуалды бағалаудың 

тиімді құралына айналғаны айтылды. 

«Самұрық-Қазына» қоры 
Әлеуметтік өзара ықпалдастық 
және коммуникациялар орта-
лығының бас директоры Ербол 
Исмаилов жүргізген шарада 
ғылым мен бизнестің тиімді 
түрде ықпалдаса білу жайы сөз 
болды.

Форумды ашқан Назарба-
ев университетінің президенті 
Шигео Катсу бүгінде жастар-
дың орнықты болашаққа нық 
қадам басқанын, бұл тұста 
ғылым мен бизнестің бірлесе 
жұмыс істеуінің маңыздылығын 
атап өтті. Оның айтуынша, ын-
талы жастарға қазірден сенімді 
платформа қалыптастырып, 
шетелдік инвестицияларға 
кеңінен жол ашу керек.

Форум тарихына тоқтал-
сақ, тиісті басқосу бес жылдан 
бері «Болашақ» шәкіратқысы-
ның иегерлері мен ғалымдар-
дың бастамасымен, Лондонда 
өткізіліп келеді. Ал Астанада 
алғаш рет қолға алынып отыр. 
Мақсат – жарқын болашақ жо-
лында ғылым мен бизнестің 
өзара сұхбатына қолайлы алаң 
қалыптастыру. 

«Самұрық-Қазына» қо-
рының компаниялар то-
бын қамтитын «Әлеуметтік 
тұрақтылық индексі» зерттеуі 
болса, 2013 жылдан бері жыл 
сайын өткізіліп келеді. 2017 
жылдың қорытындысы көрсет-
кендей, ел бойынша сауалнама 
жүргізілгендер саны 35 292 
адамды және 274 жұмыс бе-
рушіні құрап, «Самұрық-Қазы-
на» компаниялары тобындағы 
қызметкерлердің еңбек етуге 
құлшынысы артқаны байқалды.

«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 де-
геніңіз, түйткілді мәселелерді 
дәл анықтап, шешімін табуға 
мүмкіндік туады», - деді зерттеу 
мәніне тоқталған Әлеуметтік 
өзара ықпалдастық және ком-
муникациялар орталығының 
бас директоры Ербол Исмаи-
лов.

Тәңірберген АРҒЫН
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- Мақсұт Романбекұлы, 
«Қазақстан Инжиниринг» 
ұлттық компаниясында ом-
будсмен қызметінің қайнар 
көзі қандай? Жұмысыңызды 
неден бастадыңыз?

- Елбасының әр салада, 
үлкен зауыт-мекемелерде, өн-
діріс орындары мен ұйымдарда 
омбудсмен институтын қалып-
тастыру жайлы тапсырмасы-
на сәйкес, «Қазақстан Инжи-
ниринг» ҰК» АҚ Директорлар 
кеңесі тиісті қаулы шығарды. 
Содан былтыр наурыз айын-
да мені осы қызметке сайлап, 
бекітті. Одан бұрын да заң мүд-
десі бағытында жұмыс істедім. 
Бұл міндетке кіріскеннен кейін, 
жан-жақтан қажетті ақпарат-
ты жинай келе, арнайы тоқсан 
сайын жоспар жасап, алдағы 
асулар бедерін айқындауға ты-
рыстым. Мұқият талдау жасау 
барысында қарамағымыздағы 
зауыттарда біраз кемшілік-
тердің барын байқадым. Мы-
салға, еңбеккерлер, кикілжің 
жағдайы туындағанда сотқа 
жүгінгенді жөн көретін. Кейбір 
басшылар болса, өзін ұжым 

М.ӘБІЛҚАЙЫР: 

«ӘЛЕУМЕТТІК АХУАЛДЫҢ 
ОҢ БОЛУЫ – 
БАРШАМЫЗҒА ПАРЫЗ»
Биыл құрылғанына 15 жыл толған «Қазақстан 
Инжиниринг» ҰК» АҚ омбудсмені Мақсұт 
Әбілқайыр, компанияның орталық аппараты 
мен өңірлердегі кәсіпорындарының 
қызметкерлері көбінесе басшылардың дөрекі 
іс-қимылы мен жалақының кешіктірілуіне 
байланысты арызданатынын айтады. Осы 
және өзге де өзекті мәселелер жөнінде болған 
сұхбатты беріп отырмыз.

алдында өктем ұстап, Кон-
ституциядағы ең басты құн-
дылық адам құқығы мен өмірі, 
бостандығы екенін ұмыт қал-
дыратын. Осыған байланысты, 
Іскерлік әдебі кодексі сынды 
негізгі құжаттардың тиімділігін 
арттыруға кірістім. Ал қорғаныс 
өнеркәсібі кешенінің ауқымы 
машина жасауда аса зор үлесті 
құрамаса да, Президенттің 
төртінші өнеркәсіптік өркен-
деу жайлы Жолдауы аясында,  
Отанымызды қорғауда страте-
гиялық маңызы зор екені анық. 
Осы жылы Қорғаныс және аэ-
роғарыш өнеркәсібі министр-
лігінің қамқорлығымен алғаш 
рет «KADEX - 2018» қару-жарақ 
және әскери-техникалық V ха-

лықаралық көрмесі өтетінін де 
сөз арасында тілге тиек еткім 
келеді.

- Сұрақты төтесінен қо-
яйын, Сізге хабарласудың іс 
жүзіндегі тетіктері қандай? 
Бір жыл белесінде қандай 
шаруаларды атқарып үл-
гердіңіз?

- Біріншіден, заңды және 
жеке тұлғалардың шағымда-
рына қатысты журнал ашып, 
деректерді тіркеуді жолға қой-
дым. Бізге хабарласу мүмкіндік-
терінің санатында http://ke.kz/
kz/upravlenie/ombudsmen.php 
сілтемесі немесе ombudsman@
ke.kz электрондық поштасы 
арқылы хат жазуға, 8 (7172) 69 
55 99 телефон нөміріне қоңы-
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рау шалуға болады. 
Осы орайда «Қазақстан 

Инжиниринг» ұлттық компа-
ниясының Басқарма төраға-
сының қолдауымен, ішкі аудит 
қызметі, кәсіподақ, басқа да 
құрылымдық бөлімшелер же-
текшілері мен сарапшылар бір-
лесе, заңбұзушылықты, пайда 
болған түйткілді жедел тарқа-
туға күш саламыз. Еңбек-әлеу-
меттік мәселелер мен іскерлік 
әдеп қағидалары жөнінде ом-
будсменнің өз қызмет құзы-
ры, ережесі түзілген. Мәселен, 
қаржылық олқылықтарды ішкі 
аудит зерделесе, комплаенс 
өкілі жемқорлыққа қарсы әре-
кет етіп, медиатор екі тарапты 
татуластыруды көздейді. 

Жиналып, ақылдасамыз, 
өңірлерге сапар шегіп, Алматы, 
Семей, Петропавл, Өскемен 
секілді қалаларда орналасқан 
еңбек ұжымдарындағы қара-
пайым замандастарымыздың, 
ардагерлердің әлеуметтік-ең-
бек ахуалына ыждаһатты түрде 

үңілеміз. «Нұр Отан» партия-
сы, Мемлекеттік қызмет істері 
және жемқорлықпен күрес 
агенттігі өкілдерімен кезде-
сулер ұйымдастырылды. Бір-
неше мәрте, марқұм Нұрлан 
Ерімбетовтің бастамасымен, 
«Самұрық-Қазына» қоры бой-
ынша алқалы кеңес өткіздік, 
ұсыныс-пікір алмастық. Жүйелі 
жұмыстың нәтижесінде дау-
ларды сотқа жеткізбей шешу 
жағы жеңілдеді. Аймақтар-
дағы еңбеккерлердің сұрай-
тыны сол, тұрақты жұмыспен 
қамтудың жемісінде отбасы, 
бала-шағамымызды асырасақ, 
елдің дамуына «кірпіш болып 
қалансақ» дейді.

  
- Қанша шағым қарал-

ды, арызданушы жұмысшы-
лар омбудсмен институты-
ның тиімділігін сезе алды 
ма?

- Өткен жылы орталық 
аппараттан 7, өңірлерден 11 
арыз түсті. Шағымдардың дені 

жалақыны, жүктілік пен бала 
туу төлемдерін уақытылы төле-
меу, сыйақы бермеу, жоға-
рыда келтіргендей, лауазым 
иелерінің өзімбілемдігі сын-
ды мәселелер болды. Сөзіме 
дәлел, жауапкершілігі шектеулі 
серіктестіктердің бірінде бас-
шылардың өздеріне ғана тағай-
ындаған сыйақысына араласа 
келе, ұжымға толық төлеттік. 
Ұжымдық шартта қарасты-
рылған әлеуметтік кепілдіктер 
бұлжытылмай орындалуы тиіс. 
Бұл жерде қатаң ескертерлі-
гі, еңбекақының кешіктірілуі, 
қылмыстық жауапкершілікке 
тартуға да әбден себеп болуы 
ықтимал! 

Жай ғана бастықтардың 
әріптестерінің айтқанын 
құлаққа ілмей, тыңдамай қоюы 
қарым-қатынасты ушықты-
рып, жергілікті деңгейдегі 
келіспеушілік коммуникация-
ның ақсауынан бізге жетіп жат-
ты. Содан қызмет бабын асыра 
пайдалану, сөзбұйдаға салу 
тәрізді жағымсыз құбылыстар 
тұрғысында сенім телефонда-
рын, хат жәшіктерін орнатуды 
талап еттік. Айына 1 рет «Қа-
зақстан Инжиниринг» ҰК» АҚ 
азаматтарды қабылдау кестесі-
не омбудсменнің қосылып 
отыруы ұйғарылды. 

- Алдағы уақытқа 
жоспарыңыз қандай? Өңір-
лерді аралап, еңбек ұжымда-
рымен жүздесулер жалғаса 
бере ме?

- Биыл батыстағы еншілес 
кәсіпорындарға бет бұруға бел 
будық. Бұл дегеніңіз, қызу жұ-
мыс әлі жалғасады, қарқынды 
әлсіретпейміз. Президенттің 
жаңа Жолдауы, әлеуметтік 5 
бастамасы бойынша дәрістер 
оқып, еңбек ұжымдарының 
құқығының аяққа тапталма-
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уын барынша қадағаламақпын. 
Сонымен қатар, Ресей Феде-
рациясы, Түркия мен ел ішін-
дегі омбудсмендер жұмысын 
таразылап, салыстыру жүргіз-
бекпін. «Еврокоптер» ЖШС, 
«Семей Инжиниринг» АҚ, 
«Мұнаймаш» АҚ, «Зенит» за-
уыты іспетті кәсіпорындар-
да Іскерлік әдебі кодексінің 
сақталуын салмақтау, семи-
нарлар мен тренингтер өткізу 
қажет. Осы тұстан қайырсам, 
еліміздегі әлеуметтік ахуалдың 
тұрақты әрі оң өрбуі – барша-
мызға жүктелген байыпты па-
рыз.

- Әңгімеңізге рахмет!

Алдаберген КЕМПІРБАЙ 

ҚҰҚЫҒЫҢЫЗ БҰЗЫЛСА, 
ОМБУДСМЕНГЕ ХАБАРЛАСЫҢЫЗ!
«Самұрық-Қазына» АҚ омбудсменіне нақты қандай 
мәселелер бойынша жүгінуге болады? Төменде, омбудсмен, 
бейресми тәртіпте, қызмет бабына байланысты 
қарастыратын негізгі жайттар тізбесін ұсынамыз. 

 Жалақы мен зей-
нет-ақы, еңбек дема-
лысы төлемдері, меди-

циналық сақтандыру және өзге 
де жеңілдіктер, өтемақылар 
мен жәрдемақылар, мүмкінді-
гі шектеулі жандар құқығының 
елеусіз қалмауы, еңбек қа-
уіпсіздігі мен еңбеккерлердің 
денсаулығының қорғалуы.

Жұмысқа қабылдау мен 
персоналды іріктеу, 
қызметте өсу мен даму, 

еңбек шартының орындалуы, 
іссапарға шығу, басқа жұмыс 
орнына ауысу, жұмыстан бо-
сау.

Әкімшілік басқару, ұй-
ымдастыру сұрақта-
ры, коммуника-

ция, өзгерістерді басқару, 
басшылықтың ұжымды басқару 
тәсілінің тиімділігі. 

Басшы мен қарамағын-
дағы қызметкерлердің, 
әріптестердің өзара қа-

рым-қатынасындағы кикілжіңді 
тұстар, жалпы ұжымдағы ахуал 
мен қызметкерлердің көңіл-
күйі. Мәселен, басшының қыз-
меткерін қысымға ұшыратуы, 
ұжымнан алшақтатуы.

Ойымызды қорытындылар болсақ, 

«Самұрық-Қазына» қоры Кодексіне 

сай құндылықтар, әдеп қағидатта-

ры, әділдік, теңдік және тағы басқа 

ұғымдардың бұлжытпай сақталуы.

Еңбек құқықтары бұзыл-

са, кикілжіңді сәттер туындаса 

«Самұрық-Қазына» АҚ омбудсмені-

не келесі тәсілдер арқылы хабар-

ласуға болады: электрондық пошта 

– ombudsman@sk.kz;  ombudsman@

cscc.kz; телефон – 8 (7172) 505-505. 

Хатта кері байланыс деректерін, 

арызданушының істейтін жұмыс ор-

нын, мәселенің мән-жайын толық 

көрсетіп, қажетті құжаттарды қоса жі-

берген жөн. 

1

3 4

2
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ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН: 
КАКИЕ ПРОЕКТЫ 
«КАЗМУНАЙГАЗА» 
ВОШЛИ В ГОСПРОГРАММУ

Проект «Цифровое 
месторождение», 
реализуемый АО 
«Разведка Добыча 
«КазМунайГаз» и 
проект «Внедрение 
автоматизированной 
системы технического 
обслуживания и ремонта 
оборудования» АО «НК 
«КазМунайГаз» включены 
в список мероприятий 
государственной 
программы «Цифровой 
Казахстан». Об этом 
сообщил вице-
министр энергетики 
РК Болат Акчулаков на 
международном форуме  
«Цифровизация процесса 
нефтедобычи» в АО 
«Эмбамунайгаз».

В АО «Эмбамунайгаз» на 
базе месторождения Уаз в фев-
рале 2016 года был запущен 
пилотный проект «Цифровое 
месторождение», доказавший 
сегодня свою эффективность. 
В ходе реализации проекта 
потребление электроэнергии 
было снижено на 35%. За счет 
увеличения коэффициента 
эксплуатации действующего 

фонда скважин обеспечена 
дополнительная добыча 1360 
тонн нефти. Сокращено коли-
чество подземных ремонтов и 
упорядочен учет добываемой 
нефти по каждой скважине. 
Для дальнейшего тиражирова-
ния проекта отобраны основ-
ные месторождения группы 
компаний АО «Разведка Добы-
ча «КазМунайГаз», на которые 
приходится около 80% всех 
запасов и добычи нефти и газа. 
В АО «Эмбамунайгаз»  в 2017 
году концепция «Цифровое 
месторождение» внедрена на 
месторождениях Прорвинской 
группы, в этом году проект 
внедряется на месторождении 
Жанаталап НГДУ «Жайыкму-
найгаз».

– Сегодня практически все 
крупнейшие нефтяные ком-
пании имеют подразделения, 
занимающиеся разработкой и 
внедрением концепции интел-
лектуального месторождения. 
В целом мировая нефтегазовая 
отрасль планирует инвестиро-

вать в создание интеллектуаль-
ных месторождений в течение 
следующих 5 лет более 1 млрд 
долларов. 

Целью форума «Цифрови-
зация процесса нефтедобычи» 
является попытка создать от-
крытый диалог между государ-
ством и бизнесом, нефтяными 
компаниями и компаниями, 
предоставляющими услуги в 
области IT. Мы предоставили 
возможность презентовать на 
форуме передовые цифровые 
технологии в области нефте-
добычи, – сказал председатель 
правления АО «Эмбамунайгаз» 
Ануар Жаксыбеков.

Делегатам были представ-
лены 11 докладов-презента-
ций, 8 из них – от междуна-
родных экспертов из таких 
компаний, как Microsoft, IBM, 
Schlumberger. 

Служба по связям 
с общественностью
 АО «Эмбамунайгаз»
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ІШКІ КОММУНИКАЦИЯ – 
ӘРІПТЕСТІК БАЙЛАНЫСТЫ 
ДАМЫТУ КІЛТІ

Интранет – қате жазылған 
сөз деп қалмаңыз

Өміріміздің қай саласы 
болмасын, сандық техноло-
гияларды қолдануға тура ке-
леді. Заманауи құралдарды де-
реу игермесең, көш соңында 
қалғандай сезімде боласың. 
Бүгінде сандық технологиялар 
арқасында әлемнің кез-келген 
нүктесіне виртуалды саяхат 
жасап, алыстағы достарыңмен 
де шынайы уақыт тәртібінде 
көрісетін күн туды. Осындай 
арақашықтықты қысқартып, 
жұмысты жеңілдететін құрал-
дардың бірі – корпоративтік 
портал немесе интранет бо-
лып отыр. 

Бір жағынан ішкі портал тек 
қызметкерлерге ғана арналған 
әлеуметтік желі рөлін атқарса, 
екінші жағынан бизнес-үдері-
стерді оңтайландыруға септі-
гін тигізеді. Мысалға, кабинет-
тен шықпай-ақ мәжіліс залын 
таңдауға, әріптестермен ақпа-
рат бөлісіп, тәжірибе алмасуға 
мүмкіндік бар. Алайда, корпо-
ративтік порталдың мән-мағы-
насын одан тереңдеу түсіну 
қажет. Стратегиялық тұрғыдан 
қарағанда ол қандай міндет-
терді шешуі тиіс? Мәселе сон-
да. Меніңше, интранет жүйесі 
ең алдымен қызметкерлер ара-

Әлия НАЗАРБАЕВА, 

Әлеуметтік өзара 

ықпалдастық және 

коммуникациялар 

орталығының 

коммуникациялық 

жобалар менеджері

сындағы байланысты нығайту, 
басшылықпен өзара ой бөлісу, 
корпоративтік құндылықтарды 
насихаттау немесе сараптама-
лық пікір білдіру, кері байланыс 
жасау тұрғысынан тиімді.

Шетелдік тәжірибеге қара-
саңыз, ішкі коммуникацияларға 
бөлінетін ілтипат аз емес. Өйт-
кені кез келген бизнес «сырты 
бүтін болғанымен», «іші түтін-
ге толса», дағдарысқа ұшыра-
уы әбден ықтимал. Сарапшы-
лардың айтуына қарағанда, 
ұжымдағы қарым-қатынастың 
келеңсіздігі салдарынан ком-
панияның шығыны бәсеке-
лестер тигізетін залалдан үш 
есеге көп екен. Кез-келген істі 
бастаған кезде, оның өзің үшін 
қаншалықты қызықты болаты-
нын қарастырған жөн сынды. 
Мәселен, «мен осы порталдан 
қандай ақпарат алғым келеді, 
жұмысыма қандай құралдар 
көмек тигізер еді» сынды сау-
алдар қойылған абзал. 

Бірыңғай порталдың бо-
лашағы қандай болмақ?

Бізді толғандыратын өзек-
ті жайттың бірі осы. Әріпте-
стерімізбен myportal.kz мекен-
жайындағы «Самұрық-Қазына» 
АҚ бірыңғай корпоративтік 
порталын қалай жаңартамыз 
деп ойланған кезде өз басыма 
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қонған идеялар келесідей: 
Ортақ фотобанк құру. 

Қор қаншама саланы қамтиды. 
Теміржол, мұнай-газ, тау-кен, 
химиялық өнеркәсіп, пошта, 
энергетика, атомдық станци-
ялар, логистика. Өндіріс өмірі, 
еңбек адамдарының келбеті. 

Еліміздің түкпір-түкпірінен 
шынайы да сапалы фотосурет-
тер бір қоймада шоғырланып 
тұрса, инвесторлармен неме-
се жұртшылықпен байланыс 
жасайтын мамандар, корпора-
тивтік басылымдардың редак-
торлары үшін жұмыс жеңілдер 
еді.  

Электрондық кітапхана. 
Қағаз кітапты оқитын адамдар 
саны сиреген. Ал электрондық 
түрде кітаптардың қысқа және 
толық нұсқасын салуға болады. 
Егер ұялы телефонмен оқуға 
мүмкіндік болса, тіптен жақсы. 

Блог және Vlog. Бұл ретте 
тек қана басшылардың баян-
дамалары ғана емес, қызмет-
керлердің қызықты ой-пікірлері 
видео немесе мәтін түрінде 
жариялануы мүмкін. Өндірісте-
гі оқиғалар, бейресми кезде-
сулер, спорттық жарыстардан 
түрлі дүниелерді жасап шыға-
руға болады. 

Виртуалды сыйлықтар. 
Әрине портал оқырмандарын 
неғұрлым көптеп тарту үшін 
оларға арасында сыйақы бер-
ген артық емес. Ең белсен-
ділерді анықтап, оларға он-
лайн-оқыту курстарын сыйға 
тартуға болады. 

Нақты жаңғыру қадамда-
ры

Жалпы портал аясында жү-
зеге асыруға тұрарлық идеялар 
баршылық. Бір айтары, бұл алаң 
5 жылдан бері ешқандай жаңар-
ту көрмеген. Үздік тәжірибеге 
сүйенсек, интранеттің ең ұзақ 
мерзімі үш жылдан аспауы ке-
рек. Қор жанындағы Әлеуметтік 

өзара ықпалдастық және ком-
муникациялар орталығы өткен 
жылдан бастап осы порталға 
жаңа өмір беруге кірісті. Бұл 
әрине біркүндік жұмыс емес. 
Сондықтан әзірге оның жаңа 
нұсқасы – myportal.kz порталы 
сынақтық тәртіпте қызмет 
көрсетуде. 

Бұдан тыс, біздің орта-
лық, корпоративтік пор-
тал негізінде компаниялар 
тобы бойынша әлеуметтік 
тұрақтылықтың деңгейін 
анықтау мақсатымен қыз-
меткерлер арасында сау-
алнама жүргізуді көздейді. 
Басты мақсат - Қордың 
алып ұжымы өкілдерін 
корпоративтік портал 
алаңында жинап, оларды 
тартымды ақпарат пен 
пайдалы қызметтермен 
қамтамасыз ету. 

«SK news» басылы-
мы – төте ақпарат көзі

Айына екі рет, қа-
зақ және орыс тілдерін-
де шығатын және cscc.
kz сайтында орналасты-
рылып, электрондық және 
қағаз түрлерінде тараты-
латын «SK news» басылы-
мының оқырмандар қата-
рына «Самұрық-Қазына» қоры 
компанияларында еңбек ететін 
300 мыңнан астам адам кіреді. 
Барлық компанияларды қамти-
тын біртұтас корпоративтік 
басылымды шығарудағы ортақ 
мұрат – ішкі байланыстарды 
нығайта түсу, серіктестік, өза-
ра сый-құрмет, меритокра-
тия, мінсіздік секілді ұғымдар 
аясында идеология қалыпта-
стыру, алдыңғы қатарлы үздік 
тәжірибелерді кәдеге жарату, 
шығармашылық ойлау қабілеті 
жоғары адамдарды жұмылды-
ру және тағы басқа. Басылым 
бетінде еңбек адамдары, сан-
дық технологиялар, үнемді 

өндіріс, халықаралық ынты-
мақтастық, көшбасшылық, кор-
поративтік мәдениет, дәстүр 
сабақтастығы тәрізді айдарлар 
қамтылған.

Өзге де жобалар жөнін-
де...

Корпоративтік коммуни-
кациялар саласындағы жұмы-
сты жүйелендіру жолында Ішкі 
коммуникациялар, Кәсіподақ 
көшбасшылығы, Әлеуметтік 
ықпалдастық мектептері, кор-
поративтік БАҚ клубы құрылып, 
ішкі коммуникациялар бой-
ынша стандарт енгізілмек. 
Сонымен бірге, медиация ин-
ститутын жандандыру қолға 
алынып, кәсіпқой омбудсмен-
дер қауымдастығының іргетасы 
қалануда. Нәтижесінде қуатты 
корпоративтік мәдениеттің қа-
лыптасатынына сенім мол. 

Басты мақсат 
- Қордың алып 
ұжымы өкілдерін 
корпоративтік 
портал алаңында 
жинап, оларды 
тартымды ақпарат 
пен пайдалы 
қызметтермен 
қамтамасыз ету. 
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6 ПРАВИЛ 
ПОВЕДЕНИЯ 

В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ

Как не навредить себе и своей компании в 

социальных сетях? Директор департамента 

рекламы и PR АО «Казпочта» Балия Акимбекова 

советует придерживаться 6 правил, и тогда вас не 

будет мучить этот вопрос. 

ПРАВИЛО №1
Никогда не сообщайте ни-

кому финансовую, производ-
ственную,  юридическую ин-
формацию и информацию, 
пересекающую границы кон-
фиденциальности.

ПРАВИЛО №4
Исключайте на страницах 

контент, дискриминирующий 
людей по расовому, этниче-
скому, половому признаку, по 
вероисповеданию и мировоз-
зрению.

ПРАВИЛО №2
Когда пишете в персональ-

ном блоге, стоит уточнить, что 
публикации – это личное мне-
ние, которое не является мне-
нием работодателя.

ПРАВИЛО №5
Избегайте полемики от 

имени компании. Если вы уви-
дели, что кто-то в негативном 
ключе обсуждает вашу компа-
нию, лучше сообщите об этом 
коллегам из пресс-службы, от-
правив ссылку.

ПРАВИЛО №3
Поступайте ответственно и 

этично. Любое ваше поведе-
ние в офисе компании или за 
его пределами может найти 
отражение в социальных сетях, 
и оно должно соответствовать 
корпоративной этике компа-
нии.

ПРАВИЛО №6
Все, что вы говорите, оста-

нется в соцсетях навсегда. Лю-
бой пост в Facebook или Twitter 
будет существовать всегда, 
даже если вы удалите его. До-
статочно одного скриншота, 
ретвита или репоста, чтобы вы 
перестали контролировать си-
туацию. 
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НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВ: 

«МОЙ СОВЕТ МОЛО-
ДЕЖИ – ЗАНИМАЙТЕСЬ 
ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ»

В 1996 году я устроился на 
работу в тепловой комплекс 
ЗТК слесарем по ремонту 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики. Без 
качественных измерений па-
раметров технологических 
процессов невозможна нор-
мальная и безаварийная рабо-
та котельного оборудования. 
Во время ремонта приходили 
идеи усовершенствования от-
дельных приборов, которые 
воплощались в рационали-
заторские предложения. При 
стремительном развитии элек-
троники мне срочно пришлось 
осваивать системное про-
граммирование. 

В 1999 году на комплек-
се началась реконструкция 
и внедрение системы ком-
мерческого учета тепловой 

«Наш лучший 
программист. 
Профессиональный 
альпинист, покоривший 
40 вершин», – 
вот так кратко 
охарактеризовали 
Николая  Афанасьева, 
старшего мастера по 
АСКУЭ и СДТУ цеха 
тепловой автоматики и 
измерений Западного 
теплового комплекса 
АО «Алматинские 
электрические 
станции». Он рассказал 
SK News о любимой 
работе.
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энергии. Здесь и пригодились 
новые знания. Программное 
обеспечение, разработанное 
и написанное мной, работает 
по настоящее время. В 2000 
году произошел такой случай, 
связанный с   реорганизацией 
АО «АПК». Тогда  были образо-
ваны новые компании по  типу  
деятельности – генерация, 
передача энергии. Поскольку  
АО «Алматинские электриче-
ские станции» стало прода-
вать тепло АО «Алматинские 
тепловые сети», потребовался  
учет, установили новые при-
боры для измерения тепловой 
энергии. У АлТС появились по-
дозрения о неправильной ра-
боте приборов. Претензии об-
суждались на совещании, где я 
сумел доказать правильность 
работы этих приборов и рас-
сеять все подозрения предста-
вителей тепловых сетей. 

Для повышения квалифи-
кации я постоянно проходил 
обучение на курсах, прово-
димых компанией. Но этого 
было недостаточно, потому 
что нужна была практика, не-
обходимые советы, помощь в 
направлении работы. Все это я 
нашел в лице своего наставни-
ка, которому я очень благода-
рен. Для  меня  этим  человеком 
стал Владимир Александрович 
Альбрехт, в те годы главный ин-
женер ЗТК. Энергетика была  
призванием этого человека.

Владимир Александрович 
многому меня научил, его ак-
тивная рационализаторская 
позиция вдохновляет  по сей  
день. Начинаешь думать, как 
усовершенствовать, упростить 
и сделать  надежней.  Под его 
руководством я принимал уча-
стие в разработке уловителя 
механических примесей в се-
тевой воде для котлов, регу-

лировании температуры воды 
на входе в водогрейный ко-
тел; разработке общей схемы 
автоматизации ЗТК; внедре-
нии автоматической системы 
учета отпуска тепловой энер-
гии; изменении тепловой и 
гидравлической схемы ЗТК с 
целью повышения надежно-
сти эксплуатации. Также была 
проведена большая работа 
по разработке и внедрению 
предварительной подготов-
ки топлива (эмульгирование 
мазута), горелок РВСС. Ком-
петентность Владимира Алек-
сандровича, его организатор-
ские способности наряду с 
незаурядными личностными 
качествами вызывают во мне 
глубокое уважение.

Наставники играют неоце-
нимую роль, помогая людям 
в поисках своего призвания. 
Все мы сталкиваемся с мно-
гочисленными помехами и 
препятствиями. Без знающего 
проводника, который поможет 
выявить склонности, поощрит 
развитие интересов, облегчит 
выполнение задач и побудит 
нас использовать свои спо-

собности по максимуму, на-
чинающему специалисту было 
бы намного тяжелей.  

Важно иметь наставника 
в своей жизни, но не менее 
важно сыграть такую же роль в 
жизни других людей. В послед-
ние годы на комплексе прово-
дится большая реконструкция 
паровых и водогрейных кот-
лов с применением новейшей 
электроники и компьютерных 
систем. Я принимаю активное 
участие при проектировании 
и монтаже этого оборудова-
ния программного обеспече-
ния. При этом у меня тоже есть 
свои ученики, ребята, которые 
так же, как когда-то и я, нужда-
ются в помощи и опыте своих 
наставников.

Мой совет молодежи: за-
нимайтесь любимым делом, 
продвигайте его всюду и везде 
и ни в коем случае не думай-
те, как это будет сложно. Лишь 
занимаясь делом и ощущая 
при этом некий трепет души 
от своей деятельности, толь-
ко тогда можно быть истинно 
богатым во всех смыслах этого 
слова!
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Joǵary oqý ornyn qarjy 
mamandyǵy boıynsha bitirgen 
Bekmyrza temirdeı tártip pen 
eńbekqorlyqqa beıim ári maqsatyna 
jetýde tabandy minezge ıe. 
Keıipkerimiz mektep qabyrǵasynda 
karate-domen aınalysyp, QR 
sport sheberine úmitkerlikke qol 
jetkizgen. Olımpıada oıyndarynda 
baq synaýdy armandaǵan. 
Elbasy N.Nazarbaev atyndaǵy 
qordyń janyndaǵy «Arystan» 
áskerı lıseıinde bilim alǵan. 
Sodan keıin qarjy salasyna den 
qoıyp, «KIMEP» ýnıversıtetine 
túsken. Onda da belsendi 
bolyp, stýdentter úkimetiniń 
ınnovasıalar jónindegi vıse-
prezıdenti mártebesin enshilegen. 
«Jas órken» baǵdarlamasy jaıly 
«Samuryq-Qazyna» korporatıvtik 
ýnıversıtetiniń dırektory Gúlmıra 
Raıysovanyń dárisinen bilipti.

«Baǵdarlama arqyly 
taǵylymdadan ótýde alǵashqy 
baǵyndyrǵan belesim «Eır Astana» 
kompanıasy bolǵanyna qýandym. 
Sebebi, munda qazaq jáne brıtan 
bıznes júrgizý úlgileri toǵysqan. 
Bes aı boıy ınjenerlik-tehnıkalyq 
qamtamasyz etý departamentiniń 
qarjy máseleleri bóliminde tájirıbe 
jınap, áriptesterimniń arasynan jańa 
dostar taptym», - dep áńgimeleıdi 
taǵylymdama asýlaryn byltyrdan 

jalǵastyrýshy jas.
Bekmyrza Quljanov otandyq 

áýe tasymaly operatorynan «Taý-
ken Samuryq» AQ quramyndaǵy 
«Shalqıa Sınk LTD» taý-ken 
kompanıasyna aýysyp, sáıkesinshe 
taǵylymdamanyń keskin-kelbeti 
de kúrt ózgergenin aıtady. Alaıda, 
tálimger tarap taǵylymdamadan 
ótýshi órendi birden qyspaqqa 
almaı, mamandyǵyna saı jumys 
ornyn tańdaýǵa erik bergen. 
Bekmyrzanyń ózin ekonomıkalyq 
josparlaýdy basqarý jaǵy 
qyzyqtyrǵan. Osylaısha, jobanyń 
kelesi satysyn eńserýge kirisken 
ol, bıylǵy baǵyn synaýshy 
izbasarlaryna synaqtardan súrinbeı 
ótýdi tileıdi.

Kemel MARAT

«Jas órken» 
baǵdarlamasyna qatysýshy 
birqatar jas mamandar 
ekinshi kezeńde aımaqtan 
Astanaǵa bet bursa, 
Bekmyrza Quljanov 
kerisinshe Almaty 
qalasyndaǵy «Eır Astana» 
kompanıasynan «Shalqıa 
sınk» kenishine eńbek 
ótilin jınaýǵa attandy.
«Samuryq-Qazyna» 
qorynyń bul jobasynyń 
ereksheligi de sol bolsa 
kerek, kóshbasshylyq 
qasıeti bar jastar óndiris 
pen oqýda, ortalyq pen 
óńirlerde qatar shyńdalady. 

ALATAÝ BAÝRAIYNAN – 
SHALQIAǴA

Búginde «Jas 
órken-2018» 
baǵdarlamasyna 
úmitkerlerden qujat 
qabyldaý aıaqtalyp, 
barlyǵy 730 ótinim kelip 
tústi.



SK NEWS История24

+7 771 505 50 50

16/04/2018

ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК: 
НАШИ ПРЕДКИ ОБЛАДАЛИ 
РЕВОЛЮЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
История изобретений 

и рационализаторства, 

по сути, и есть история 

цивилизации. В 

Казахстане ее можно 

начинать практически 

с любого ее периода 

и по любому 

направлению. Но мы 

остановимся на одной 

из малоизвестных, 

но в то же время 

интересных тем – 

металлургии древних 

кочевников.

С одной стороны, может 
показаться странным, что но-
мады имели отношение к раз-
витию металлургии. Однако 
здесь имеет место распро-
страненный стереотип о пре-
имуществе оседлой цивили-
зации над кочевой. На самом 
деле период исторического 
взлета древних кочевников во 
многом основан на поистине 
революционном развитии тех-
нологий. И в первую очередь 
это касается металлургии. Это 
время в научной среде так и 
принято называть – ранний 
железный век (РЖВ), дливший-
ся около одного тысячелетия, 
начиная с VIII-VII веков до на-
шей эры.

Именно железные орудия 
труда и боевое оружие, вкупе 
с «типом хозяйствования», как 
говорили в советской научной 

литературе, позволили ко-
чевой цивилизации сделать 
рывок в развитии и завоевать 
большую часть известного 
тогда мира. Географическим 
же центром всего этого, как 
известно, была древняя земля 
Казахстана. Здесь рождались 
новые изобретения, карди-
нально изменившие культуру. 
И здесь же эти и другие изо-
бретения получали свое даль-
нейшее развитие и доводились 
практически до совершенства. 
Это касается и производства 
металлов.

Еще в предшествующем 
РЖВ бронзовом веке здесь 
было развито горнорудное 
производство меди, серебра, 
свинца и золота. Археоло-
гические находки говорят о 
том, что наши предки облада-
ли технологиями обработки 



SK NEWS История25

+7 771 505 50 50

16/04/2018

Компания мен оның 
қызметі, өзге де байланыс де-
ректері толық көрсетілген веб-
сайт тәулік бойы интернет пай-
даланушылардың назарында 
болады. Дербес сайт кез-кел-
ген қажетті ақпаратты орна-

КОМПАНИЯҒА САЙТ НЕ ҮШІН КЕРЕК?
Былай қарасаңыз, әлеуметтік желі, басқа да толып жатқан 
ақпарат көздері бар. Бірақ... қызметкерлердің ішкі 
коммуникациясы мен сыртқы ынтымақтастық тараптары 
үшін сапалы мағлұмат әлі де өзектілігін жойған жоқ.

ластыруға ыңғайлы, егер тиімді 
кәдеге жаратылып, жаңар-
тылып тұрса, жарнаманың 
таптырмас жолы. Қағаз жүзін-
дегі басылымдарға қарағанда, 
жиі өзгертіп, түрлендіріп оты-
ру оңай. Ішкі коммуникация 
тұрғысында, ұжым басшылығы 
мен қарамағындағы қызмет-
керлер корпоративтік құжаттар 

мен есептерді қашықтықтан 
зерделеп, кері байланыс орна-
та алады.  

Келесі сілтеме арқылы әлеу-
меттік жобалар мен коммуни-
кация саласындағы талдаудың 
біртұтас қайнар көзімен таны-
са аласыз: www.cscc.kz.

благородных металлов, кото-
рые человечеством были до-
стигнуты лишь спустя пару ты-
сячелетий. Например, ученые 
до сих пор не могут объяснить, 
как саки (скифы) производили 
тончайшую золотую фольгу, 
которую в современных ус-
ловиях можно сделать только 
прокатным способом. А между 
тем, такая фольга была исполь-
зована в украшениях того же 
«Золотого человека» из курга-
на «Иссык» или в находках из 
Берельского кургана в Восточ-
ном Казахстане.

Кстати, на Алтае еще 2,5 ты-
сячи лет назад знали, что такое 
вивианит и умели его исполь-
зовать. Это так называемая 
«синяя железная руда» была 
открыта только в XIX веке, а вот 
здесь она использовалась еще 
в древности и была широко из-
вестна на Алтае – там, где, со-
гласно Геродоту, обитали «cте-
регущие золото грифы».

Но главным движущим 
фактором развития в то вре-
мя было совершенствование 

железа и изделий из него. В 
первую очередь это оружие 
– мечи, кинжалы, секиры и на-
конечники стрел. Они были 
на порядок крепче и лучше, 
чем бронзовые мечи и кинжа-
лы. В Центральном и Восточ-
ном Казахстане, Семиречье и 
других местах Великой степи, 
как утверждают археологи, не 
только умели выплавлять ка-
чественное железо и ковать 
сталь, но и делать это в анало-
гах цехов. Кое-что даже шло на 
экспорт – в Китай, Персию или 
еще дальше на Восток.

Нужно учитывать, что в это 
время был распространен 
«культ кузнеца», а сам кузнец 
на духовном уровне прирав-
нивался к шаману (бақсы). И у 
каждого из них были свои се-
креты, с которыми он делился 
только со своими учениками, 
а те, в свою очередь, вноси-
ли свои «рационализаторские 
поправки».

Мирас НУРМУХАНБЕТОВ

http://www.cscc.kz
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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 

Друзья, благодарим вас за 

активное участие в выборе  

«Мисс Самрук-2018». 3217 

пользователей портала 

откликнулись на 

голосование в конкурсе. 

Среди самых 

активных – сотрудники 

группы компаний 

АО «Казмунайгаз», 

АО «Казпочта» и 

АО «KEGOC».

Голосование за выход в 

финал конкурса  «Мисс 

Самрук-2018» на myportal.kz 

продолжится до 12 часов 27 

апреля. Представляем вам 

ТОП-7 участниц, набравших 

сегодня наибольшее 

количество голосов.

Голосуйте за своих!

Возникли сложности со 

входом на myportal.kz?

Вам поможет Анатолий Лут. 

Его телефон: 

+7 (7172) 99 90 17

Кускужаева Айгуль        445

Тайжанова Гульзия       323

Каибжанова Алмагуль     226

Мадреймова Айман      247

Таджимагамбетова 
Кумисай        286

Айтуарова Алмагуль      244

Андасбаева Жулдузай      166

АО «Петро-Казахстан 
Кумколь Ресорзиз»

АО «Өзенмұнайгаз»

АО «Казпочта»

АО «Өзенмұнайгаз» АО «Каражанбасмунайгаз»

АО «KEGOC» Алматинские межси-
стемные электрические сети

АО «Өзенмұнайгаз»

http://myportal.kz


Андасбаева Жулдузай      166
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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 ЗАРАБОТАТЬ НА 
ГЕЙМИФИКАЦИИ ОБУЧЕНИЯ? 

В АФРИКЕ НАШЛИ ЗАГАДОЧНУЮ 
ДРЕВНЮЮ БИБЛИОТЕКУ

НАЙДЕН НОВЫЙ СПОСОБ 
УЛУЧШИТЬ ПАМЯТЬ

КАК ПО ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ 
КОНТРОЛИРУЮТ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
КАЗАХСТАНЦЕВ

Читать Читать

Читать Читать

https://m.kapital.kz/business/68092/kak-zarabotat-na-gejmifikacii-obucheniya.html
https://lenta.ru/news/2018/04/13/egypt/
https://forbes.kz/made_in_kz/kak_po_otpechatkam_paltsev_kontroliruyut_rabochee_vremya_kazahstantsev/
https://lenta.ru/news/2018/03/09/pamat/
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