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ҮНЕМ АРҚЫЛЫ – ӨСІМГЕ
«Самұрық-Қазына» қорында барлық негізгі қаржылық көрсеткіштер бойынша өсім тіркелген.  Жал-
пы, ұлттық холдингтің негізгі қызметінен түскен кіріс 3,339 трлн теңгені құрады.  Тиісті меже былтыр- 
ғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 27%-ға артық. 

Үкімет үйінде өткен баспасөз мәслихатында мәлім-
делгендей, жоғарыда аталған көрсеткіштерге бірнеше 
белесті бағындыру арқасында қол жеткізілген: есептік 
кезеңде мұнай өңдеу көлемі 13%-ға, электр энергиясы-
ның өндірісі 28%-ға,  теміржол жүк тасымалының көлемі 
9%-ға артып, көмірсутектер бағасы көтерілген.

2018 жылдың бірінші жартысында Қор сыртқы қарыз 
көлемін $900 миллионға азайтып, «ҚазМұнайГаз» ҰК» 
АҚ-ның $1,6 млрд тұратын халықаралық облигациялары 
өтелген. Бұдан тыс «Самұрық-Энерго» АҚ 39 млрд теңге-
ге жуық қарызын мерзімінен бұрын төлеген. 

Екінші деңгейлі банктен босатылған қаражат 
«Самұрық-Қазына» қорының қоржындық компанияла-
рына нарықтағы көрсеткіштерден төмен ставкамен қа-
рызға берілмек. Орташа мерзімде бұл қадам 50 млрд 
теңге көлемінде оң нәтижесін байқатпақ.

Аталған нәтижелерге жаңа Даму стратегиясының  аясын-
да Қорда жүзеге асырылған құрылымдық өзгерістердің 
арқасында қол жеткізілгені атап өтілуде. Мысалы, Хол-
дингтің еншілес компанияларының саны 359-дан 312-ге 
дейін қысқартылған. Жекешелендіру бағдарламасы ая-
сында құны 28,5 млрд теңге болатын 15 актив сатылып, 
тағы 51 активті саудаға салынса, стратегиялық маңызы 
жоқ 102 нысан қатардан шығарылмақ. 

Сатып алулар жүйесіндегі жаңа қағидалар қоржындық 
компаниялардың жыл басынан бері 10,8 млрд теңге 
үнемдеуіне негіз болған. Қазіргі уақытта Қордың сатып 
алулар қызметінде 72 стратегияны қамтитын «Сатып 
алуларды санаттық басқару» бағыты іске асырылуда 
екені мәлім. Бұл бағыт бойынша тауарды сатып алуға 
жұмсалатын шығындар, оны сақтау, тасымалдау, қызмет 
көрсету мен жөндеу жұмыстары, сондай-ақ тауарды қай-
та өңдеу бойынша мәселелер міндетті түрде назарда 
ұсталмақ. «Сатып алуларды санаттық басқару» жүйесін 
толығымен енгізу  45 млрд теңгеге дейін үнемдеуге жол 
ашпақ.

Айта кетейік, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқарма 
төрағасы Ахметжан Есімовтің тапсырмасымен, Хол-
дингте сатып алулардың ашықтығын қамтамасыз ету 
мен әлеуетті өнім берушілердің арасында бәсекелестік-
ті ұлғайту арқылы қаражатты тиімді басқаруға бағыт-
талған жүйелі өзгерістер кезең-кезеңімен енгізілуде.
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ҚҰРЫҚ ПОРТЫНДА 
КӨЛІК ХАБЫ АШЫЛДЫ

ТЕНДЕРЛЕР 2 ЕСЕ ТЕЗ ӨТКІЗІЛЕДІ

Маңғыстау облысында Мемлекет басшысының қатысуымен Құрық портындағы паром кешені 
мультимодальдық көлік хабының тұсаукесеріне арналған салтанатты шара өтті.

«Самұрық-Қазына» қоры тендерлерді өткізу мерзімін шамамен екі есе қысқартты. Егер бұған дейін 
тендерлерді өткізу 65 күнге дейін созылса, мерзімдерді оңтайландырудың нәтижесінде бұл шара 
енді шамамен 38 күнді құрамақ.

Осылайша Құрық порты халықаралық көлік дәлізіне қосылды, деп хабарлайды ҚТЖ баспасөз қызметі. Дерек 
бойынша порт айдынына теміржол мен автожол магистральдары келіп кіреді. Теміржол паромы мен автокөлік 
кешені жылына 7 миллион тоннадан астам жүкті қабылдап, өткізеді. Порттың кедендік қызметі мен қызмет көр-
сету инфрақұрылымы көлік құралдарын 30-40 минутта өңдей алады. 

Тұсаукесер барысында Тәжен шекаралық кеден бекетінде автожолдың ашылу рәсімі өткізілді. «Қорғас шығыс 
қақпасы» құрғақ портынан Құрық портына, одан әрі қарай Транскаспий дәлізімен Италияға бет түзейтін тұрақты 
контейнерлік пойыз сапарға шықты.

Мәселен, zakup.sk.kz жаңа электронды сатып 
алу порталында келесі шаралардың мерзімдері 
қысқартылған: сатып алуды хабарлау, тендер-
лік өтініштерді жинау 15 күннен 10 күнге дейін, 
өтініштерді қайта қарау 10 күннен 5 күнге дейін 
ықшамдалған. Келісімшарт жасасу шарасы енді 
10 күннің орнына 5 күнді алмақ. 

Жалпы, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма басшы-
сы Ахметжан Есімовтің тапсырмасы бойынша 
біліктілік бойынша алдын ала іріктеуден өту ша-
расының мерзімі 45 күннен 18 күнге дейін 2,5 
есе, тендерлерді өткізу шарасы екі есе, ал баға 
ұсынысын сұрау арқылы өтетін сатып алулар 21 
күннен 15 күнге дейін оңтайландырылған.

сурет: shiten.kz
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В УСТОЙЧИВОМ ОБЩЕСТВЕ:  
МЕГАТРЕНДЫ ОТ ILERA

Как будут меняться социально-трудовые отношения на всей 
планете в ближайшие десятилетия? Чтобы ответить на этот 
вопрос, эксперты из разных стран собрались в Сеуле на 18-м 
Мировом конгрессе International Labour and Employment 
relations association (ILERA).

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Высокая честь представлять Казах-
стан на главной площадке в обла-
сти Industrial relations выпала ру-
ководителям Центра социального 
взаимодействия и коммуникаций 
(ЦСВК) Ерболу Исмаилову и Санду-
гаш Искендировой.

«Конгресс ILERA в этом году собрал 
почти 2 000 участников из 67 стран. 
Мероприятие проводится раз в три 
года, и на нем эксперты не просто 
выявляют самые важные тренды в 
сфере, но и на их основе форми-
руют рекомендации для Междуна-
родной организации труда (МОТ), а 
значит, и для всего мира», – отме-
тил Ербол Исмаилов.

Мегадрайверов, которые назвали 
на ILERA и которые позже могут 
найти отражение в законодатель-
ствах разных стран и регламентах 
транснациональных корпораций, 
всего четыре: развитие человече-
ского капитала, внедрение новых 
технологий, глобализация и изме-
нение климата. И эти тренды опре-
деляли, основываясь на глубоких 
научных исследованиях.

«Особенность конгресса как раз 
в тесном переплетении науки и 
бизнеса. Мы были рады узнать, 
что исследования, подобные 
Индексу социальной стабиль-
ности, который ЦСВК составля-
ет для казахстанских компаний, 
проводятся в лучших научных 
центрах планеты. 

Университет Cardiff составляет 
экспертизу для британских биз-
несменов, а для американских 
предпринимателей над ана-

литикой работают в MIT Sloan 
School of Business. С последними 
мы решили начать сотрудниче-
ство, обменяться опытом и уже 
вступили в официальную пере-
писку. 

Аналитика ЦСВК получила вы-
сокую оценку со стороны гене-
рального директора по стратегии 
МОТ и президента ILERA. Нам от-
крываются предложения по меж-
дународным публикациям, а это 
очень важно для продвижения 
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имиджа Казахстана и повыше-
ния инвестиционной привлека-
тельности «Самрук-Қазына» на 
международной арене», – поде-
лился руководитель центра.

О повестке конгресса и наиболее 
интересных мировых практиках 
в сфере трудовых отношений 
рассказала Сандугаш Искенди-
рова. 

По ее словам, каждая пятая сек-
ция «съезда» была посвящена 
профсоюзам, что подчеркивает 
их актуальную и важную роль. В 
США и Европе эти организации 
принимают участие в стратеги-
ческом развитии и управлении 
компаний. Более того, профсою-
зы «социализируются» и стано-
вятся участниками практически 
любого диалога в государстве. 
Интересно то, что сама их форма 
меняется и отличается от той, что 
существует в Казахстане.

«Как правило, у нас глава проф- 
союза – это человек предпен-
сионного возраста, который 35 
лет был главным инженером и 
досконально знает производ-
ство. Но зачастую он не облада-

ет компетенциями HR, знаниями 
в области социальной политики, 
переговоров, коммуникаций и 
порой объяснить работникам их 
права он не может. 

В этом плане очень интере-
сен опыт западноевропейских 
стран. Там роль профсоюза мо-
жет выполнять наемная органи-
зация, то есть функции переда-
ются на аутсорс. В классическом 
виде это команда, которая фор-
мируется в расчете 40 человек 
на 6 000 работников компании. 
В эту команду набирают про-
фессионалов, которые делятся 
на разные департаменты: иссле-
дований, развития персонала, 
коммуникаций и SMM, также для 
предоставления консультаций 
по трудовому законодательству. 
Лично для меня было удивитель-
ным, что пять человек из этой 
команды – профессиональные 
«коммуникационщики», – пояс-
нила Сандугаш Искендирова.  

На волне многих глобальных 
процессов, таких как трудовая 
миграция, цифровизация, изме-
нение климата, происходит все 
больше конфликтов, а значит, 
чаще проводятся митинги и за-
бастовки. Неудивительно, что 
эксперты посвятили много вре-
мени темам конфликтологии и 
медиации. 

«Познавательный кейс был пред-
ставлен про китайский HUAVEI в 
Африке. Компания использовала 
«волчью» корпоративную куль-
туру: отработал восемь часов – 
получил оплату, без внедрения 
системы карьерного роста, мо-
тивации и так далее. Конечно же, 
ведение бизнеса было сложным. 
Путем медиации и переговоров 
африканцы добились внедрения 
HR-системы и смены корпора-
тивной культуры на «семейную». 
Ситуация с камерунцами инте-
ресна с точки зрения того, что 
на наш рынок тоже «заходит» 

много иностранных инвесторов. 
У индийского инвестора – один 
подход, у британского – другой, 
а у казахстанцев – своя мен-
тальность. Интересны методики 
того, как находить компромиссы 
и решать вопросы медиативным 
путем», – сообщила Сандугаш 
Искендирова. 

Подытоживая посещение кон-
гресса, руководители ЦСВК под-
черкнули, что организация, яв-
ляясь независимой площадкой и 
центром экспертизы по внедре-
нию лучшей практики социаль-
но-трудовых отношений в группе 
компаний «Самрук-Қазына», пла-
нирует распространить получен-
ные в Корее знания, в том числе 
через Школу профсоюзного ли-
дерства, стратегические комму-
никации, опросы и выстраивание 
социального диалога с персона-
лом, корпоративную медиацию и 
другие инструменты.

Талгат БАУРЖАНОВ
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ШАҒЫН БИЗНЕСКЕ 
ҮЛКЕН КӨМЕК

Еліміздегі тың жаңалықтарға ұмтылушы белсенді кәсіпорындардың 
қатарында «Қазақтелеком» АҚ тарапын нық сеніммен атауға болатын 
сияқты. Осы орайда компанияның ақпараттық-коммуникациялық техно-
логиялар қызметі жөніндегі басқарушы директоры Бикеш Құрманғалиева- 
дан ондағы «Ашық цифрлық платформа» жобасы жайлы сұрап білдік. 

ЦИФРЛАНДЫРУ

Елімізде экономиканы цифрландыруға айрық-
ша басымдық беріліп жатқаны белгілі. Бұл 
тұста сіздерде қолға алынған «Ашық цифрлық 
платформа» идеясының мәні неде? Қарапайым 
тілмен қалай түсіндіруге болады?

Мұның мәні қарапайым және биік мұратты бо-
лып есептеледі. Анығырақ айтсақ, Қазақстандағы 
кез келген шағын бизнес өкілдерінің цифрлық 
технологияларды қолдануын тиімді етуді қалай-
мыз, осыған орай оларды қолдану түсінікті, жыл-
дам және қолжетімді болуы тиіс деген ойдамыз. 
Біздің өнім бұл талаптарға сай құрылу үстінде. 

Мысалы, сіз – жеке қаражатыңыздың көмегімен 
өз бизнесіңізді ашқан жеке кәсіпкерсіз. Есеп-
ке алу мен есеп берудің әрдайым қажет екенін 
ескере отырып, сізде бухгалтер орны немесе 
оны жалдауға мүмкіндігіңіз жоқ делік. Әдетте 
бұл мәселені шешу үшін іздеу жүйелерін қолда-
насыз, таныстарыңыздан сұрастырасыз немесе 
хабарландыру орындарынан іздестіресіз. Бұған 
қаншама уақытыңыз кетеді, сондай-ақ сапасыз 
қызмет пен біліксіз мамандарға тап болуыңыз 
мүмкін. Ал платформаны қолданған жағдайда не 
өзгереді? 

Платформадағы кәсіпкерлерге арналған бөлімде 
түрлі мәселелерді шешуге арналған егжей-тег-
жейлі жоспарды, сонымен қатар түйткілді тұсты 
тарқатуға көмектесетін қызметтер жайлы ақпа-
рат пен қолжетімді тетіктерді ұсынамыз. Аталған 
сенімді серіктестеріміз әзірлеген қызметтерге 
«Қазақтелеком» АҚ кепілдік береді. Сондай-ақ 
қызметке тапсырыс бермес бұрын арнайы ма-
маннан кеңес алсаңыз болады. Егер дәстүрлі 
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жолмен бухгалтерді іздеймін десеңіз, онда біз сіз-
ге түрлі ұсыныстар жасаймыз, егер де ұсынылған 
нұсқалар көңіліңізден шықпаса, онда маманды із-
деу туралы өтінім қалдыруыңызға жол ашық. Біз тек 
бір ғана жағдайды қарастырып отырмыз, ал бизнес 
қарқынды өскен кезде мұндай мәселелер көбейетін 
болады. Ашық цифрлық платформа сенімді көмек-
шіңізге айналады деген үміт теміз. 

Қазақстандық стартап-жобаларға бұл бастама-
ның берер мүмкіндігі қандай? 

Стартап белгілі бір идеядан басталады және де биз-
несті бастау үшін идеядан басқа ештеңе болмайтын 
жағдайлар да кездеседі. Не серіктес, не қаражат, не 
бизнесті бастама алуға көмектесетін байланыстың 
болмауы сияқты қиындықтар туындайды. Бұл кез-
де сізге туыстарыңыз немесе достарыңыз қол ұшын 
соза алатындай жағдайда болса, онда бұл мәсе-
ленің шешімін таба аласыз дерлік. Порталда жаңа 
байланыстар мен ниеттестерді табу мүмкіндігі бар, 
себебі бұл портал байланыс алаңы да болып сана-
лады. 

Стартап мәселесі бойынша үнемі түрлі сұрақтар 
туындайды және қай іске бірінші кірісуді шешіп алу 
қажет. Осылайша порталда жұмысын енді бастаған 
кәсіпкерлер үшін арнайы мамандардың тегін кеңесі 
ұсынылады. Өз кәсібіңді қалай ашуға болады, 
қаржыландыру көзін қайдан табуға болады, компа-
нияның жекешелендіру түрін қалай таңдауға бола-
ды, талдау мен зерттеу, сондай-ақ бизнес-жобаны 
қалай жасауға болады және де банк талаптарына 
сәйкес қандай құжаттар қажет деген сынды өзекті 
дүниелерді барынша қамтуға тырыстық. Платфор-
мада сіз барлық қолданушыларға қолжетімді бола-
тын парақшаңызды тегін құру және жариялау мүм-
кіндігіне ие боласыз. 

Ашық цифрлық платформа – мемлекеттік қамтама-
сыз ету шаралары бойынша үлкен анықтама қоры. 
Мемлекетте көптеген бағдарламалар мен оны ұй-
ымдастырушылар бар. 

Сіз тек қана қайда жүгіну керек екенін және мем-
лекеттік қызметтерді қалай қолдану керек екенін 
білсеңіз жеткілікті, ал АЦП стартап үшін мемлекет 
тарапынан қандай қызметтер мен шаралар ұсыны-
латыны жайлы егжей-тегжейлі білім алуға көмек-
теседі.

Құрылымы мен қызметіне тоқтала кетсеңіз. . .

Порталды әзірлеуді бастаған кезде біздің нақты 
тұжырымдамамыздың бірі: ұсынылатын қызметтер 
бизнестің әр кезеңіне пайдалы болуы тиіс. Қазір-
гі заман кәсіпкерінің еңбек жолында кездесетін 
өмірлік жағдаяттарды қарастырдық, атаулы жағда-
ят тарды шешетін қызметтер бойынша талдау жүр-
гіздік. Осылайша порталды қалай ұйымдастыру қа-
жет екенін айқындадық және жағдаяттар жүйесін 
құрдық. Бизнес жолындағы әрбір кәсіпкер үшін 
нақты бір шешімді біліп, оны іздей алу оңай емес, 
кейбір кәсіпкерлер тек сұрақтармен жиі жүгінеді. 
Сондықтан біз әр жағдаятты толығырақ сипаттап, 
мәселені шешетін қызметтер тізімін ұсынып отыр-
мыз. 

Әрине қызметтер тізімі күннен-күнге арта түседі. 
Бизнесті бастау мен нақты сауда-саттық кезеңіне 
дейінгі барлық қажетті қызметтерді ұсынуға тыры-
судамыз. 

ІТ-компанияларға тиімділігі, жалпы нәтижесі қан-
дай дәрежеде күтілуде?

Егер IT-компания біздің порталға өз қызметімен 
бірге келсе, онда ол өз өнімін саудаға салу алаңына 
ие бола алады. Бұл өнім өткізудің қосымша арнасы 
және де тұрақты тұтынушыларды іздеу көзі болып 
табылады. Бағдарлама әзірлеушілері маркетинг 
талдауларына уақыт кетірмей, қызметтердің сапа-
сын арттыру мен жаңарып-жаңғыруға көбірек көңіл 
бөле алады.
  
Бұл платформа жас ІТ-компаниялар үшін нарыққа 
шығудың тиімді көзі дер едім. Жас компаниялар 
бизнесін әдетте шағын ауқымнан бастайды, ал оның 
қарқынын жоғарылату үшін қаражат жеткіліксіз не-
месе мүлдем жоқ болуы мүмкін. Сіздің қызметіңізді 
жарнамалау мен саудалау үшін АЦП-да замана-
уи цифрлы маркетинг құралдары қолданылады, 
бұл құралдар Сізге мақсатты халық тобын табуға 
және оған қызметіңізді жариялауға көмектеседі. 
Сондай-ақ платформаның төлем жүйесі, биллинг, 
тұтынушыларды басқару жүйесі сияқты құралдары 
IT-компаниялар үшін тегін ұсынылады. Бұл құрал-
дар көмегімен тек қаражат қана емес, әзірлеу уақы-
тын да үнемдеуге болады. 

Бикеш Қайдарқызы, сұхбат беруге уақыт тапқа-
ныңызға рахмет, қызметтеріңіз табысты болсын! 

Тәңірберген  АРҒЫН
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«КИБЕРГИГИЕНА» ДЛЯ КОМПАНИЙ: 
ОБУЧАТЬ НУЖНО ДАЖЕ 
ТЕТЮ ЗИНУ ИЗ БУХГАЛТЕРИИ

По словам Сатиева, данные казахстанских пользо-
вателей – адреса электронных почт, пароли, личная 
информация – частенько выставляются на продажу 
на иностранных хакерских форумах. Причины за-
ключаются в том, что взломать системы большинства 
компаний в стране не составляет большого труда – 
киберзащита слабовата.

Эра цифровых войн уже наступила. Один из самых известных в Казахстане 
экспертов по кибербезопасности Олжас Сатиев рассказал SK News, что 
необходимо предпринимать компаниям, чтобы обезопасить тылы от хакер-
ских атак.

Казахстан занимает 83-е место из 165 в Глобальном 
индексе кибербезопасности, который составляют 
специалисты Международного союза электросвязи 
при ООН. Для сравнения, Россия находится на 10-м 
месте в этом рейтинге, а Беларусь – на 39-м. Что 
же нужно предпринимать компаниям, чтобы сберечь 
данные клиентов и обезопасить свои информацион-
ные системы?
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НАЛАЖИВАЕМ ОБОРОНУ 

Нужно иметь в штате специалиста по информ-
безопасности. А лучше – целую команду, кото-
рая всегда будет начеку. 

«Важно нанимать на работу практиков, а не «бу-
мажников» – специалистов, которые лишь уста-
навливают программы защиты и ставят галочки 
в отчетах, не проверяя результаты на уязвимо-
сти. К сожалению, большинство казахстанских 
специалистов как раз «бумажные» и не обла-
дают достаточными компетенциями, из-за чего 
отбор должен быть очень тщательным», – отме-
чает собеседник. 

ПРАВИЛЬНАЯ ИЕРАРХИЯ 

Лучше всего, если специалист или отдел по ин-
формбезопасности (ИБ) подчиняется напрямую 
руководству и не входит в IT- или бизнес-депар-
таменты. Иначе создается конфликт интересов, 
так как человек, который находит уязвимости в 
системе, не должен выполнять указания ее соз-
дателей. 

«Кроме того, обычно у «айтишников» и ИБ раз-
ные, а порой и противоположные целевые пока-
затели (KPI). Если первые стремятся быстрее за-
пустить сайт/создать новый продукт, то вторые 
замедляют процесс, стараясь обеспечить макси-
мальную безопасность и заранее разыграть все 
сценарии атак», – делится Сатиев. 

ИМИТАЦИЯ ХАКЕРСКИХ АТАК

Нужно проводить ежегодные пентесты, или те-
стирования на проникновение. То есть имитиро-
вать настоящую хакерскую атаку – со взломами, 
поиском настоящих уязвимостей и полноценной 
разведкой. Для этого лучше приглашать сторон-
них, независимых экспертов, так как ИБ-специ-
алисты могут не заметить бреши в собственной 
броне. 

«В идеале наемной команде нужно предоста-
вить полную свободу действий. К примеру, про-
двинутые клиенты позволяют нам не просто 
взламывать сайт напрямую, но и действовать 
не по-джентльменски – воровать компьютеры 
или подкидывать флешки – все ради того, что-
бы найти уязвимости на всех этапах», – отметил 
специалист. 

ОБУЧАЕМ ТЕТЮ ЗИНУ

Большинство атак на компании проходит не какими-то 
сложными, «кинематографичными» путями, а баналь-
ным взломом почты рядовых сотрудников. Чтобы 
выработать у работников привычки «кибергигиены», 
нужно написать для них инструкцию по поведению в 
Интернете, а затем проверять их знания – ежемесячно 
проводить социотехнические тесты на фишинг. То есть 
рассылать письма с вирусами сотрудникам и отслежи-
вать, открыли ли они эти «послания». 

«В одной из компаний мы отправили файл Excel 
«Цены на новые автомобили», и 90 процентов муж-
чин открыли письмо. Поэтому обучать нужно не только 
руководство, а всех – даже тетю Зину из бухгалтерии. 
Если она три раза открыла вирусное письмо – нужно 
штрафовать. С каждой проверкой количество откры-
вающих вирусы будет снижаться», – рассказал Сатиев.

Жертвами хакеров становятся не только крупные ком-
пании, но и обычные пользователи. 

О правилах личной «кибергигиены» вы можете прочи-
тать в следующем номере нашей газеты. 

Анель АБУЛХАИРОВА

ТЕХНОЛОГИИ
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«ЗА 30 ЛЕТ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОЕЗДАМИ  Я НИ РАЗУ 
НЕ ОПОЗДАЛ И НЕ ВЗЯЛ 
БОЛЬНИЧНЫЙ»

Машинист электровоза Кайырбай Аубаки-
ров почти 30 лет «водит» поезда. А когда 
человек ежедневно подчиняет своей воле 
огромный железный состав, несущийся на 
огромной скорости, в его ответственности 
не остается и тени сомнений. 

Когда разговариваешь с ним, появляется чувство, что все 
«схвачено» и под контролем. На душе полный штиль и 
спокойствие. Про таких говорят: человек слова, человек 
дела, настоящий профессионал.

«Я очень люблю свою работу, железная дорога – это моя 
жизнь, мой хлеб. За все годы у меня не было ни одно-
го прогула, опоздания или больничного. Здесь не быва-
ет временных людей, в основном ветераны. И если кто 
сюда пришел, обычно остается до конца», – рассказывает 
Аубакиров.

Несерьезных людей, по его словам, видно сразу: они не 
выдерживают напряжения и после двух-трех поездок 
увольняются.

«Постоянно требуется максимальная сосредоточенность 
и концентрация, все детали пути важно держать в го-
лове. Я натренировал память так, что хоть раз прочитав 
текст любого объема, через неделю могу повторить его 
дословно. Память стала почти фотографической», –     
отметил собеседник.

Закалка и дисциплина у нашего героя появились еще в 
армии. 

«Я был солдатом в железнодорожных войсках в Забай-
калье, в небольшом городке в сторону Хабаровска. Вот 

там действительно были настоящие испытания:  
минус 46°C с ветром, вечная мерзлота. Мы строили 
Транссиб», – делится он.

Сейчас, по мнению Аубакирова, работа хоть и тре-
бует постоянного самоконтроля, но все же не срав-
нится с армейским ритмом. Облегчает его жизнь и 
поддержка семьи. Жена нашего героя Гаухар, при-
выкшая к ненормированному графику, всегда ждет 
мужа дома с теплыми словами и накрытым дастар-
ханом. 

Для счастья Кайырбаю Аубакирову больше ничего 
не надо, только семья и железная дорога, которая к 
тому же всегда дает пищу для размышлений. 

«По поездам я вижу, в каком состоянии экономика 
Казахстана. Если караванами идут грузовые вагоны 
со стройматериалами, углем и бензином, значит, все 
хорошо», – рассказал он.
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«Я служил в железнодорожных 
войсках в Забайкалье. Вот там были 

настоящие испытния:  минус 46°C 
с ветром, вечная мерзлота» 

Статью подготовила
Анель АБУЛХАИРОВА
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ҚИЫН ЖЫЛДАРДЫҢ 
КӨБІН КӨРДІК...

Кейіпкеріміз вагондарда 
бірге тұрып ыстыққа күйген, 
аязға тоңған, «Қаламқастың 
мұнайын ел игілігіне жұм-
саймыз» деп моншақтата 
тер төккен Көшербай Әлі-
баев бастаған майталман-
дарды сағына еске алды. 
Содан соң Серік Қазиев, 
Мамай Аманшиев, Аркадий 
Лигай, Қосай Жұбаназаров 
бастаған озаттар бейнесін 
санада тізбектеді. №3 бри-
гададағы әріптестерім деп 
Бақыт Иманбаев, Секербай 
Байманов, Жақып Марабаев 
туралы ауыз толтыра айтты. 
Он бастығын санамалаған-
да Кенжеғали Назаралиев, 
Сырым Қаржауов, Нұрпейіс 
Сәрсенбай, Әлібек Байназа-
ровқа келіп бір-ақ тоқтады.

Өзен кен орнында еңбек 
жолын бастап, 1981 жылы 
«Комсомольскнефть» деп 
аталған тұста еңбекке ара-
ласқан 23 жастағы бозбала 
талай мықтылармен үзең-
гі қағыстырып, ел дамуына 
үлес қосқанын қимастықпен 
еске алады. Бүгінде атынан 
ат үркетін мықтылардың ал-
дын көргенін абырой санай-
ды. Есенқос ағамен сырлы 
сұхбатымыз осылай өрбіді. 

40 жылға жуық еңбек жолын еңсерген абыройлы аза-
мат, №1 мұнай және газ өндіру цехының 5-ші дәре-
желі операторы Есенқос Бисалиевпен әңгіменің ажары      
қазыналы кен орындарын игерудің бастауында тұрған 
ардагерлерге келгенде ашыла түсті. 

Өзінің өскен ортасы туралы:

– Әкем Қалдаш Сабырға-
лиұлы Ұлы Отан соғысы-
ның ардагері, анам Нұржа-
мал Көшенқызы мұнайшы 
болған кісілер. Сол кісілердің 
тәлім-тәрбиесін темірқазық 
қып, Мақаттан Маңғыстауға 
қоныс аудардық. Қиын жыл-
дардың көбін көрдік. Қазір 
жайдарман шақта өмір сүріп 
жатқан ұрпақ үшін қуанамын, 
– деп сөзін сабақтады ол.

Баянды ғұмырын кен ор-
нының басында өткізген 
Есенқос ағаның қимылы ши-
рақ - ертесімен тұрып өзіне 
тиесілі 20 шақты ұңғының 
жағдайын саралайды. Күніне 
1100 текше метр мұнай бе-
ретін №62 топтық қондыр- 
ғысының үздіксіз жұмысын 
өз жауапкершілігіне алған. 
№1 цех ұжымының арасында 
Есенқос Бисалиевті аға ұстаз 
деп танитындар көп. Әсіре-
се өндіріске келген өрімдей 
жастардың ардақты тұлғаны 
айналшықтап, талай жылғы 
тәжірибесі мен білім-білігін 
үлгі тұтатындары аз емес.

Расында еңбек адамы 
Есенқос аға құрметтен құр- Жаннат КЕМАЛ

алақан емес. Құрмет грамотасынан соң «Ерен 
еңбегі үшін» медалін иемденіпті. «Мұнай-
газ кешенін дамытуға қосқан үлесі үшін», 
«Мұнай саласына сіңірген еңбегі үшін» деген 
марапаттары – маңдай тері мен адал еңбегі-
нен тапқан несібесі. Еңбегі берекелі, тұрмысы 
бақуатты Есенқос Бисалиев екі ұл мен бір қыз- 
дың әкесі. Бүгінде Құдай қосқан қосағымен 
немере сүйіп, тату күн кешкен шаңырақтың 
ынтымағы мен бірлігі жараса берсін дейміз!
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Заполнить заявку на участие
можно здесь

https://myportal.kz/photocon/64543/
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ЧТО ВЛИЯЕТ НА 
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ?

Аналитики Центра социального взаимодействия и коммуникаций (ЦСВК) 
сравнили уровень вовлеченности работников группы компаний «Сам-
рук-Қазына» за пять лет.  Для большей объективности представителей про-
изводственного и административно-управленческого персонала опраши-
вали отдельно. О том, какие тенденции в обеих группах выделили авторы 
исследования «Индекс социальной стабильности», – в материале SK News.

Производственники

Вовлеченность производственников за пять лет 
повысилась: с «зоны риска» (35%) до «пози-
тивной зоны» (66%). Рост объясняется эффек-
тивными мерами, предпринимаемыми Фондом: 
увеличение зарплаты (индексация), обучение и 
повышение квалификации сотрудников, ежегод-
ные встречи с первыми руководителями компа-
ний, изменение требований к спецодежде, пита-
нию и так далее.

«Белые воротнички»

Другая ситуация складывается с вовлеченностью 
административных работников. На протяжении 

пяти лет показатель оставался почти неизмен-
ным – варьировался между 54% и 58%. 

Однако стабильная на первый взгляд ситуация 
имеет свои негативные стороны. Анализ резуль-
татов показывает, что среди «белых воротнич-
ков» существует множество довольно серьезных 
вопросов. 

Все реже линейные руководители стали предо-
ставлять какую-либо обратную связь либо про-
сто проводить беседы со своими подчиненными, 
что заставляет работников только догадываться 
о целесообразности и эффективности их работы.

Немаловажным вопросом также является отсут-
ствие повышения заработной платы за исключе-
нием случаев, когда повышение было осущест-
влено по результатам Jobmatching.

Кроме этого, вследствие внедрения программы 
трансформации в компаниях наибольшая на-
грузка по ее реализации легла на плечи простых 
офисных работников. Это привело к расширению 
обязанностей и ответственности сотрудников.

В административной среде поднимается другой 
важный вопрос – вопрос баланса между рабо-
той и личной жизнью. Каждый второй офисный 
работник отмечает, что регулярно задерживается 
после завершения трудового дня. 

Чем может грозить долгое игнорирование этих 
вопросов? Тем, что появляются риски от тока вы-
сококвалифицированных кадров из компаний.

АНАЛИТИКА
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КЕЛІСЕ БІЛУ ДЕ – ӨНЕР
Биыл кәсіподақ қызметкерлерінің жаңа сипатын қалыптастыру мақса-
тында Қазақстанда алғаш рет қолға алынған Кәсіподақ көшбасшылығы 
мектебінің «Құқықтық сауаттылық» оқыту модуліне қызығушылық жоға-
ры. Аталған бағытта заң ғылымдарының кандидаты, Ph.D Айнұр Нәдіро-
ва Ақтау және Астана қалаларында бірнеше оқу сабағын өткізіп үлгерді.

САРАПШЫ ПІКІРІ

Атап өтерлік жайт, ҚР Кәсіподақтар федерациясы мен 
«Самұрық-Қазына» қоры Әлеуметтік өзара ықпалдастық 
және коммуникация орталығы бірлесе қолға алған ке-
шенді білім беру жобасының мақсаты - еңбек ұжымда-
рында оңтайлы қарым-қатынас қалыптастыру.
 

Айнұр Қуанышбекқызы, Ақтау қаласындағы сабақтар 
қалай өтті? Ол жақтағы кәсіподақ жетекшілерін не 
толғандырады, еңбек құқығын білу деңгейі қандай 
екен? Батыс өңірлерде еңбек даулары соңғы жылдары 
жиі тұтанғаны бәрімізге аян.

Ең бірінші кезекте Әлеуметтік өзара ықпалдастық және 
коммуникация орталығына Кәсіподақ көшбасшылығы 
мектебі аясында сенім артып, өзара жемісті ынтымақтас- 

тық орнатқанына алғыс айтамын. Себебі 
қозғалған тақырып бүгінде өте маңызды және 
уақтылы жүзеге асқан, айрықша күнтәртібін-
де тұрған идея десем, қателеспеспін. Жобаның 
алдын ала мұқият әзірлікпен бастау алғаны 
сезіледі. 

Екі күндік бағдарламалар барысында кәсіпо-
дақ басшыларының біліктілігін көтеруге ын-
тасы жоғары екені байқалуда. Ақтауда болса, 
кәсіподақ қозғалысының өкілдері тіпті оқудың 
тез өтіп кеткеніне таңғалып, бірнеше аптаға 
созылуын, оқыту семинарларының жиірек ұй-
ымдастырылуын қалады. Өз ісінің білгірлері 
еңбек қатынастарында бай тәжірибе жинаға-
нымен, жасыратыны жоқ, теорияға келгенде 
ақсап қалады. Сондықтан мүмкіндігінше Кон-
ституциядан бастап, Халықты жұмыспен қамту 
мен Кәсіби одақтар туралы заңдарына жалғас- 
тырып, Еңбек, азамат тық, қылмыстық кодекс- 
теріне ұластырып барып, еңбек заңнамасын 
қыр-сырын жіктеп түсіндіруге тырысып бақтым. 
Қағаз жүзіндегі және электрондық құжаттарды 
тікелей және онлайн әр тармағына үңіле оты-
рып саралауға ұмтылдық. Сабаққа қатысқан 
кәсіподақ мүшелері де білім алудың зор қажет-
тілігін меңзеп жатты. Әйтпесе еңбек адамдары-
ның мүддесін қорғаудағы жауапкершілік ерен 
ғой, оны лайықты атқара білмесең, жағдай 
қиынға соғады. Басым бөлігі келісім комис-
сияларына мүше, орта жастағы, іс-қимылдары 
ширақ маңғыстаулық, оның ішінде жаңаөзендік 
кәсіподақшылардың іс жүзінде көкейге тоқыға-
ны, үзеңгілестері арасындағы аузының дуалығы 
тәнті ет ті.    

Астанадағы кәсіподақ көшбасшылары оқуды 
қалай қабылдады? Бұл жақта да кәсіподақ 
мамандарының белсенділігі танылды ма?
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Әрине, сұхбат алаңдарындағы тыңдаушылардың 
сабаққа атсалысу қарқыны қызу деп анық мәлім-
дей аламын. Толғандыратын мұрат-белес бір, ең-
бек адамының құқығын қорғаудың тиімділігін 
арттыру. Мұнда да әр бапты ерінбей талдап, өзге 
жайттармен байланысын зерделедік. Компания-
лар құрамы да саналуан, бір-бірінің тәжірибесіне 
қызығушылықпен қарауда. Бір құпияны ашайын, 
оқушылардың арасында кәсіподақты енді құр-
маққа талпынған іргелі компанияның өкілі өзі-
не керек мағлұматтарды қойындәптеріне түртіп 
алып, осындай шараға тап болғанына риза болып 
отырды. 

Сұрақ көп туындаса қуанбасам, ренжімеймін. Мы-
салы жұмыс берушімен қысылтаяң сәт те міндет-
ті түрде кикілжіңге барудың қажеті жоқ, абзалы 
– түсініспеушілікті келіссөздер арқылы шешуге 
үйрену. Бос дауласу ешкімге абырой әкелмейді, 
жағдай одан сайын ушығуы мүмкін. Еңбек ұжымы 
өндірісті өркендетуде төккен терінің өтеміне әлеу- 
меттік кепілдіктер мен төлемдер талап етсе, оны 
ереуілдерге ұластыру қажет емес. Бәлкім түбінде 
жеңіске жетуге болар, бірақ оның шығыны мен 
зардабы қандай? Менің сабағымда Еңбек ко-
дексіндегі екі жақты мәмілеге шақыратын тұстар-
ды іздеп, тереңінен қаузаймыз. Ортақ түйін-бай-
лам - саналы түрде салмақталған амал апатқа 
апармайды. Тағы бір ескерер жайт, еңбек шартын 
жасауда, Ұжымдық шартты бекітуде басшы ғана 
басымдыққа ие деу жаңсақ. Жұмысшы уағдала-
стыққа қол қойғанда келіспейтін ойларын ашық 
жеткізе алады. Бірақ ашумен, айғай-шумен емес, 
ақылмен, біліммен. Жұмыс беруші мен кәсіподақ 
үнемі түйткілдерді талқылауды әдетке айнал-
дырса, ақтаңдақ кілтипандар да қордаланбайды. 
Неге Ұжымдық шартты жаңартып, ұзартқанда тың 
жеңілдіктер қоспасқа, әлеуметтік қамтылуын кү- Алдаберген КЕМПІРБАЙ

шейтпеске?! Заман ағымын ескермесе, оның әлсіреп 
қалатыны анық қой. Келісе білу де – өнер.  

Сіздей білікті сарапшымен сұхбат сәтін пайдала-
нып, көпті алаңдататын сауалдың бірін әрі бірегей-
ін қойсам деймін. Еліміздегі еңбек қатынастарында 
пайдаланылатын негізгі құжат – Еңбек кодексінде 
көңіліңіз толмайтын тұстар бар ма?

2015 жылдың мамыр айында Елбасы Нұрсұлтан Назар-
баев «Ұлт жоспары – 100 нақты қадам» бағдарлама-
сын жариялап, оның 83-ші қадамы еңбек оңтайланды-
руға арналғаны белгілі. Үкіметтің атынан сол кездегі 
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау министрлігі 
жаңа Еңбек кодексін жасауға кірісті. Дереу сол жылы 
маусым айында 150 баптан тұратын заң жобасы дай-
ын болды. Оқу әдістемесі, монография, белгілі бір ой-
ларым бар еді. Тіпті қоғамдық негізде жұмыс істеуге 
бел будым. Өкінішке қарай қысқа аралықта министрге 
жолығу ниетім іске аспай, заң жобасын әзірлеушілер 
тобына енгізілмедім. Алайда әділдігін айтқан абзал, 
Министрлік маманы Кодекске қатысты ақпараттарды 
жолдады. Соны арқау еткен райда сыни мақала жазып, 
25 сұрақ тізбесін Бас прокуратураға жібердім. Ақыры 
бүгінгі таңға дейінгі әрекеттердің нәтижесінде жұмыс 
тобына қабылданып, кей ұсыныстарым қаперге алын-
ды. Мысалға, бала күтіміне байланысты демалыс бе-
руде жаңа туған нәрестені асырап алу ұғымын дұры-
стау жайлы ескертуім мойындалды. Сайып келгенде, 
Кәсіподақ көшбасшылығы мектебінде жасаған бай-
ламымыз сол, еңбек ұжымындағы қарым-қатынасты 
реттеуде қолданыстағы Еңбек кодексін шеберлікпен 
кәдеге жаратқанымыз ләзім.

Әңгімеңізге  рахмет, дәрістердің шын пайдалы 
болуына тілектеспіз!    
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ЗАЧЕМ РАБОТНИКУ 
ПРОФСОЮЗА НАВЫКИ ЮРИСТА

Центр социального взаи- мо-
действия и коммуникаций 
организовал уже третий мо-
дуль в Школе профсоюзного 
лидерства в Астане. На этот 
раз участники постигали азы 
юридической грамотности.

Все тренинги посетил Вячеслав 
Стребков, председатель Отрас-
левого профсоюза работников 
энерготехнической отрасли, 
куда входят порядка 7 000 чле-
нов. Он считает, что работники 
профсоюзов должны знать не 
только тонкости производствен-
ного процесса, но и специфику 
социально-трудовых отношений.

«Тренинг был посвящен трудово-
му законодательству. Приводи-
лись чисто практические приме-
ры, с которыми мы сталкиваемся 
в повседневности. Это разбор 
вопросов по коллективному 
договору, приему/увольнению 
работников, заработной плате, 
доплате, отпускам. По закону ра-
ботодатель должен согласовы-
вать документы по социальным 
вопросам с профсоюзами. А если 
работники профсоюза не владе-
ют информацией по теме, то о 
каком согласовании может идти 
речь?» – делится он.

Стребков считает, что консульта-
ции профсоюзов должны точно 
соответствовать букве закона, 
а представители организаций 
должны постоянно следить за 
обновлениями нормативно-пра-
вовых актов. 

«Коллектив – это та же семья: 
свои проблемы, споры и даже 
ссоры. Если у производства стоят 
задачи по ремонту оборудова-
ния, модернизации, то у профсо-
юзов главный ориентир – люди. 
А люди – основной капитал ком-
пании. Как говорится, «железя-
ки» без людей ничего не стоят. 
Поэтому, несмотря порой на не-
избежное столкновение интере-
сов, важно находить консенсус, 
искать подходы, создавать диа-
лог. Главное, что мы вынесли из 
этих тренингов, – работодатель 
ни в коем случае не противник 
профсоюзов, а партнер. Мы де-
лаем общее дело и играем в од-
ной команде», – добавил он.

Талгат БАУРЖАНОВ

Занятия посещала еще одна 
«прилежная ученица» – глав-
ный специалист Отраслевого 
профсоюза работников атомной 
промышленности Камилла Кен-
жебаева. 

«Я не юрист, больше экономиче-
ской частью занимаюсь. Поэто-
му информация для меня была 
очень интересной. Теперь, даже 
если нашего юриста не окажется 
рядом, я могу помочь с консуль-
тацией работникам», – подели-
лась впечатлениями она. 

Два предыдущих модуля школы 
были посвящены лидерству и 
финансовому менеджменту.

Такое же обучение проводится  
еще в одном городе Казахстана 
– Актау. Там слушатели закончи-
ли уже четвертый модуль, посвя-
щенный медиации и управлению 
конфликтами.

ПРОФСОЮЗЫ

18



       15 / 08 / 2018SK NEWS МЕРЕЙЛІ СӘТ

Қайрат Айтайұлы, жақында өзіңіз басқарып оты-
рған «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі жарты ғасырлық мерейтой-
ын атап өтті. Кәсіпорын мен оның ел экономика-
сын өркендетудегі алар орны жөнінде әңгімелеп 
берсеңіз.

Маңғыстау аймағы үшін ғана емес, бүкіл еліміздің 
экономикалық дамуына нәр беріп отырған 
«МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС ұжымы шілде ай-
ының басында өзінің жеке отау құрып, қалыпта-
суының елу жылдық мерейтойын кеңінен атап өт ті. 
Кәсіпорынның республика экономикасы үшін де 
маңызы жоғары деуімнің себебі оның өндіретін 
электр энергиясының 68 пайызы мұнай өндіру сек-
торының пайдалану үлесінде болуында.

МАЭК 1968 жылдың 1 шілдесінен бастап, оның 
алғашқы директоры Дмитрий Сергеевич Юрченко-
ның басшылығымен өз алдына отау тігіп құрылды. 

ХАЛЫҚ БАҒАСЫНА 
ЛАЙЫҚТЫ БОЛУҒА 
ТЫРЫСАМЫЗ

Халық арасында «Маңғыстау жүрегі» 
аталып кеткен «МАЭК-Қазатомөнер-
кәсіп» компаниясы биыл өзінің іргесі 
қаланғаннан бергі жарты ғасырлық бе-
лесіне көтерілді. Осы айтулы оқиғаға 
орай, 50 жылдық асуды табысты еңсер-
ген өңірдегі энергетика көшбасшысы-
ның бас директоры Қайрат Әбдірәсіловті 
әңгімеге тартқан едік.

Содан 2003 жылдың 1 мамырында «Қазатомө-
неркәсіп» ұлттық атом компаниясының еншілес 
кәсіпорны боп өз тарихының жаңа бетін ашқанға 
дейін өрлеуді де, кешегі одақтың ыдырауына байла-
нысты туындаған қиындықтарды да бастан өткерді, 
мекемені оңалту процедурасын да, банкротқа ұшы-
рау сатысын да өт ті. Сол қиын кезеңдердің өзінде 
біздің комбинат Петр Исаакович Назаренко сияқты 
тәжірибелі де білікті басшылардың жетекшілік 
етуімен және ұжым мүшелерінің өзара достығы мен 
бірлігі, кәсіби шеберлігі, ең бастысы әрқайсысының 
өзінің кәсіпорнына деген сүйіспеншілігі, міндетіне 
жоғары жауапкершілікті сезінуі арқасында жұмы-
сын үздіксіз жалғастыра берді. Айта кету керек, сол 
жылдары республикамыздың барлық дерлік ай-
мағында энергия тапшылығы қатты сезіліп, біртін-
деп сөндіріліп отырғанда маңғыстаулықтар оны 
басынан өткізген жоқ. Керек десеңіз, көрші Атырау, 
Батыс Қазақстан облыстарына электр энергиясын 
беріп, қолдау көрсету мүмкіндігіне ие болды.
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«Халық айтса, қалт айтпайды» демекші, комбинат 
осы еңбегінің нәтижесінде  маңғыстаулықтардың 
аузымен «МАЭК-Маңғыстау жүрегі» деген атауды 
иеленді. Бұл шынында да кәсіпорынға берілген 
әділ баға деп санаймын.

Сонда талай белесті еңсерген бұл мекеменің өз 
ерекшеліктері көп дейсіз ғой.. .

Кәсіпорынның ерекшеліктері жөнінде айтар бол-
сам, біріншіден, ол республиканың біртұтас электр 
энергиясы желілерінен тәуелсіз дербестігінде. 
Екіншіден, комбинат тек электр энергиясын өн-
дірумен ғана шектелмейді, ол сонымен бірге теңіз 
суын тұщытып, Ақтау қаласын ауызсумен, жылумен 
қамтитын ауқымды кешенге айналып отыр.

Біздің комбинат «Каспий» су тұшыту зауыты іске 
қосылғанға дейін Ақтау қаласын, Мұнайлы ау-
данын, Құрық, Ақшұқыр ауылдарын ауызсумен 
қамтып келгені белгілі. Қазіргі кезде «Каспий» 
әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясының суы 
Мұнайлы ауданы мен Құрық селосына берілетін 
болғандықтан, біздің суымызды облыс халқының 
31 пайызы пайдаланып отыр. Осы деректерге сүй-
енсек, «МАЭК-Маңғыстау су артериясы» деуге де 
толық негіз бар.
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Елу жыл кәсіпорын үшін аз мерзім емес, үнемі 
қолданыста болған жабдықтар тозады, тиісті 
жұмысын атқару қабілеті кемиді. Ал, Маңғыстау 
аймағы орталық энергия жүйесінен шалғайда ор-
наласқан аймақ. Өндірісті аймақты электр энер-
гиясымен қамтуда таяу болашақта қиындықтар 
туындамай ма?

Бұл сұрағыңызға жауап ретінде  комбинатта іске 
асырылып жатқан жабдықтарды жаңарту, жаңғырту 
бағытындағы жұмыстарға қысқаша тоқтала өтсем. 
Сонымен, елімізде қолға алынған индустриялан-
дырудың төртінші кезеңі аясында кәсіпорында 
технологиялық процестерді басқарудың жіктелген 
жүйесін қолдана отырып, ескірген автоматтан-
дыру құралдарын заманауи микропроцессорлық 
құрылғыларға біртіндеп ауыстыру тұжырымдамасы 
жүзеге асырылуда. Қазірдің өзінде жасақталуы мен 
күрделілігі әртүрлі деңгейдегі 22 автоматтандыру 
жүйесі енгізілді, адам факторы жойылып, жаб-
дықтар жұмысының сенімділігі жоғарылатылды.

Осы заманғы электроэнергетика талаптарына 
сай келетін 16 толық функциялы интегралданған 
бағдарламалық-техникалық кешендер енгізіліп, 
олар жүйелік архитектура, сенімділік пен ада-
ми-машиналық интерфейсті қамтамасыз етудегі 
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Қолқанат НҰРЖАУБАЙҰЛЫ

әлемдік жетістіктерге сәйкес жасақталды. Бұл ке-
шендер сенімді, тиімді және үнемді басқаруға қол 
жеткізетін энергетикалық жабдықтар мен процес- 
тер жұмысының барлық режімдегі технологиялық 
процестерді басқару мен бақылауға қатысты бүкіл 
міндеттерді шешіп бере алады.

Бұрындары бөлек-бөлек болып келген ақпараттық 
базаны біріктіретін бағдарламалық кешен енгізіл-
ді. Оған негізгі өндірістің технико-экономикалық 
көрсеткіштері, айлық төлем, қазынашылық, қой-
ма қорларын басқару, логистика, автокөліктерді 
басқару, кадр есебі біріктірілген.

«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» ак-
ционерлік қоғамы холдингімен ықпалдастырылған 
электронды-цифрлық қол қою электронды құжат-
тар айналымы жүйесі енгізілді.

Коммунальдық қызметтер үшін есептеу, жинау, өң-
деу және төлемдерді аудару процестерін автомат-
тандыру міндеттерін жүзеге асыратын «Биллинг 
жүйесі» іске қосылды. Соның нәтижесінде есептеу 
құралдары көрсеткіштерін өңдеу мерзімі 14 күн-
нен 2 күнге дейін төмендетілді, қателесу мөлшері 
20 пайыздан 0,2 пайызға дейін төмендетілді.

Абоненттерге ыңғайлы жағдай жасау мен қызмет 
көрсету сапасын көтеру үшін есептеу-кассалық 
орталығының абоненттің жеке кабинеті мен тұты-
нылған энергоресурстар үшін онлайн-төлем жасау 
функциясы бар сайты (www.rks.maek.kz) ашылды. 
Оған 7500 абонент тіркеліп, ай сайын 500-ден 
астам төлем жасалады.

Сондай-ақ, есептеу-кассалық орталығында iOS  
және Android  үшін абоненттің жеке кабинеті мен 
онлайн-төлем жасау функциясы бар мобильді қо-
сымшасы жасалып, оған 2500 абонент тіркелді.
Бұлардан басқа болашақта аймақты электр энер-
гиясымен сенімді қамту мақсатында жергілікті 
билік пен Үкімет алдына қуаты 250 МВт құрайтын 

газ-турбиналық қондырғы салуға ұсыныс беріліп, 
оны шешу жолдары қарастырылуда.

Биылғы жаз айларында табиғаттың тосын мінезі 
еліміздің барлық дерлік аймақтарында күтпеген 
қиындықтар туындатып, кей облыстарда электр 
энергиясымен қамтуда жетіспеушіліктер орын 
алды. Бұл Маңғыстау аймағында да болған бо-
лар?

Сұрағыңызды түсіндім. Биылғы табиғаттың ерекше 
құбылыстары біздің облысты да айналып өтпегені 
баспасөз бетінде жарияланып жатыр ғой. Маусым 
айының соңғы күндері мен шілде айының басында 
көрші Атырау облысы мен Маңғыстауда өте қатты 
ыстық болды. Атырау облысында электр энергия-
сының жетіспеушілігі орын алып, бізден электр 
энергиясымен көмек беруді сұрады. «МАЭК-Қа-
затомөнеркәсіп» ЖШС 950 МВт-қа дейін электр 
энергиясын өндіру мүмкіндігіне ие. Қазіргі кез-
де біз 550-600 МВт мөлшерінде электр энергия-
сын өндіріп отырмыз, өз облысымызды толықтай 
қамтып, көрші облысқа 50 МВт-қа дейін электр 
энергиясын берудеміз. Ақтау қаласындағы бірнеше 
рет жарықтың өшу себептері қалаға электр энер-
гиясын тасымалдаушы мекеменің ескірген электр 
желілеріне түскен салмақтың әсерінен орын алды, 
қазіргі кезде оны болдырмаудың шаралары алын-
ды.

Қорыта айтқанда, біз алдымызға қойылған міндет-
терді абыроймен орындап, МАЭК-тің әлі де  жыл-
дар бойы Маңғыстауға, Қазақстан экономикасына 
үздіксіз қызмет етуін қамтамасыз ететін боламыз.

Қайрат Айтайұлы, уақыт тауып сұхбат бергеніңіз-
ге рахмет. Сізді және «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұжымын 
мерейлі мерекесімен құттықтап, ғасыр қойна-
уынан болашаққа көш түзеген абыройлы қызмет-
теріңізге табыс тілейміз!
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КВАРТИРА, НОВАЯ РАБОТА ИЛИ БИЗНЕС: 
НА ЧТО РЕШАЮТСЯ РАБОТНИКИ
ПОСЛЕ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ

Тяжело представить себе состояние человека, который попал под высвобождение. И тут 
абсолютно не важно, предпенсионного он возраста или совсем еще молодой. Трудно в 
этом случае всем без исключения. Человек начинает искать работу, хватаясь буквально 
за каждую возможность, переживает за имеющийся кредит, да и вообще за свое буду-
щее.  А планов-то наверняка было громадье. 

СОЦИАЛЬНАЯ АДПТАЦИЯ

Но стоп. Все может быть с 
точностью до наоборот – в 
том случае, когда компания, 
расстающаяся с работником, 
несет за них прежде всего 
социальную ответственность. 
Тогда можно быть уверен-
ным, что бывший сотрудник 
не окажется один на один со 
своей проблемой. Для того 
чтобы поддержать высво-
божденных работников и 

оказать им необходимую 
помощь, в Актау был открыт 
Центр социальной адапта-
ции «Үлес». Инициатором 
его создания стал Центр со-
циального взаимодействия 
и коммуникаций. Сейчас 
«Үлес» работает в основном 
с участниками программы 
5/50, действующей в нефте-
сервисных компаниях АО 
«КазМунайГаз». 

В своем Послании Президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев отметил, что необходимо 
заранее выработать согласованную политику 
по трудоустройству высвобождаемой рабочей 
силы. 
«Необходимо предусмотреть инвестирование 
в переподготовку высвобождаемых работни-
ков и их дальнейшее трудоустройство», – от-
метил Глава государства.
 
Задачи «Үлес» перекликаются с Посланием 
Президента, ведь здесь создана платформа, 
позволяющая высвобожденным работникам 
переобучиться, трудоустроиться или заняться 
предпринимательством.
 
В прошлом году в «Үлес» обратились 57 быв-
ших сотрудников нефтесервисных компаний 
региона. За три месяца эти люди получили 
информацию, знания и навыки, которые по-
зволили им обрести новую занятость.

«В центре мы организовываем тренинги по 
эффективному поиску работы, помогаем со-
ставить резюме, направить на курсы повыше-
ния квалификации. Кроме того, мы оказываем 
содействие по вопросам создания и развития 
бизнеса, в получении финансирования. Во 
время реализации пилотного проекта были 
разработаны индивидуальные планы адапта-
ции на каждого обратившегося к нам работ-
ника с учетом их потребностей», – рассказы-
вает Аслан Нуржанов, ассистент руководителя 
центра.
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Были учтены пожелания работ-
ников и организованы курсы 
английского языка, повышения 
компьютерной грамотности. Но 
на этом останавливаться здесь 
не планируют.

«Работа центра очень важна. 
Сотрудники подходят к работе 
не только с ответственностью, 
но и с душой. Я довольно бы-
стро получила работу, поэтому 
всеми услугами центра про-
сто не успела воспользоваться. 
Главное, что я получила, – под-
держку в нелегкое время после 
вынужденного ухода с работы, 
где проработала почти 27 лет. 
Хотелось бы побольше разных 
курсов, в том числе и творче-
ских», – высказала пожелание 
одна из обратившихся за под-
держкой в центр.

Среди тех, кто на себе испы-
тал, что проект работает, при-
чем довольно успешно, стал и 
Жайык Арыстанов. 32-летний 
электромонтер работал в одной 
из нефтесервисных компаний 
Мангистау. Узнав о программе 
5/50, решил воспользоваться 
возможностью. 

«Меня никто не увольнял, я не 
попал под сокращение. У меня 
был выбор – остаться на работе 

или уйти. Я выбрал второе», – 
рассказывает Ж. Арыстанов.

Отец троих детей ничуть не по-
жалел о своем решении. В то 
время семья нуждалась в жилье, 
а брать ипотеку мужчина все не 
решался. А тут такой шанс! Жай-
ык уволился с работы, получил 
компенсацию и сразу же купил 
двухкомнатную квартиру в Ак-
тау. Сейчас работает над откры-
тием собственного дела – част-
ного детского сада.

«Я прошел бизнес-тренинги, 
более того, когда я обратился 
в центр, мне помогли составить 
резюме, рассказали, как вести 
себя на собеседовании. Работа 
здесь поставлена очень четко 
и грамотно», – считает Жайык 
Арыстанов. 

Сейчас Жайык работает по сво-
ей специальности на одном из 
заводов в Актау. Конечно, в за-
работной плате мужчина поте-
рял существенно, но зато купил 
квартиру, о которой мечтал. 

«Я знаю, что из тех, кто со мной 
работал в бригаде, а затем уво-
лился, кто-то, как и я, купил 
квартиру, другие закрыли кре-
диты, третьи ушли в бизнес», – 
добавляет Жайык.

Сагындык Даулетханов также 
обратился в центр за поддерж-
кой. Бывший инженер одной 
из нефтесервисных компаний 
лишился работы. Но, как гово-
рится, не было бы счастья, да 
несчастье помогло. Сейчас Са-
гындык заканчивает процедуры 
оформления бизнеса – полу-
ченная компенсация позволила 
открыть мини-центр для разви-
тия детей. 

«Мне понравилась работа цен-
тра. Здесь все доступно объяс-
няют, оказывают необходимую 
помощь. Я посещал здесь не-
сколько курсов и считаю, что 
полученные знания помогут мне 
в будущем организовать свое 
дело. После того как я ушел с 
работы, передо мной открылось 
столько перспектив», – расска-
зывает Сагындык Даулетханов. 

Свои задачи центр «Үлес» вы-
полняет – считают получившие 
здесь поддержку. Сейчас здесь 
работают со второй группой 
высвобожденного персонала, 
и количество тех, кто когда-то 
пришел сюда с надеждой и смог 
осуществить свои мечты, увели-
чится.

Ольга ЗОЛОТЫХ
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БАЛАНЫҢ ЗЕЙІНІН 
ДАМЫТУҒА НЕ ҚАЖЕТ?

Мәселен, bilim-all.kz таным-
дық порталының жазуынша, ми 
қызметіне қатысты жасалған 
зерттеулер зеректік деңгей-
інің 85%-ы он жасқа дейін 
толығатынын көрсетуде. Яғни 
4-10 жас аралығындағы мерзім 
мида құрылатын байланыстар 
мен зеректік қабілетін шыңдау, 
жетілдіру тұрғысынан маңызды 
болып есептелуде.

Бұл тұрғыда мектепке дейінгі 
және бастауыш сынып шағын-
дағы балалардың зеректігін 
жетілдіру үшін ата-ана не істей 
алады? Соған ретімен тоқтал-
сақ:

  Салауатты тамақтануды 
қамтамасыз ету. Балалық шақта 
мидың жетілуі алынған азық 

мөлшері мен құнарлығына 
тығыз байланысты. Белгілі ми-
нералдар мен протеин тұрғы-
сынан жеткілікті азықтану ми-
дың дамуы үшін өте пайдалы.

      Күнделікті оқиғалар, зат тар, 
адамдар туралы баламен сөй-
лесіп отыру. Баламен жиі сөй-
лесу зейіндік дамуға болымды 
түрде әсер етіп, сөз қорының 
көбеюін қамтамасыз етпек. Со-
нымен қатар оған сұрақ қойып, 
жауап беруіне мерзім беріңіз.   
Бірақ сұрақтың жауабы «иә» 
немесе «жоқ» болатындай 
емес, ойлануға итермелейтін-
дей болуы тиіс.

      Кітап оқу - баланың зерек-
тігін жетілдіруде өте маңызды. 
Кітап оқығанда мидың оң және 

сол жарты шарлары бір мезет-
те жұмыс істейді және мида 
жаңа синапстар қалыптасады. 
Сондай-ақ кітап оқу сөз қо-
рының байи түсуіне, әлеумет-
тік зейіннің қолданылуы мен 
мәселенің балама шешімін та-
буға және өнімділіктің артуына 
оң ықпал ететіні мәлімделуде. 
Сондықтан мектепке дейінгі 
кезеңдерде балаға күнде жүй-
елі түрде жоғары дауыспен 
кітап оқу жақсы болады. Оқы-
латын дүниенің балалар кітабы 
болуы шарт емес, газет-журнал 
да жарайды. 

       Балалық шақта ойын ойнау 
зеректікті дамытатын маңыз-
ды факторлардың бірі. Ойын 
ойнау арқылы балалар ізде-

Көзді ашып-жұмғанша жаз да сырғи өте шығып, жаңа 
оқу жылы жақындады. Біраз ата-аналар мектеп табал-
дырығын алғаш аттайтын балаларын дайындап әуре. 
Осы орайда сарапшылар баланың бойында кішкентай 
кезінен зеректік қасиетін тәрбиелеу керектігін айтады.
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ну, зат тарды тану және мәселелерді 
шешу қабілеттерін жетілдіреді. Пішін, 
түс, көлем, салмақ, өлшем, санау, 
уақыт, мекен және қашықтық секілді 
біршама түсініктерді ойын барысын-
да үйренеді. 

      Ойнайтын ойыншық пен құрылғы-
лары баланың ой-санасын жетіл-
діретін болуына ден қою қажет.  Мұн-
дай ойыншықтар әртүрлі зейіндік 
амалдар қажет ететіндіктен ақылды 
шынықтырмақ. 

   Балалардың шаттана ойнайтын 
пазл, конструктор, жұмбақ шешу, дой-
бы, шахмат, судоку, суреттің ұқсасын 
табу, суреттегі айырмашылықтарды 
және жасырылған сөзді табу секілді 
белсенділіктер олардың зеректігін 
дамытуға үлес қосу жолдарының бірі.

      Баланың теледидар көру дағды-
сын жасына сай болатындай реттеп 
тәрбиелік мәнді бағдарламаларды 
тамашалауына рұқсат беруге болады.

      Жүйелі түрде спортпен шұғыл-
дану адам денесін жетілдірумен қа-
тар мидың жетілуі мен есте сақтау 
қабілетіне де болымды әсер етпек. 
Балалық шақта зат тарды қағып алып 
лақтыру, еңбектеу, жүру, жүгіру, секіру 
секілді әрекеттер балаларды физи-
калық тұрғыда шынықтырады және 
өзіне деген сенімділігін нығайтуына 
ықпал етеді. Сонымен қатар спорттық 
әрекеттер баланың көшбасшылық қа-
сиеттерді иемденуіне, жауапкершілік 
алуды үйренуіне және мінез-құлық 
тәрбиесіне оң ықпал ететіні айқын-
далған.

   Баланы әлеуметтендіретін орта-
ларға апарып оның басқа адамдар-
мен байланыс жасуын қамтамасыз 
ете аламыз. Онымен бірге дүкенге, 
сауда-саттыққа және ойын алаңда-
рына, саябақтарға бару секілді күн-
делікті қарапайым амалдар баланың 
әлеуметтік бейімделуіне жол ашпақ. 
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