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«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» АҚ КОМПАНИЯЛАР ТОБЫНЫҢ КОРПОРАТИВТІК БАСЫЛЫМЫ

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ГРУППЫ КОМПАНИЙ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»
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Таяуда Елбасы «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма төрағасы Ахметжан Есімовті қабылдады. Мемлекет 
басшысына Қордың биылғы 7 ай ішіндегі қызмет нәтижелері мен алдағы жоспарлары жөнінде баян-
далды деп хабарлайды Ақорда.

«Бірінші жартыжылдықтың негізгі көрсеткіштері жақ-
сы. Өзіңіз бекіткен Қор стратегиясын жүзеге асыру 
мақсатымен белгілі бір жұмыстар атқарылып, бірқа-
тар нәтижелерге қол жеткізілді. Соның ішінде, Хол-

дингті трансформациялау ісі жалғасуда, жекешелендіру 
аясында 42 миллиард теңге көлеміндегі 18 актив іске 
асырылды. Осы жылдың аяғына дейін «Қазақтелеком», 
«Air Astana» және «Қазатомөнеркәсіп» компанияларын 
IPO-ға шығаруды жоспарлап отырмыз», – деді Ахметжан 
Есімов.

Нұрсұлтан Назарбаев Қордың сатып алу көлемін бәсе-
келестік ортаға берудің маңыздылығына тоқталып, атқа-
рылған жұмыстардың шағын және орта бизнесті қолдау 
ісіндегі оң нәтижелерін атап өтті.

Кездесу соңында Мемлекет басшысы «Самұрық-Қазы-
на» акционерлік қоғамы қызметінің тиімділігін арттыру 
жөнінде бірқатар тапсырма берді.
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ҚЫЗМЕТ ТИІМДІЛІГІН 
АРТТЫРУ ЖАЛҒАСАДЫ

2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап «Самұрық-Қазына» АҚ өзінің қоржынды компанияларынан қағаз 
хаттарды қабылдамайды. Осылайша жаңа жылда электрондық құжат айналымы ширай түспек.

ҚҰЖАТ АЙНАЛЫМЫ 
ҚАҒАЗСЫЗ БОЛАДЫ

Бұл қадам арқылы Холдинг хаттарды жіберу шығын-
дарын 100% төмендетуді, хаттарды өңдеу жылдам-
дығын айтарлықтай арттыруды, орындаушылық 
тәртіпті жақсартуды, маңызды құжаттар бойын-
ша мерзімінен кешігу көрсеткіштерін төмендетуді 
жоспарлап отыр. Осының арқасында уақытпен қатар 
қаржы үнемделмек: 2022 жылға дейін экономикалық 
әсер жарты миллиард теңгені құрайтыны көзделуде. 
Биылғы шілдеде «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма 
төрағасы Ахметжан Есімовтің тапсырмасымен қағаз-

сыз құжат айланымына өту жоспарын әзірлеу бойынша 
жұмыс тобы құрылған. Ол мекемелердің техникалық 
мүмкіндігін және электронды цифрлы қолтаңбаны қол-
дану арқылы хат алмасуға өту дайындығын анықтаған. 
Бүгінде хат алмасудың 17% ғана қағазсыз жүзеге асуда, 
ал компаниялардың 36%-да электрондық құжат айланы-
мының тиісті жүйелері жоқ. 

Егер қазір қоржындық компаниялардан, әсіресе шалғай-
да орналасқан компаниялардан жіберілген құжаттарды 
тіркеу және өңдеу 2 апта ішінде жүзеге асса, жаңа баста-
ма іске асқаннан кейін хаттарды өңдеу жылдамдығы 1 
минутқа дейінгі уақытты құрамақ. Бұл үшін Ақпараттық 
технологиялар департаментінің қызметкерлері Қордың 
129 компаниясында электрондық құжат айналымының 
біріктірілген жүйесін іске қосуға кіріскен. 

Жоба жүзеге асқан соң, Қор және еншілес мекемелер 
мемлекеттік органдармен, ұйымдармен және басқа заң-
ды тұлғалармен қағазсыз хат алмаса алады. Сонымен 
бірге, Қорда тұрақты түрде ішкі процестерді оңтайлан-
дырып, қағазбастылықты төмендету мақсат тұтылуда. 
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В рамках  побратимства коллектив Павлодар-
ского НХЗ намерен осуществлять дружеский об-
мен информацией и опытом в производствен-
ной и научно-исследовательской деятельности.

На конференции, которая объединила руково-
дителей и технических специалистов нефте-
перерабатывающих производств, поставщиков 
оборудования и технологий, сотрудников про-
ектных институтов и научно-производственных 
компаний из 7 стран, подвели итоги модерни-
зации казахстанских нефтеперерабатывающих 
предприятий. Внедрение новейших технологий 
по повышению энергоэффективности НПЗ, луч-
шие решения по автоматизации производствен-
ных процессов, повышению надежности обо-
рудования НПЗ, их цифровизации, увеличение 
прибыльности производств, снижение выбро-
сов в окружающую среду, оптимизация сроков 
техобслуживания и ремонтов промышленных 
установок – все эти вопросы обсуждали специ-
алисты отрасли.

Круглую дату предприятие отметило произ-
водственными достижениями, проведением 
отраслевой конференции «Нефтеперера-
батывающая отрасль Казахстана. Итоги мо-
дернизации» и подписанием соглашения о 
побратимских  отношениях с «Газпром Неф-
техим Салават».

ПАВЛОДАРСКИЙ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
ОТПРАЗДНОВАЛ  40-ЛЕТИЕ

А производственные достижения завода очень порадуют 
потребителей продукции. 

– Я хочу поздравить наших павлодарских заводчан с 
40-летним юбилеем. Пожелать им удачи и успехов в тру-
де, – поздравил  именинников управляющий директор по 
нефтепереработке АО «КазМунайГаз» Шухрат Данбай. 

– ПНХЗ первым вышел из проекта модернизации, отка-
зался  от выпуска АИ-80 и уже дает топливо нового эколо-
гического класса К-4. Возобновлен выпуск авиационного 
топлива, причем на новом уровне  – высшего качества РТ. 
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Все авиакомпании с удовольствием начали при-
обретать эту продукцию и это повлияло на цены 
на внутреннем рынке. Оптовые цены снизились 
на 20-30 процентов, и это здорово. Завод на-
ходится в активной стадии внедрения элемен-
тов цифровизации, так называемой технологии 
«умный завод». Благодаря чему ближайшие три 
года, начиная с 2018 года, завод будет работать 
без остановок на капремонт. Это порадует по-
требителей, потому что скачки цен на бензин с 
этого года уйдут в прошлое…

На брифинге для прессы в рамках юбилейных 
мероприятий г-н Данбай также отметил, что до 
конца сентября закончится процесс техничес- 
кой модернизации всех трех нефтеперерабаты-
вающих заводов Казахстана. Что это даст? 

Если сейчас наш внутренний рынок потребляет 
порядка 4,1-4,2 миллиона тонн бензина в год,  
то теперь заводы будут производить порядка 5 
миллионов тонн. При потребности в 4,5-4,6 мил-
лиона тонн дизельного топлива три завода при 

сбалансированной работе будут производить 
5,1-5,2 миллионов тонн. Авиакеросина – поряд-
ка 850-900 тысяч тонн в год. 

Есть еще большая программа перехода топли-
ва марки РТ и ТС на выпуск Джет-А. Все это, по 
словам управляющего директора, даст долго-
жданный профицит выработки нефтепродуктов. 
Страна будет полностью обеспечена нефтепро-
дуктами собственного производства, и даже 
появятся объемы, которые потребуется эскпор-
тировать. В октябре, согласно двустороннему 
соглашению с Кыргызстаном, планируется от-
править первую партию 92-го бензина. 

– Наступает новая эпоха в области нефтепере-
работки – профицитного существования, – счи-
тает управляющий директор по нефтеперера-
ботке АО «КазМунайГаз» Шухрат Данбай. – Мы 
выходим на новые рынки Центральной Азии, 
будем конкурировать, завоевывать Кыргызстан, 
Узбекистан, Таджикистан, Афганистан. И в Рос-
сию тоже будем ходить…

Лилия ЕРЖАНОВА
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Таланты бывают разные. Какой смысл в слово 
«талант» вкладывают HR-специалисты?

– Разумеется, каждый человек подразумевает 
под словом «талант» разное, в моем понима-
нии это люди, которые справляются со своими 
обязанности на высшем уровне: высокоэффек-
тивные, продуктивные сотрудники, которые лег-
ко встраиваются в культуру компании и своей 
работой приносят максимальную прибыль. Они 
достигают поставленных целей быстрее других 
и качественнее.

– Хорошо, а как вы оцениваете «талантли-
вость»?

– В сфере HR есть такие инструменты. Бывают 
очень харизматичные и сильные люди, которые 
выполняют задачи очень быстро, но по пути мо-
гут «разнести» половину организации: перессо-
рятся со всеми, оставят после себя лишь выж-
женное поле. Поэтому в Фонде мы оцениваем и 
результат, компетенции, а также потенциал – то, 
как эти цели были достигнуты. 

Таланты – как редкие монеты: вокруг 
всегда вьются ценители и коллек-
ционеры. Как развивать и удержи-
вать выдающихся и перспективных 
сотрудников в компании, об этом в 
интервью SK News рассказала HR 
бизнес-партнер АО «Самрук-Қазына» 
Айнур Аманжолова. 

УТЕЧКА ТАЛАНТОВ ИЗ КОМПАНИЙ: 
МЕТОДЫ БОРЬБЫ 
И ЗАПАСНЫЕ ПЛАНЫ
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даже несмотря на то, что я не продвинулась 
«по вертикали» и зарплата осталась прежней, 
я была довольна. Потому что появились но-
вые вызовы, на которые мне было интересно 
ответить. 

– Есть ли конкретные методики, как не до-
пускать утечки талантов из компании? 

– Здесь важно понимать, что всех удержать 
невозможно, в каждой компании есть измери-
мые показатели текучести. Но в HR есть тер-
мин Regrettable loss, то есть потери наиболее 
талантливых и перспективных сотрудников, 
о которых в компании очень жалеют. Так вот, 
их доля в общем количестве покидающих ор-
ганизацию должна составлять не более 7–10 
процентов, это показатель, который исполь-
зуется во многих компаниях. Однако важно 
понимать, что у каждой организации может 
быть свое пороговое значение. 

Чтобы держать такую планку, нужно действо-
вать системно. Все понимают, что в любой 
организации есть ключевые должности. Как 
правило, это прямые подчиненные первого 

– На таланты охотятся все компании, как же 
тогда их удержать? 

– Инструментов много – финансовое воз-
награждение, бонусы, премии, повышение, 
интересные задачи с новыми вызовами. Эф-
фект у этих методов разный. Материальные 
поощрения, к примеру, действуют недолго. 
Заплатите один-два раза, а мысль уйти опять 
возвращается. Другое дело, когда тебя разви-
вают, делегируют сложные и ответственные 
задачи, доверяют, говорят: «Принимай реше-
ния». На моей практике этот новый уровень 
ответственности мотивирует гораздо лучше.

Нечто похожее было и в моем прошлом опы-
те. Я уже была готова к следующей роли и 
морально, и по компетенциям, а также хо-
тела вернуться из региона в Алматы. Но 
подходящих вакансий не было. Что делать? 
Не увольнять же другого человека. А разви-
ваться дальше необходимо. Но счастливое 
стечение обстоятельств оставило меня в 
компании. Одна из сотрудниц оформила де-
кретный отпуск, а ее функциональные обя-
занности кардинально отличались от моих. И 

В С Е Х УД Е РЖАТ Ь Н Е В О З М ОЖ Н О, В КАЖДО Й КО М П А-
Н И И Е СТ Ь И З М Е Р И М Ы Е П О КА З АТ Е Л И Т Е КУ Ч Е СТ И. 

Н О В H R Е СТ Ь Т Е Р М И Н R E G R E T TA B L E LO S S, ТО Е СТ Ь 
П ОТ Е Р И Н А И Б ОЛ Е Е ТАЛАНТЛИВЫХ И 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОТРУДНИКОВ, О КОТО Р Ы Х 
В КО М П А Н И И О Ч Е Н Ь ЖАЛ Е ЮТ

«

»
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руководителя и директоры департаментов, функ-
ционал которых влияет на стратегические реше-
ния.

Если сотрудник на ключевой позиции неожидан-
но уволится (заболеет или переедет), рабочий 
процесс может приостановиться, компания по-
страдает. Задача HR состоит в том, чтобы создать 
и предоставить все необходимые инструменты 
для управленцев, чтобы подобный сценарий был 
невозможен. 

Мы используем карту преемственности. Сначала 
определяются ключевые должности. Обычно их 
пропорция составляет не более 10–15 процен-
тов от всех позиций. 

Затем для каждой должности HR-отдел совмест-
но с бизнес-руководителями формирует своего 
рода «пул преемников», но разной степени го-
товности. Один кандидат, возможно, будет го-
тов занять вакантное место в самое ближайшее 
время, к примеру в течение полугода, второй – в 
течение года, а третий может быть готовым на 
более дальнюю перспективу – от года до трех. 
Некоторые предприятия страхуются и на более 
долгий срок.

– А как определяется готовность кандидата? 

– До следующей ступени ему может не хватать 
знаний английского языка, навыков управления 
людьми, профессиональных сертификатов. Поэ-
тому каждого специалиста нужно обучать: под-
сказать ментора, отправить на стажировку, посо-
ветовать литературу. Если внутренних ресурсов 
не хватает, можно обратиться к внешним – найти 
человека со стороны и спросить его, готов ли он 
потенциально прийти в компанию через два ме-
сяца. Если да, то внести его в этот план преем-
ственности. Главное, чтобы здесь тоже был запас. 

– Должны ли «свои» сотрудники знать, что они 
в «листе ожидания» на повышение? 

– Карта преемственности – больше управленчес- 
кий инструмент, не рекомендую рассказывать о 
нем кандидатам, чтобы не сформировались не-
нужные ожидания.

Чем интересны инструменты HR? Тем, что это не 
высшая математика. Здесь не работает универ-
сальная формула. В каждом случае необходимо 
рассматривать потребности бизнеса, и есть воз-
можность адаптации для каждого отдельного 
случая.  Но в целом можно сказать, что введение 
запасных планов, карт талантов сможет помочь 
снизить утечку ценных кадров предположитель-
но на 60–70 процентов. Поэтому смысл внедрять 
такие практики есть. Тем более, что они подходят 
и транснациональным, и мелким компаниям.

Анель  АБУЛХАИРОВА

М Ы И С П ОЛ Ь З У Е М 
КА Р ТУ П Р Е Е М СТ В Е Н Н О СТ И. 
С Н АЧ АЛ А О П Р Е Д Е Л Я ЮТС Я 
КЛ Ю Ч Е В Ы Е ДОЛ Ж Н О СТ И. 
О Б Ы Ч Н О И Х П Р О П О Р Ц И Я 

СО СТА В Л Я Е Т Н Е Б ОЛ Е Е 
10-15 П Р О Ц Е Н ТО В ОТ В С Е Х 

П О З И Ц И Й

«

»
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Атап өтерлік жайт, Әлеуметтік 
өзара ықпалдастық және комму-
никация орталығы мамандары те-
реңдетілген зерттеу жұмыстары 
барысында шын мәнінде ондағы 
жұмыскерлердің көтеріңкі ын-
тасы мен әлеуметтік жағдайдың 
қолайлылығына, басшылықтың 
ұжыммен жұмыс істеу тәсілінің 
тиімділігі мен еңбек дауларын 
шешудегі үздік тәжірибенің қа-
лыптасқанына көз жеткізді.

Шетелдік үлестің қатысуынсыз, 
толық өз алдына отандық өндіріс 
ошағы ретінде табысты қызмет 
етіп отырған «Орталық» өндіруші 
кәсіпорны» ЖШС негізгі қызмет 
түрлері аясында уран өндіру, 
өңдеу және тау-кен жұмыстарын 
жүргізу іс-қимылдарымен айна-
лысады.

Мақсат - «Мыңқұдық» кен орнын-
дағы «Орталық» телімінде табиғи 
уранды өндіру, өңдеу және дай-
ын қорларды өндіруге дайындау 
секілді қызметтерді уақтылы 
және сапалы көрсету. Аталған өн-
дірістік мекемеде кәсіподақ ұйы-
мының құрылғанына биыл 5 жыл 
толды. Ал бұл бастапқы кәсіподақ 
ұйымының жетекшісі Асхат Мана-
повтың Қазатомөнеркәсіп жүй-
есінде істеп келе жатқанына 10 
жыл болады екен. 

Кейіпкеріміздің мамандығы – 
теxникалық реттеу және метроло-

гия инженері, міндеті – кеніштегі 
барлық өлшем құралдарының 
жылдық жоспар бойынша са-
лыстырып тексеруден уақтылы 
өтуін қадағалау және ұйымда-
стыру. Ол жергілікті кәсіби одақ 
басшылығына қызметкерлердің 
вахталық ауысымы кезіндегі жал-
пы жиналыста еңбеккерлердің 
басым көпшілік дауысымен сай-
ланған. Бұған дейін 2013 жылы 
кәсіподақ жасақталғанша арнайы 
әлеуметтік топ әрекет еткен.

Асхат басқаратын «Орталық» 
кәсіподағының діт тегені – жұмыс 
беруші мен жұмыскер арасындағы 
қарым-қатынасты реттеуге атса-
лысу. Сұхбаттасушымыздың ай-
туынша, басшылықтың көзқарасы 
бастапқыдан оңды, жұмысшылар-
дың, жалпы жұмыс орындарының 
жағдайын жақсартуға тырысуда. 
Еңбеккерлер біліктілікті көтеру-
ге жолдануда. Мысалға, бірқатар 
жастардың оқу ақысы компания 

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ құрамындағы «Орталық» 
өндіруші компаниясы Әлеуметтік тұрақтылық индексі ая-
сында соңғы 2 жыл қатарынан тұтас «Самұрық-Қазына» 
қоры бойынша жоғары көрсеткіштерді бағындырып отыр.

КӘСІПОДАҚ КӨШБАСШЫСЫ: 
БАСТЫ ОРЫНДА – 
ӘРІПТЕСТЕРДІҢ СЕНІМІ
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атынан төленіп, Ресейдің Томск 
қаласында көкжиегін кеңейтуде 
екен. Кен орны цифрланып, күн-
делікті жұмыста қазіргі заманғы 
технологиялар ескерілуде. Бұдан 
тыс іс-шараларға да қолдау көр-
сетілуде. Ал кәсіподақ тарапы 
белсенді жұмыскерлерді бағалы 
сыйлықтармен ынталандыруға 
күш салады екен.

«Әр жаңадан қабылданған жұ-
мыскер тиісті құжаттармен, оның 
ішінде Ұжымдық шартпен мұқият 
танысады. Еңбеккердің өзі не-
месе отбасы мүшелері ауырып, 
қиындық туындаса, бекітілген 
бюджет шегінде көмектесуге ты-
рысамыз. Ересектерді шипажайға, 
балаларды демалыс орындарына 
жолдаймыз. Әрбір мемлекеттік 
мерекелер мен атаулы күндерде 
спорттық және мәдени іс-шара-
лар ұйымдастырып келеміз», - деп 
тарқатқан Асхат басты телім-цех-
тарда, вахталарда, көмекші 
басқармалар мен кен орындарын-
да, орталық кеңседе кәсіподақ 
өкілдері тағайындалғанын жет-
кізді. Оларға қоғамдық жүктеме 
ретінде қосымша ақы төленуде.  

«Шығындар жөнінде жылына есеп 
береміз. Жоспарлар мен бағдар-
ламамызды қызу талқыға салып, 
ұсыныс-пікірлерді міндетті түр-
де ескереміз. Мысалы, біздегі 
зияткерлік ойын осы мақсатқа 
арналған», - дейді Асхат кәсіпо-

дақ көшбасшысы ретінде бірінші 
кезекте табысты емес, әріптес- 
тердің артқан сенімін, алға қой-
ылған ортақ мүддені ойлайтынын 
нұсқап.

Кәсіподақ жетекшісінен олардың 
жұмыс ерекшелігін, басқа ұқсас 
бірлестіктерге қарағанда қандай 
озық қырларымен дараланаты-
нын сұрадық. 

«Атомөнеркәсіп жұмысшылары-
ның салалық кәсіподағына қа-
раймыз. Қызметкерлеріміз 100% 
кәсіподақ қамқорлығымен бір 
шаңырақ астында қамтылған. 
Ұжымдық шарттағы әлеуметтік 
кепілдіктер мен жеңілдіктердің 
дер кезінде орындалып отыруын 
қадағалаймыз. 

Мүмкіндіктерді түсіндіргенде, 
олар қатарымыздан табылуға 
қуана келіседі. Сонымен қатар, 
әріптестерімізге құқықтық тұрғы-
да кеңес береміз. Техникалық ма-
ман болғандықтан, заңдық жағын 
ізденіп, жыл сайын оқулар өткі-
земіз, жоғары тарапқа хат жаза-
мыз. Еңбек кодексі сынды маңы-
зды құжаттарды зерделейміз. 
Еңбек дауларында келісім комис-
сиялары жасақталып, келіссөздер 
қолға алынады», - деп әңгімеледі 
Асхат Әбутәліпұлы. 

Мәселен еңбек шартында көр-
сетілген жағдайларға салғырт-

тық сезілсе, жұмыс киімі толық 
қамтамасыз етілмесе, қорғаныс 
зат тары көңілге қонбаса неме-
се вахтада жататын орындағы 
көрпе-төсектер нормаға сай кел-
месе, кәсіподақтың есігі ашық 
екен. Сонымен қатар, кен ор-
нына жеткізетін көлік қажытса, 
құрал-жабдық берілмесе, тамақ 
сапасының нашарлығы байқалса, 
санитарлық талаптар сақталмаса, 
«арыз-шағымның бәрінде біз-
ге кел дейміз»,  дейді кәсіподақ 
көшбасшысы. Өндірістік кеңе-
стерде де өзекті түйткілдер на-
зарда ұсталмақ. 

Дегенмен, Түркістан облысы, 
Созақ ауданында заңды тұлға 
мәртебесінде тіркелген «Орта-
лық» өндіруші кәсіпорны» ЖШС 
кәсіподағының басшысы Асхат 
Манапов күнтәртібіндегі мәсе-
лелерді өз күшімен шешуге 
ұмтылып жатқандарымен, қазіргі 
кезде «Самұрық-Қазына» қорын-
да орталықтандырылғандықтан 
демеушілік-қайырымдылық қыз-
метінде өңірлерге көбірек көңіл 
аударылса дейді. Өйткені маңай-
дағы ауыл әкімдіктері, мүге-
дектер ұйымдары сияқты көмек 
сұрап келетіндер, баласына ше-
телде емделуге шұғыл қаражат 
керек болып, квотаға ілікпей са-
былып жанұшыратын ата-аналар 
көп екен. 

Алдаберген КЕМПІРБАЙ
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Пароль на компьютер – однозначно устанав-
ливать! Ни в коем случае нельзя оставлять 
устройство без защиты и блокировки. Пока 
вас нет на месте, конфиденциальные доку-
менты могут оказаться в руках совсем не тех 
людей. Достаточно просто сфотографировать 
экран монитора с помощью мобильного теле-
фона.

Заботиться о безопасности своих мобильных 
устройств нужно и во время их ремонта. Пе-
ред тем, как отдать ноутбук/смартфон в руки 
мастера, все приложения, связанные с рабо-
той, следует удалить.

КОМПЬЮТЕРЫ И ДЕВАЙСЫ

ЛАЙФХАКИ

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ ХАКЕРАМ: 
ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Могут ли хакеры читать чужую электронную 
почту и следить за пользователями с помо-
щью web-камеры? Такое возможно! Это не 
паранойя. Так считают специалисты по ин-
формационной безопасности в компании 
Ernst & Young Руслан Исмагулов и Ильяс 
Нусанов. Эксперты поделились с SK News 
лайфхаками, как не попасться на крючок 
злоумышленников.

4

1

Для защиты ноутбука или другого портативно-
го девайса от похищения можно использовать 
замки Кенсингтона (на фото), которые рабо-
тают по принципу велосипедных – стальные 
тросики крепятся к менее подвижным и более 
тяжелым предметам.

Если ваш ноутбук или телефон с важными 
рабочими документами все-таки украли, по-
мимо полиции нужно сразу же обратиться к 
ответственным специалистам по информа-
ционной безопасности в вашей компании. 
Эксперты помогут с блокировкой и удале-
нием корпоративной конфиденциальной 
информации.

2
3
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Анель АБУЛХАИРОВА

Не препятствуйте обновлению антивируса, 
операционной системы и приложений. Осо-
бенно после отпуска или долгого отсутствия 
на рабочем месте. 

В переписке, нажимая на кнопку «Ответить 
всем», проверяйте, какие адресаты указаны 
в копиях, в том числе и скрытых. Невнима-
тельность может привести к нежелательной 
утечке данных третьим лицам. 

При регистрации на сайтах в личных целях 
не используйте адрес рабочей почты – что-
бы избежать фишинга. 

Логины и пароли должны быть уникальны. 
Многие люди используют одинаковые паро-
ли для совершенно разных целей – интер-
нет-банкинга, социальных сетей, электрон-
ной почты – но это чревато тем, что при 
взломе одного ресурса, все остальные тоже 
будут под угрозой. 

Пароли должны состоять минимум из вось-
ми символов. Желательно использовать как 
прописные, так и строчные буквы, а также 
цифры и специальные символы. Никаких 
«123456789» или «qwerty». Желательно 
применять средства двухфакторной аутен-
тификации. 

Пароли нельзя показывать никому. 

«Существуют интересные методы социаль-
ной инженерии, когда учитывается психо-
логия людей. Мы обзванивали сотрудников 
и, представившись генеральным директо-
ром, срочно просили предоставить пароли 
от почты. Многие отреагировали вполне 
ожидаемо – данные были у нас  уже через 
несколько минут. Никакие особые хакер-
ские способности нам не понадобились», – 
делится Руслан Исмагулов.

5
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА И ПАРОЛИ

И одно из самых важных правил: не забывайте, что 
хакеры – люди творческие, они действуют не только 
технически, но и нестандартно: изучают привычки 
жертвы и угадывают возможные пароли, исследуют 
интересы и отправляют фишинговые письма с «при-
манкой» и вирусами. Всегда нужно быть начеку.

ЛАЙФХАКИ
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Бұл ретте Астанада үшінші ақтық кезеңінің салтанат-
ты жабылу рәсімі өткен «Туған елге саяхат» жобасы 
мән-мағынасы осы мақсатпен қабысатыны байқа-
лады. Себебі, игілікті істі ұйымдастырушылардың 
айтуынша, балаларды мұндай тамаша сапарға алып 
шығудағы басты меженің бірі, осылайша олардың 
ел болашағы жолында аянбай тер төгудегі ата-ана-
ларына жұмыс беруші тарапынан алғыс білдіру көз-
делді. Бұл дегеніңіз, корпоративтік орта өздігінше 
бүлдіршіндердің санасында патриоттық сезімді кү-
шейтіп, рухани жаңғыртты. Сөзімізге дәлел, саяхатқа                 

Егер бала бойында қандай да бір пайдалы дүниеге бейімі, талабы байқалып жат-
са, оны қолдай, ұштай білудің маңызы зор екені даусыз. Сонда ғана есейе келе 
жеке тұлға болып жетілген ол қоғамның гүлденуіне үлес қосады.

ЕЛІМ ДЕП СОҚҚАН 
ЖАУҚАЗЫН ЖҮРЕКТЕР

қатысушы балалар бақыттан жүздері бал-бұл жай-
нап, бір-бірімен қимай қоштасумен болды. 

Басым бөлігі «Самұрық-Қазына» қорындағы өн-
дірістік компаниялар аясында тартылып, қалғаны 
шығармашылық байқау қорытындысында іріктелген 
өскелең ұрпақ өкілдерінің жоба нәтижесінде ашыла 
түскені, көкжиегінің кеңейіп, өрісі ұзарғаны аңға-
рылды. Мерекелік жиында сөз алған Қор басшылығы 
да шарапатты шаруаның балғындарды отансүйгіштік-
ке тәрбиелеудегі тікелей ықпалын айрықша нұсқады. 

 - Қарағанды облысынан, әкем еңбек ететін теміржол саласынан са-
яхатқа іліктім. Бірден айтайын, алған әсерімді сөзбен жеткізу қиын. 
Сонда да тырысар болсам, Түркістандағы Қожа Ахмет Ясауи кесенесі 
мен Қызылорда өңіріндегі Қорқыт ата ескерткіші ата-бабамыздың 
жүріп өткен даңғыл жолын көзіме елестетіп, мақтанып, марқайып 
қалдым. Қиялыма қанат бітіп, рухтандым. Нақты ұстанымым да 
біржола айқындалды, Отанымды өркендетуде аянбайтыныма іштей 
уәде бердім. Бөтен елдерде ғана емес, елімізде де көптеген көрікті 
жерлер барын терең ұғындым. Шетелді осы кезге дейін біраз аралап 
үлгерсем де, елімнің топырағына дейін ерекше ыстық маған! Әкемнің 
жұмыс орнының да еңбеккерлеріне құрметпен қарайтынын түйсін-
дім. Айтпақшы, уақытымыз тек демалыспен өткен жоқ, ағылшын 
тілін оқыдық, тарихымыз туралы білімді жаңғырттық.

Ботагөз Аманғазы, 15 жаста:
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Тәңірберген АРҒЫН

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

– Меня отправили с работы отца. Он работает мастером на 
заводе имени Кирова в городе Петропавловске. В проекте мне 
понравилось, что мы посетили много разных городов, населен-
ных пунктов Казахстана. А в Астане были у монумента «Байте-
рек», ознакомились с деятельностью международной выставки 
«ЭКСПО». В Туркестане побывали в священных местах, узнали 
интересные исторические факты. В Алматы в предгорьях Ала-
тау наслаждались красотой самой природы и после поездки на 
космодром Байконур вдоволь накупались в озере Алаколь. Впе-
чатлений - море! 

- «Туған елге саяхат» жобасына ағамның жолдауымен бірінші 
рет қатыстым. Бәрінен бұрын ұнағаны еліміздің Алматы және 
Шығыс Қазақстан облысының аумағында жатқан ғажайып көл 
- Алакөл болды. Бұл адамзатқа табиғаттың сыйы жайлы үл-
кендерден жиі естіп, кітаптардан қызыға оқитынмын. Уақыт 
көңілді әрі қызықты өтіп, жаңа құрбы-құрдастар таптым. 
Жан-жақтан мейірімді көзқарастан жылулық сезіп, өзімді еркін 
ұстадым, біраз пайдалы нәрсе үйрендім. Мектепті бітірген соң 
режиссер мамандығын меңгеріп, Қазақстанның кең-байтақ да-
ласы туралы естен кетпейтіндей туындылар жасаймын. Туған 
жерім – Атбасар қаласына күшті әсермен оралатын болдым.

- Мені бұл сапарға Қазақстан темір жолынан жіберді. Ол 
үшін үлкен алғысымды айтамын. «Туған елге саяхат» ла-
герінің арқасында алғаш рет Алатау баурайындағы әсем 
қала Алматыда болу бақытын иелендім. Алакөлге бару 
жайлы арманым да ақыры орындалды! Жаңа оқу жылында 
мектептегі сабаққа тың күш-қуатпен кірісетін болдым.   
Достарыма айтатын әңгімем де көп. Сондықтан тезірек 
сабақ басталса екен.

– Потрясающий проект. Все продумано и отработано 
больше, чем на 100 процентов. Сын участвовал во 2-м за-
езде. До сих пор под впечатлением. Проект стал для него 
самым ярким событием. Дети подружились, скучают по 
вожатым, пишут им, звонят постоянно. Видно, сколько 
теплоты ребята вложили в свои отряды. Спасибо вам за 
суперпроект и потрясающие эмоции!

Милана Кувшинова, 13 жаста:

Әсел Ғабдуллина, 15 жаста: 

Назерке Айтпай, 12 жаста:

Людмила Павлова, ата-ана: 
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ГЛАВА «КАЗТРАНСОЙЛ»: 
КТО НЕ СЧИТАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТРУДА ПРИОРИТЕТОМ - 
НЕ КОЛЛЕГА МНЕ
Каждый сотрудник без исключения должен поддер-
живать культуру безопасного труда, считает генераль-
ный директор АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов. 

«По отношению к безопасности труда у 
нас существует безоговорочный приори-
тет, – отметил Досанов. – Каждый сотруд-
ник, независимо от занимаемой долж-
ности, обязан разделять эту ценность, а 
если это не так, то я не могу назвать его 
коллегой. У нас культура безопасности 
начинается с руководства и проходит по 
всей вертикали служебной иерархии».

Подразделения компании, которые де-
монстрируют лучшие показатели в при-
оритетной сфере, мотивируют и награ-
ждают «Сертификатами доверия». Это не 
просто награда, а еще и знак признания. 

Чтобы на своем примере показать зна-
чение этого приоритета, он первым 
подписал «Личную приверженность» – 
документ, в котором задекларирована 
готовность работника следовать принци-
пам и нормам безопасного поведения на 
производстве и в быту. 

«Личная приверженность» подразуме-
вает осознанное отношение к собствен-
ной и коллективной безопасности, ос-
нованное на глубоких знаниях и полной 
убежденности в необходимости сверять 
каждый свой шаг или действие с принци-
пами безопасного поведения.

15
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Мирас НУРМУХАНБЕТОВ

всему периметру организации. Например, 
проводилось тестирование сотрудников 
на знание этого предмета, на регулярной 
основе организуются так называемые 
«минутки по технике безопасности», ин-
структажи, тренинги, встречи в трудовых 
коллективах и другое. Причем это дела-
ется не для галочки и не по старым ша-
блонам – разыгрывается любая гипотети-
ческая внештатная ситуация.

В мероприятии приняли участие и по-
слушали о подходе HSE не только ру-
ководство и начальники структурных 
подразделений АО «КазТрансОйл», но и 
представители АО «НК «КазМунайГаз», 
«Карачаганак Петролиум Оперейтинг 
Б.В.», ТОО «Тенгизшевройл», АО «Air 
Astana» и других организаций.

В этом году его получили Шымкентское, 
Карагандинское, Павлодарское и Манги-
стауское нефтепроводные управления, а 
также БПТОиКО «Атырау».

Все эти меры встраиваются в концепцию 
HSE (Helth&Safety Executive), которая 
отходит от пресловутой ТБ (техника без-
опасности), напоминающей о себе лишь 
листком на стене производственных по-
мещений. Новый подход говорит о том, 
что от безопасности зависит все: начиная 
от жизни и здоровья сотрудников и за-
канчивая экологией и прибылью компа-
нии.

Досанов отметил, что HSE не является 
разовой или временной мерой, она но-
сит постоянный характер. За последние 
два года в «КазТрансОйл» распространя-
ли ряд инновационных практик по вне-
дрению культуры безопасности труда по 
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ЗИЯТКЕРЛІК ЭНЕРГОЖҮЙЕ 
ҚҰРУ ЖОЛЫНДА

Ұлттық энергетикалық торап опера-
торы саналатын «KEGOC» акционер-
лік қоғамында цифрландыру үдерісі 
қалай жүзеге асып жатыр? Біртұтас 
электр-энергетикалық жүйені құруды 
көздейтін компанияның бұл бағыт-
тағы қарқыны қандай? Осы сауал-
дарға жауап іздеп көрсек. 

«KEGOC» АҚ техникалық саясатты 
басқару бөлімінің бастығы Бауыр- 
жан Өтеулиевтің айтуынша, ком-
пания заманауи цифрлы техноло-
гияға негізделген интеллектуалды 
энергожүйеге (Smart Grid) басым-
дық беріп отыр. Бұл жүйе электр 
энергиясымен қамту сапасын арт-
тыруға айтарлықтай әсер етеді. 
Сондықтан компанияда интеллек-
туалды энергожүйе құру жөніндегі 
халықаралық сараптама негізінде 
және бенчмаркинг қорытындысы 
бойынша технологиялық даму мен 
цифрландырудың әлеуетті бағыт-
тары анықталған. 

Компания Қазақстанның интел-
лектуалды энергожүйесінің ядро-
сы болуды да мақсат етіп отыр. 
Бұл орайда бүгінге дейін енгізіл-
ген интеллектуалды элементтер 
қатарында релелік қорғаныстың 
және автоматиканың цифрлы 
құрылғысы (РЗА), диспетчерлік 
бақылау және мәліметтер жинау 
жүйесі (SCADA), электр энергиясы 
коммерциялық есептеудің авто-
маттандырылған жүйесі (АСКУЭ), 
басқарылатын тұйықтауыш реак-
торлар, талшықты-оптикалық бай-

ланыс желісі деп жалғастыра беру-
ге болады.

АҚЫЛДЫ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
ТАБЫСҚА ЖЕТКІЗЕДІ

Ал «Цифрлы Қазақстан» бағдарла-
масына енгізілген «Қазақстанның 
Біртұтас электр-энергетикалық 
жүйесін басқаруды автоматтан-
дыру» жобасы жүзеге асырудың 
белсенді фазасына түскен. Бұл 
жоба Жиілік пен қуатты автоматты 
реттеу (ЖҚАР), Апатқа қарсы авто-
матиканың орталықтандырылған 
жүйесі (АҚАОЖ), WAMS/WACS син-
хрофазорлы технологиялар не-
гізіндегі мониторинг пен басқару 
жүйесі деп аталатын үш компо-
ненттен тұрады. Аталған техноло-
гияларды жүзеге асыру Қазақстан 
Ұлттық электр торабының не-
гізінде еліміздің интеллектуалды 
энергожүйесіне сай келетін плат-
форманы құруға мүмкіндік береді 
екен. 

«Қазақстан энергожүйесін да-
мытудың негізі әлеуеті ауқымды 

мәліметтерді жоғары жылдам-
дықпен жеткізетін инфрақұрылым 
құруға, диспетчерлік басқару мен 
коммерциялық есеп жүйесін әрі 
қарай дамыту, модельдеу мен бол-
жау, электр желісін қадағалау мен 
басқаруды жақсарту, сондай-ақ, 
қолданылатын технологиялар-
дың үйлесімділігін стандарттауды 
қамтамасыз етуге бағытталған», – 
дейді Бауыржан Өтеулиев. 

ЦИФРЛАНДЫРУ – 
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ 
АУЫРТПАЛЫҚТЫ 
АЗАЙТАДЫ

Оның сөзіне қарағанда, жер көлемі 
жағынан алғашқы ондыққа еркін 
кіретін біздің елде қуаты аса жоға-
ры электр желілерін салып шығу 
үшін қомақты капитал құю қажет. 
Десе де, желілік инфрақұрылымға 
салатын инвестицияны азайтудың 
жолы бар екен, ол, әрине, циф-
рландыру саясаты. Мәселен, қо-
мақты капитал құюға мүмкіндік 
жоқ бүгінгі жағдайда технологи-
ялық және экономикалық жағынан 
арзандау жоба – апатқа қарсы 

ЦИФРЛАНДЫРУ
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автоматиканы енгізу болып 
отыр. Ендеше «Апатқа қарсы ав-
томатика дегеніміз не?» дегенге 
жауап берсек, ол электр стан-
циялары мен желілердегі қон-
дырғылардың бүлінуінің алдын 
алатын, тұтынушылардың апат 
салдарынан электр қуатынан 
ажыратылып қалуын азайтатын 
жүйе екен. Шыны керек, қолай-
сыз ауа райының немесе энер-
гетикалық қондырғыларда орын 
алатын ақау салдарынан тұты-
нушылардың электр қуатынан 
ажыратылып қалатын жайттар 
болып тұратыны белгілі. Себебі 
қазіргі қолданыстағы апатқа 
қарсы автоматикада бірқатар 
шектеулер бар.

ЖАҢА ЖЕЛІ 
ПАЙДАЛАНУҒА 
БЕРІЛЕДІ

«Биыл 500 кВ-тық «Солтүстік–
Шығыс–Оңтүстік» жаңа транзит 
желісі пайдалануға беріледі. 
Бұл желі Қазақстанның Біртұтас 
электр-энергетикалық жүйесінің 
ауқымы мен жұмыс тәртібін ай-
тарлықтай кеңейтеді, ал бұл 
өз кезегінде электр желілерін 

апатқа қарсы басқару бағытын-
да жаңа технологиялық шешім-
дерді қолдануды талап етеді. 
Әрине, бұл ретте біз үшін дәл 
ондай жүйе – Апатқа қарсы 
автоматиканың орталықтанды-
рылған жүйесі деп сеніммен айта 
аламыз. Себебі аталған жүйе 
жаңа ақпараттық технология-
ларды қолдану арқылы жұмыс 
істейді, ал бұл қандай да бір қо-
лайсыз жағдайда апатқа қарсы 
автоматиканың автоматты бап-
тауын нақты уақыт режимінде 
мамандардың қатысуынсыз жү-
зеге асыруға мүмкіндік береді. 
Ол ұлттық тораптың қандай да 
бір элементі істен шығар болса 
да сенімділігін on-line режимде 
қамтамасыз ете береді. АҚАОЖ 
жүйесін енгізу Қазақстанның 
Біртұтас электр-энергетикалық 
жүйесі жұмысының сенімділігін 
жаңа деңгейге көтереді», – дей-
ді сұхбаттасымыз. 

СӨЗ СОҢЫНДА...

Елдің энергетикалық жүй-
есін аварияға қарсы басқару-
ды дамытудың инновациялық 
жалғасы деп саналатын WAMS 
жүйесі де енгізіліп жатқанын 

айтуымыз керек. Бұл жобаның 
артықшылығы, қосымша электр 
желісін салмай-ақ электр энер-
гиясын торап арқылы жеткізуге 
мүмкіндік туғызады. 

Компания енгізіп жатқан тағы бір 
жоба бар, ол – Жиілік пен қуатты 
автоматты реттеу жүйесі (ЖҚАР). 
Кез келген электр желісінде-
гі электр қуатының сапасын, 
негізгі өндіруші қондырғының 
сенімділігін қамтамасыз ету 
үшін электр қуатын өндіру мен 
тұтыну арасындағы тепе-теңдік 
сақталуы қажет. Балансты басқа-
ру тиімділігін арттыру, адами 
фактордың ықпалын азайту мақ-
сатында компания енді ЖҚАР 
жобасын жүзеге асырса, онда 
тепе-теңдік персоналдың қа-
тысуынсыз автоматты режимде 
сақтала береді. Қазақстанның 
Біртұтас электр-энергетикалық 
жүйесіне ЖҚАР-ды енгізу электр 
қуатының сапасын көтеріп, Қа-
зақстандағы электр станцияла-
рының сенімді жұмысын қамта-
масыз етпек. 

Халима БҰҚАРҚЫЗЫ

ЦИФРЛАНДЫРУ
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Forbes.kz в 2017 году составил рейтинг самых попу-
лярных казахстанских блогеров на YouTube. Амин-
ка-Витаминка с 713 тысячами подписчиков оказалась 
на втором месте. С тех пор цифра больше чем удвои-
лась, и сейчас за обновлениями на ее странице следят 
1,7 миллиона человек. 

Младшие дети семьи Малгаждар тоже не отстают: их 
страницы в Instagram и каналы на YouTube собирают 
сотни тысяч просмотров. 

«Я всегда любила фотографировать и снимать видео. 

3 000 000 ПОДПИСЧИКОВ:
МАМА  АМИНКИ-ВИТАМИНКИ 
О ПОДХОДЕ К ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ

Три миллиона подписчиков на троих детей. Как воспитывают Аминку-Витаминку, Аде-
ку-Персика и маленькую Арушку, как раскрыли и монетизировали их таланты – обо всем 
этом SK News рассказала мама и продюсер Арай Малгаждар.

Старалась запечатлеть все важные моменты – первые 
шаги, слова.. . А ролики «заливала» на YouTube просто 
на память, для архива. Неожиданно на канал стали 
подписываться, смотреть и комментировать публика-
ции. Сейчас я сама веду четыре канала на YouTube и 
столько же – в Instagram, видео выходят практически 
каждый день», – рассказывает Арай Малгаждар. 

Хобби постепенно переросло в работу, которая при-
носит стабильный доход. Сейчас реклама на аккаун-
тах девочек приносит семье минимум два миллиона 
тенге в месяц. 
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отправляли нам в личных сообщениях, даже не хочет-
ся произносить вслух. Я не выдержала и обратилась 
в полицию, и взрослые мужчины там удивились, на-
сколько злыми могут быть женщины. Мне совершенно 
непонятно, как мать может говорить так плохо о дру-
гих детях, если у нее есть собственные. К сожалению, 
этих людей так и не нашли», – поделилась собесед-
ница. 

Сами девочки пока не читают комментарии и не от-
слеживают количество подписчиков. 

«Им неинтересно. Наверное, потому что еще слишком 
маленькие. Старшей Амине всего 7 лет. Я понимаю, 
что рано или поздно наступит момент, когда они все 
поймут, и тогда я отдам им их аккаунты, чтобы они 
уже решали сами, как их вести», – рассказывает Арай.

На вопрос о том, не боится ли она, что популярность 
может негативно сказаться на психике девочек, когда 
они вырастут, Арай отвечает, что пока никаких слож-
ностей нет, но она много об этом думала. 

«Я даже посмотрела истории маленьких американ-
ских звезд, которые проходили через это, – как они 
справлялись с последствиями своей известности. У 
них были переломные моменты, депрессии, стресс. Я 
считаю, что нужно в этот момент оказаться рядом, под-
держать, не дать сломаться. Надеюсь, нас это обойдет, 
потому что сейчас девочкам, наоборот, это нравится, 
это как игра, они сами очень активные и всегда с по-
ниманием ко всему подходят. Пока популярность нам 
не докучает, только вот, когда мы ездили в Астану на 
выставку EXPO, к нам бесконечно подходили подпис-
чики, и девочки сильно устали, а в остальном – все в 
порядке», – поясняет автор проекта.

Если повзрослев, девочки решат, что блогерство им 
не подходит, то Арай поддержит их решение и не 
станет настаивать. Пока о своих амбициях заявили 
только двое из троих детей – Адека думает о карье-
ре певицы или повара, а Амина хочет стать актрисой. 
Старшая, кстати, уже на пути к осуществлению своей 
мечты – у нее проходят съемки в двух крупных про-
ектах.

«У меня тоже есть одно намерение – я бы хотела 
снять фильм. Семейную комедию про детей, где как 
раз бы сыграли мои девочки. Я обращалась в разные 
студии, но пока никто не хочет снимать детские филь-
мы, боятся, что не окупятся вложения. Поэтому я ду-
маю взять все в свои руки», – сообщила блогер.

«Мы никогда не делали ничего ради денег, все ви-
део отражают то, какой на самом деле является наша 
семья. Мы любим веселиться, шутить, посмеяться над 
собой. Сейчас появляется много мамочек, которые 
стремятся сделать из своих детей блогеров или вай-
неров. Но если ребенку нравится футбол или рисо-
вание, надо полюбить это, а не заставлять малыша 
заниматься хобби, которые для него подобрали вы», 
– отмечает она.

Семья старается записывать ролики каждый день. 
Съемки могут проходить спонтанно и быстро, а ино-
гда занимать несколько часов, проходить в разных 
локациях и с немалым количеством дублей. Но самое 
главное правило в работе – дети снимаются, только 
если хотят сами и не устали. Потому что помимо бло-
гинга малышки ходят в бассейн и на курсы подготов-
ки к школе.

Не секрет, что казахстанские блогеры нанимают ав-
торов, которые придумывают идеи и пишут сценарии. 
Арай со всем пока справляется сама. Ей помогает 
только муж, который взял на себя мониторинг ком-
ментариев и переписку. 

«Полтора года назад произошел неприятный случай, 
после которого я перестала читать комментарии. К 
нам на страницу стали заходить мамочки, которые 
осуждали меня и оскорбляли девочек. Комментарии 
были просто ужасными. Писали, что мы уже всех до-
стали, плохо отзывались о внешности дочек. А что они Анель АБУЛХАИРОВА

aminokka

Мимимишность 80 lvl 
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«ЖЕТІ ЖАРҒЫ», ЗАКОНЫ ХАНОВ 
И ПРОГРАММА «АЛАШ»: 
ЧТО ПРЕДШЕСТВОВАЛО 
НАШЕЙ   КОНСТИТУЦИИ

Казалось бы, что об Основном законе мы знаем все. 
Но есть в этом деле некоторые исторические фак-
ты, которые могут быть интересными и заниматель-
ными для многих из нас.

Своеобразным «предком» нынешней Консти-
туции называют свод законов Тауке-хана «Жеті 
Жарғы», однако он появился не на пустом ме-
сте. Еще в начале XVI века при Касым-хане был 
принят кодекс «Светлый путь хана Касыма», 
а еще через столетие в результате правовых 
реформ появился усовершенствованный свод 
законов «Исконный путь хана Есима». В Рос-
сийской империи правовые аспекты в Великой 
степи контролировались узконаправленными 
законами, императорскими указами и поста-
новлениями генерал-губернаторов.

Проект первой своеобразной Конституции был 
написан в 1911 году общественным деятелем 
Барлыбеком Сыртановым. Это был так называ-
емый «Устав страны казахов». Через шесть лет, 
21 ноября 1917 года, на волне двух революций 
в газете «Казах» была опубликована програм-
ма партии «Алаш», многие положения которой 
соответствовали конституциям многих евро-
пейских государств и имели прогрессивный 
на то время характер, в том числе разделение 

НАША  ИСТОРИЯ

«Жеті Жарғы»

Тауке-Хан

Начало XVIII века
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Основным законом еще более года с момента 
объявления независимости 16 декабря 1991 
года. В этот период, как выражаются правове-
ды, Декларация о независимости стала «вре-
менной Конституцией», вплоть до принятия 
первого Основного закона РК в январе 1993 
года.

И последний факт. Он всем известен, но на него 
мало обращают внимание. Конституция 1995 
года была принята на общенациональном ре-
ферендуме, а не парламентом, как это было 
раньше или во многих других странах СНГ и 
мира. Ее принятию предшествовало широкое 
обсуждение проекта населением страны. В 
общей сложности состоялось около 33 тысяч 
коллективных обсуждений проекта, в которых 
приняли участие более 3 миллионов граждан, 
в итоге в 55 статей было внесено более 1 100 
поправок и дополнений. Поэтому многие зару-
бежные правоведы считают этот вариант Кон-
ституции образцовым, а отечественные экс-
перты не зря называли ее «народной».

«Светлый путь 
хана Касыма»

Касым-Хан

Начало XVI века

1911 г.

власти на три ветви, всеобщее избирательное 
право и так далее.

Еще один интересный факт касается началь-
ного этапа советского периода. Принято счи-
тать, что Конституция Казахской АССР (именно 
так писалось название республики в то время) 
была принята в середине 20-х годов. Одна-
ко принятая в 1924 году на местном уровне, 
в 1926-м она была направлена в Москву на 
утверждение, но оно так и не состоялось. Так, 
Казахстан больше 10 лет де-факто жил по ос-
новам этого Основного закона, а де-юре про-
существовал без него.

За время существования СССР были приняты 
две республиканские конституции – 1936 и 
1978 годов. Они практически не отличались 
от «сестер» по Советскому Союзу. Различия 
стали появляться лишь в начале 90-х годов, 
когда в действующую тогда Конституцию стали 
вноситься значительные поправки. Фактиче-
ски она, хоть и сильно измененная, являлась 

«Устав страны 
Казахов»

Барлыбек Сыртанов

Мирас НУРМУХАНБЕТОВ
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Бұл – жайықмұнайгаздық мұнай-
шылар үшін маңызды оқиға, олар-
дың жүріп өткен өмір соқпақтары-
ның үлкен бір парағы. Аға буынға 
Мартыши атауымен танылған, 
бүгінде С.Балғымбаев атындағы 
кеніште қаншама жұмысшылардың 
ұрпақтары алмасты. Сол кезең-
дердің куәсі ардагер-мұнайшының 
естелігін тыңдай отырып, олардың 
жүріп өткен сан соқпақ жолдарын 
еске алғанды жөн санадық. 

Мадхат Нұрмұханов 1969 жылы 
Қазақ политехникалық институтын 
бітіре сала, жолдамамен Байшонас 
мұнай кәсіпшілігіне жұмысқа ке-
леді. Кәсіпшіліктің сол кездегі бас-
шысы Қуаныш Құдабаев пен бас ин-
женер Виктор Балдуев жас жігіт ті 
жылы қабылдады. «Сәлем – сөздің 
атасы» дегендей, алдарында отыр- 
ған қараторы жас жігіт тің жылы 
ұшырай амандасқанынан, ешкімді 
жатырқамайтын көпшіл, ақкөңіл мі-
незінен көп нәрсені ұқты ма, әлде 
жанарындағы «көрсем, білсем» де-
ген от ты байқады ма, әйтеуір екі 
басшы ақылдаса келе, жас жігіт ті 
қос өзен аралығындағы жаңадан 
ашылып жатқан жаңа кәсіпшілікке 
жұмысқа жіберуді ұйғарысады. Ал, 

МҰНАЙШЫ КӘСІБІНІҢ 
МАЙТАЛМАНДАРЫ

Биыл – Еділ мен Жайық өзені аралығындағы көмірсутегі 
кәсіпшілігінің мұнайшылары үшін үлкен мереке. Исатай 
ауданының аумағындағы іргелі ұжымның бірі саналатын 
«Жайықмұнайгаз» басқармасына қарасты С.Балғымбаев 
кен алаңына 50 жыл толып отыр.

жас жігіт болса, алғашқы еңбек жо-
лын жаңа кәсіпшілікте бастаудың 
қаншалықты үлкен жауапкершілік 
екенін дұрыс түсіне білді. Бірден 
қабылдады. 

Бөтен орта, жаңа кәсіп. Алайда, 
ешкім оны жатсынбады. Мартыши 
кен алаңының участок бастығы Зи-
ядин Айдыналиев, оның көмекшісі 
Рысқали Қалмұханов, шебер Сайын 
Сатпаев, оператор Мәлік Сағытжа-
нов – өндіріске жұмысқа келген 
Мадхатты мұнайшылық кәсіптің 
қыр-сырына баулыған алғашқы ұс-
таздары. 

Сол кездегі өндірістің қиындықта-
рын ардагер мұнайшы әлі күнге 
дейін еске алып отырады.

«Әрине, ең алдымен өндірістік 
жолдың мүлдем жоқтығы. Соның 
ішінде Мартыши жерінің топырағы 
өзге кеніштерге қарағандай ерек-
ше-тін. Жергілікті халықтың тілімен 
айтсақ, «тамшы тамса, 12 ай батпақ 
жататын «бауырмал жер». Қара бат-
паққа жолдың жоқтығын қосыңыз. 
Қысқасы, сол кездегі мұнайшылар 
жыл он екі ай бойы аяқтарынан 
керзі етік тастамаушы еді. 

Техниканың тапшылығы да қол 
байлау болды. Мұнайшыларды өн-
діріс басына таситын көліктің өзі 
қазіргі тілмен айтсақ, «қауіпсіздік 
ережесіне мүлдем сай келмей-
тін». Үсті ашық жүк машинасымен 
қатынайтынбыз. Оның өзі де жүр-
генінен тұрғаны көп ескі көлік. 
Сол ескі көлікпен мұнайшыларды 
Мартышидан Доссор, одан әрі Бай-
шонасқа тасушы еді. Өндірістегі 
ұңғымалар дизель моторымен жұ-
мыс істейді. Тоқ көзі бірде болса, 
бірде жоқ. Электр энергиясы жоқ 
дегеніміз – өнім өндіру барысы 
толығымен тоқтады деген сөз. Сон-
дай уақыттарда бүкіл мұнайшы 
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бірлесіп, уақытпен санаспай, 
күнімен-түнімен жүріп, моторды 
іске қосатынбыз. Ұңғыма іске қо-
сылғанда, таң жаңа ғана атып келе 
жататын. 1-2 сағат көз шырымын 
аламыз да, қайта жұмысқа шыға-
тынбыз. Сол кездерде «мен ар-
тық сағат жұмыс істедім, демалыс 
керек, не болмаса маған жүрген 
уақытыма ақшам жүрсін» дейтін 
бір де бір жан жоқ. Өндіріс жұмы-
сы тоқтамау керек, бұл – айқын 
мақсат. Сол мақсат жолында жұ-
мыла еңбек ет тік», – дейді арда-
гер-мұнайшы Мадхат аға. 

Ол кездегі өндірістегі ауыр жағдай 
белгілі. Ең бастысы, өндіріске қа-
жетті қарапайым құралдардың өзі 
жетпей жататын. Тек еліміз еге-
мендігін алғаннан кейін ғана про-
блемалар тетігі шешіле бастады. 
Бұрын қол жеткізе алмай жүрген 
өндірістік құрал-саймандар келе 
бастады. Мұнымен өндірістегі 
қиындық атаулы толықтай түгесіл-
ді деген ой тумасын. Басты қиын-
дық жұмысшылардың әлеуметтік 
жағдайы болды. Мұнайшылар ай-
далада қауқиып тұрған вагон-
дарда орналасты. Вагон ортасына 
темір пеш орнатылып, сол жерде 
тамақ та пісіріледі, жұмыстан соң 
мұнайшылар пешті айнала отырып 
жылынатын да. Кейін мұнайшылар-
дың арасынан алғашқы болып Ғи-
наят Хайруллинге мұнайшылар жи-
налып, баспана тұрғызды. Баспана 
деген аты болмаса, бульдозермен 

топырақты үйіп, үйдің биіктігіне 
келтіріп, биіктет ті. Астын қазып, 
тереңдетіп, жер үй салды. Қыста 
кәдімгідей жылы, жазда ыстықтан 
пана. Мұнайшыларға бұл баспана 
жұмақтай көрінгені де рас. 

Келесі жылы Жұмаш Тоғайбаевқа 
да бәрі жұмыла тағы бір баспана 
салып берді. Екі бөлмелі үйдің бір 
бөлмесі сырттан келген маман-
дарға жатақхана есебінде болды. 
Жанынан жиылып асхана салды. 
Сөйтіп, өндіріс алаңында алғашқы 
әлеуметтік нысандар бой көтере 
бастады. 

Басты қиындықтың тағы бірі, ор-
талықпен байланыс деген мүлдем 
болмады. Ауа райының қолай-
сыз күндерінде, жауын-шашын-

ды мезгілдерде орталықтағы елді 
мекендерге жету мұң болатын. 
Телефон деген атымен жоқ, мұнай-
шылар бірнеше күн қатарынан ор-
талықпен байланыссыз қалатын.
20 жылдан астам өндірісті басқа-
рып, басқарманың бас инженері 
болған Мадхат Нұрмұханов осы 
қиындықтардың басы-қасын-
да жүрді. Қиындықтарды жеңуде 
ұжымды біріктіре білген білікті 
басшы атанды. 

Мұнайшы ретінде оның еңбек еткен 
жылдарының ең жарқын беттері 
«Жайықмұнайгаз» басқармасын-
да өт ті. Өзіне ыстық басқарманың 
бүгінгі тынысы да ардагер мұнай-
шының үнемі назарында. Өндіріске 
еніп жатқан жаңалықтарға мұнай-
шылармен бірлесе қуанып та оты-
рады. 

«Бүгінгі мерейтой қарсаңында бар-
ша әріптестерімді, жайықмұнайгаз-
дық мұнайшыларды, шәкірттерімді 
осынау тамаша тоймен құттықтай-
мын. Бұл – біз ұмытпайтын, біздің 
санамыздан ешқашан өшпейтін 
тарих. Мен өмірімнің осынау тама-
ша кезеңдерін дәл осы басқарма-
да, осы ұжыммен өткізгенім үшін 
өзімді бақытты санаймын», – дейді 
еңбек ардагері, майталман мұнай-
шы Мадхат Нұрмұханов.

Жангелді ҚАРЖАН
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ЖАҚСЫ КІТАП 
ЖАҚСЫЛЫҚҚА БАСТАЙДЫ

«Қазақтүрікмұнай» компаниясының инженер мама-
ны Жаслан Мұқатовтың кітап оқуды қалай бастаға-
ны жайлы және ол ұсынған сүйікті 5 кітабы. 

- Алғаш оқыған кітабым Шекспирдің «Король 
Лир» туындысы болды. Әлі есімде, анам Бота-
гөз жаз айларында Алматыны көрсетуге апарды. 
Ондағы ағатайым мен тәтемнің үйінде шағын 
кітапхана дерлік рухани азыққа толы тамаша 
бөлме бар еді . Сол кезде бірінші кітабыммен 
таныстым десем болады. 

Ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық бары-
сында, әкем Асылхан қарбалас шақта көңілімді 
бөліп, сәл тынықтыру үшін Роберт Кийосакидің 
атақты «Бай да кедей әке» бестселлерін тарту 
ет ті. Бұл менің екінші кітабым ретінде жады-
ма мәңгі жатталып, сүйсініп оқыдым. Асқар тау 
әкемнің сыйлығы дәл қажет кезде ынталанды-
рып, жетістіктерге жетелеп, жігерлендіре түсті. 
Себебі олимпиадаға және ҰБТ-ға әзірлігім әлсіз 
сияқты сезілетін өзіме. 

Сөйтіп жоғарыда аталған автордың кітапта-
рында көрсетілген шығармаларға ден қойдым. 

КІТАП  ӘЛЕМІ

Нәтижесінде Роберт Кийосакидің қазіргі АҚШ 
президенті Дональд Трамппен бірлесе шығарған 
кітабын тауып алдым. Онда қаржылық табыс, 
кәсіпкерлік саласында құнды кеңестер беріл-
ген. Мұндай қызықты тұлғалар әркімнің өміріне 
елеулі өзгерістер әкелуі мүмкін. Мәселен, Джон 
Кехоның адам санасының ғаламат қалтарыстары 
жайлы кітабы ойды дұрыс бағыттай білудің, жақ-
сы пейілдің маңызын нұсқайды.

Әріптестеріме орыс тіліндегі баспаларын айтар 
болсам, Джон Кехоның «Подсознание может 
все!» , Шәміл Алаутдиновтің «Триллионер» , Сти-
вен Ковидің «Семи навыков высокоэффектив-
ных людей» , Серік Бисекеевтің «Сделай себя 
сам» және Эндри Мэтьюздің «Живи легко!» 
кітаптарын оқуға кеңес етемін. Айтпақшы қос- 
танайлық кәсіпкер Серік Бисекеевтің кітабын 
«Самұрық-Қазына» қорының жастар жиынында 
иелендім.
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