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салтанат

Ару АстАнАғА 20 жыл!
Биыл еліміздің  бас қаласы астана қаласына 20 жыл 
толып отыр.  Жыл өткен сайын сарыарқа төсінде 
бой көтерген елордамыз гүлденіп, өркендеп келеді. 
Осы орайда дүбірлі думаннан суреттер топтамасын 
назарларыңызға ұсынамыз.

«Жетісудің» 
алмасы да дәмді...

Мемлекеттік туды көтеру рәсімі

сол жағалауда орналасқан 
жаңа Ботаникалық бақ

Елорда күні – баршаға ортақ мереке!

Ел жүрегі – астана! салтанатты отшашу
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тәңірберген аРҒЫн
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салтанат

асқақ идея ақиқатқа 
айналды. Мерейлі сәтЕсіл өзені арқылы өтетін жаңа 

жаяу жүргіншілер көпірі

Жаңа паралимпиялық жаттығу 
орталығындағы кездесу

софиямен «сұхбат»

астана халықаралық қаржы орталығы ашылды



       19 / 07 / 2018sk news

4

нОвОсти фОнда

Президент РК нурсултан назарбаев посетил Павлодарский нефтехимический завод (ПнХЗ) в 
рамках рабочей поездки в Павлодарскую область. 

сейчас на заводе также осуществляется цифровизация 
производственных процессов в рамках Карты индустри-
ализации Казахстана. 

во время посещения завода Глава государства указал, что 
в условиях роста добычи нефти в Казахстане необходимо 
увеличить ее глубокую переработку с выпуском больше-
го количества готовой продукции, соответствующей меж-
дународным стандартам, для поставок на внутренний и 
зарубежный рынки. Президент Казахстана отметил, что, 
несмотря на модернизацию трех существующих в стране 
нефтеперерабатывающих заводов, есть необходимость в 
строительстве четвертого.

Президент укАзАл нА 
необходимость строительствА 

четвертого нПз

Генеральный директор ПнХЗ Оспанбек алсеитов расска-
зал Главе государства о завершившейся модернизации и 
производственных показателях, которых удалось добить-
ся предприятию с начала года. Модернизация позволила 
увеличить производительность завода по переработке 
сырой нефти и довести качество выпускаемых нефте-
продуктов до соответствия требованиям стандартов К-4 
и К-5. Были построены новые автоматизированные ком-
плексы изомеризации и установки производства серы, 
управление которыми осуществляется из центрального 
пункта.

итоговая стоимость проекта модернизации составила 
189,5 млрд тенге без ндс.
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инвестиция тАрту жолындА

ІрІ бАйлАныс оПерАторын
 сАтыП АлАды 

«самұрық-Қазына» ҰӘҚ» аҚ Басқарма төрағасы ахметжан Есімов пен Қазақстан Республикасы-
ның сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов кездесу өткізіп, өзара түсіністік және ынты-
мақтастық туралы меморандумға қол қойды.

Монополияға қарсы агенттік «Қазақтелеком» компаниясына «Kcell» аҚ 75% акцияларын сатып 
алуға рұқсат берді. ал бұған дейін жағдай егжей-тегжейлі сарапталған.

тараптар шетелдік инвестицияларды тарту, еліміздің 
энергетикалық кешенін дамыту, транзиттік-көлік әлеу-
етін іске асыру, қазақстандық экспортты ілгерілету және 

2016-2020 жылдарға арналған жекешелендірудің ке-
шенді жоспарын іске асыру мәселелеріне қатысты өзара 
іс-қимылдарын үйлестіру жұмыстарын күшейту  бойынша 
шешім қабылдады. 
 
Өз сөзінде ахметжан Есімов аталған құжатқа қол қою 
Мемлекет басшысының экономикалық сипаттағы кең 
ауқымды мәселелер бойынша тапсырмаларын орындау-
да маңызды кезеңге айналғанын атап өтті. 

«Біз, қол қойған құжат бойынша, ҚР сыртқы істер министр-
лігімен тығыз жұмыс жасайтын боламыз. «самұрық-Қа-
зына» қорының биылға қойған мақсаттары - өте үлкен. 
Біріншіден, біз үш компанияны IPO-ға шығарып, кейін 50 
мекемені жекешелендіруге жіберуіміз керек. Оған қы-
зығып жатқан шетелдік инвесторлар да аз емес», – деп 
атап өтті а.Есімов.  

нарықта «алтел» және «Tele2» брендтерін ұсынатын «Қа-
зақтелеком» аҚ және «Мобайл телком-сервис» ЖШс ком-
паниялары бір тұлғалар тобына кірмейтіні анықталған. 
Осылайша, қазіргі кезде «Қазақтелеком» аҚ-ның ұялы 
байланыс қызметтері нарығында нарықтық үлесінің 
жоқ екендігі ескерілген.

Мәміле оң шешімін тапқан жағдайда, бұл қадам түпкілікті 
тұтынушылар үшін ұялы байланыс қыз- меттерінің баға-
сына әсер етпейтіні атап өтілуде. сондай-ақ, тұтынушы-
лардың мүддесіне қарай, монополияға қарсы орган 
«Қазақтелеком» аҚ тарапын «Кселл» - «Activ» брендтерін 
сақтауды міндеттеуде. Бұдан басқа, сатып алушы жаққа 
өзге де міндеттерді бұлжытпау жүктелуде: қолданыстағы 
тарифтік жоспарларды (пакеттерді) мәміле жасалғаннан 
кейін үш жыл бойы сақтау; абоненттер үшін қосымша 

5

қыз- меттердің пайда болуы; 2021 жылға дейін ауылдық 
елді мекендерде (халық саны 4 мың адам және одан көп) 
4G желісімен қамтуды кеңейту; 2021 жылғы 31 жел-
тоқсаннан кешіктірмей 5G қызметтерін ұсыну стандарт-
тарын енгізу.
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дАрынды жАстАр жұмысқА
қАбылдАнАды

жеңІмПАздАр АнықтАлды 
«самұрық-Қазына» аҚ басқарушы директоры Әлішер Пірметовтің төрағалық етуімен жас маман-
дарға арналған «Жас Өркен» бағдарламасы байқауының ақтық кезеңі – байқау комиссиясының оты-
рысы өтті.

«самұрық-Қазына» аҚ мен оның құрамындағы компаниялар креативті жас ақпараттық технология-
лар мамандарын жұмысқа алады. Бұл туралы «Цифрлық жаз 2018» бағдарламасының ашылу салта-
натында Қордың басқарушы директоры Әлішер Пірметов мәлімдеді.

Оның айтуынша, жаңа тұжырымдамалық бағдарлама 
«Цифрлық Қазақстан» жобасын дамыту аясында жүзеге 
асырылуда. Бұл бағдарлама тағылымдамадан өту бары-
сында туындаған қандай да бір идеяларды іске асыру 
ықтималдылығын бағалауға мүмкіндік береді.

Жыл басында, естеріңізде болса, байқауға қаты-
суға 737 үміткер өтініш берген болатын. Міне, енді, 
олардың ең үздіктері іріктеу сатыларынан сәтті өтіп, 
ақтық кезеңге сүрінбей жетті. 

Байқау шарты бойынша бағдарламаға қатысушы 
жастар 20 ай бойы Қор компанияларында тәжіри-
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«Елбасы атап көрсеткендей, бүгінгі таңда бәсекеге қа-
білетті болу үшін пайдалы қазбалар жеткіліксіз, ол үшін 
мемлекет цифрлық технологиялар саласында алдыңғы 
қатарда болуы керек. Біз «самұрық-Қазына» аҚ компа-
ниялар тобы ретінде сандық технологияларды дамытуға 
мүдделіміз», –  деп атап өтті Әлішер Пірметов.

«Цифрлық жаз 2018» тағылымдама бағдарламасының 
бірегей ерекшеліктерінің бірі – тағылымдамадан өтуші 
жастар бәсекелестігі жоғары Iт саласында бай тәжірибе 
мен білімге ие болып, SAP, Microsoft, Oracle, Cisco, HP, IBM, 
Huawei компанияларының өнімдерімен шеберліктерін 
шыңдай алады. тағылымдаманың өзі 9 шілдеден бастап 
7 қыркүйекке дейін астана, алматы, Өскемен, Павлодар, 
атырау қалаларында өткізіледі.

Бағдарлама қорытындысы бойынша үздік танылған 33 
жас маман келесі компаниялар тобында жұмысқа орна-
ласу мүмкіндігіне ие болмақ. Олар: «ҚазМұнайГаз» ҰК» 
аҚ, «Қазтомөнеркәсіп» ҰаК» аҚ, «ҚазақстантемірЖолы» 
ҰК» аҚ,  «Қазпошта»  аҚ,  «самұрық-Энерго» ҰтК» аҚ, 
«Қазақтелеком» аҚ, «тау-Кен самұрық» аҚ, «КОРЭМ» аҚ, 
«Qazaq Air» аҚ, «Энергоинформ» аҚ, «самұрық-Қазына 
Контракт» ЖШс және «Біріккен химиялық компания» ЖШс.

бе жинаудың бірегей мүмкіндігін иеленеді. Өскелең 
ұрпақ өкілінің әрқайсына жеке тәлімгер тағайын-
далатыны атап өтерлік жайт. нәтижесінде дарынды 
жастар отандық іргелі кәсіпорындарға біржола жұ-
мысқа орналаса алмақ. Биылғы тағылымдамадан 
өтушілер тізімін келесі сілтемеден көре аласыздар: 
http://www.zhasorken.skcu.kz/kz/winners-kz2/

http://www.zhasorken.skcu.kz/kz/winners-kz2/
http://www.zhasorken.skcu.kz/kz/winners-kz2/
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министр трудА рк: 
оПыт  «сАмрук-қАзынА» 
нужно рАсПрострАнять

Министр труда и социальной защиты населения РК Мадина 
абылкасымова на республиканском семинаре-совещании «со-
циальная политика компаний: опыт и перспективы развития» в 
актобе сказала прямо: исследования, которые проводит ЦсвК 
в группе компаний фонда индекса (рейтинга) социальной ста-
бильности, следует распространить на всекрупные компании 
Казахстана.

МнЕниЕ

в своем выступлении в актобе, ми-
нистр сделала акцент на вызовах и 
возможностях, которые стоят перед 
производственным сектором Казах-
стана. 

«У нас имеется опыт аО «самрук-Қа-
зына» по составлению индекса 
социальной стабильности (исс) в 
дочерних предприятий группы ком-
паний, по которым оценивается эф-
фективность социальной, кадровой, 
коммуникационной политики в от-
ношении работников. Этот бенчмарк 
мы предлагаем взять на вооруже-
ние всем регионам и всем крупным 
предприятиям», – отметила глава 
Министерства труда и социальной 
защиты населения. 

исс позволяет максимально точно 
оценить кадровую и социальную 
политику компаний через настрое-
ния и мнения работников. Министр 
высоко оценила значение работы 

в этом направлении. накопленный 
опыт исследований, которые прово-
дятся начиная с 2013 года и охва-
тывают 274 предприятия, – лучшее 
тому подтверждение. Ежегодно 
центр проводит опрос порядка 40 
тысяч работников группы компаний 
фонда нефтегазовой, уранодобыва-
ющей, энергетической, железнодо-

рожной и других важных для эко-
номики страны отраслей. Это самое 
масштабное исследование персона-
ла в стране.

«на семинар-совещание мы были 
приглашены как эксперты – носите-
ли лучшей практики, для того чтобы 
поделиться своими наработками в 
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области трудовых отношений. Была 
представлена наша авторская разра-
ботка – индекс социальной стабиль-
ности, имеющая прикладное значение 
для повышения эффективности биз-
неса. Рекомендации, которые наши 
аналитики делают по результатам 
проведенных исследований, активно 
используются менеджментом ком-
паний для корректировки методов 
коммуникаций и корпоративного 
управления», – отметила управляю-
щий директор ЦсвК сандугаш искен-
дирова после презентации проекта 
участникам встречи. 

аудитории был также представлен 
проект «Үлес», который помогает 
адаптироваться работникам, попав-
шим под высвобождение.

«Оптимизация численности персона-
ла для вывода предприятий на без-

убыточный уровень – процесс неиз-
бежный. Компании заинтересованы 
в том, чтобы работники проходили 
переобучение и переквалификацию 
для последующего трудоустройства. 
в этом случае программа ЦсвК по 
социальной адаптации может быть 
использована как лучшая практика. 
специалисты центра «Үлес» помога-
ют человеку увидеть новое будущее. 
Мы даем советы по написанию ре-
зюме, информируем и интегрируем в 
различные госпрограммы занятости. 
в нашем проектном офисе мы разъ-
ясняем меры поддержки предприни-
мательства, рассказываем о том, где 
и как искать работу, какие профессии 
востребованы и где можно пройти 
переобучение», – подчеркнул руково-
дитель социальных проектов дархан 
Уалиханов. с 2017 года количество 
участников программы центра «Үлес» 
увеличилось почти в два раза.

Позитивный опыт еще одного проекта 
ЦсвК – Школы профсоюзного лидер-
ства в своем выступлении отметила 
заместитель акима Мангистауской 
области Шолпан ильмуханбетова. Это 
комплексный образовательный проект, 
направленный на обучение профсо-
юзных работников современным тех-
нологиям работы в трудовых коллек-
тивах, основам менеджмента, работе 
с персоналом, финансовой и юриди-
ческой грамотности, а также навыкам 
лидерства. 
По результатам семинара-совещания 
был принят ряд рекомендаций для 
улучшения трудовых отношений в про-
изводственном секторе Казахстана с 
использованием экспертизы ЦсвК.

8

анель аБУлХаиРОва
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иннОваЦия

софия 
қАзПоштАғА
 «келдІ»

Қазақстанда робототехниканы қолдау және дамыту үшін құрылған 
«Робополис» аумағында «Қазпошта» компаниясының жаңа заманауи 
кеңсесі жұмыс істей бастады. Компанияны айтулы оқиғамен құттықтау- 
ға өзге қонақтармен бірге әйел кейпіндегі робот софия да келді.

с офия – америкалық робот 
құрастырушы дэвид Хэн-
сон (David Hanson) өз жұ-
байы мен танымал жұлдыз 

Одри Хепберннің (Audrey Hepburn) 
сыртқы келбетінен ортақ үйлесімді 
тұстарын алып бейнесін жасаған, 
сауд арабиясының азаматтығын 
алған әлемдегі алғашқы робот. Жа-
санды санаға ие робот аз уақытта 
бірқатар бұқаралық ақпарат құрал-
дарына сұхбат беру арқылы таны-
мал болып, әртүрлі ток-шоуларға 
қатысып үлгерген. атап өтерлік 
жайт, Қазақстанға құлтемірді құра-
стырушылар да атбасын тіреді.

«Қазпошта жаңа кеңсесін IT-сала-
сындағы соңғы жетістіктердің бар-
лығы жиналған жерде ашып отыр. 
Біз отандастарымызға дәстүрлі 
қызметтерді мүлдем жаңа сипатта 
алуға болатынын көрсетеміз. Жаңа 
кеңсенің ашылуына софияны да 
кездейсоқ әкелген жоқпыз. Цифр-
лық трансформация идеясы бүкіл 

әлемді жаулап алған кезде, біз де үздік әлемдік тәжірибелермен танысып, озық үл-
гілі мамандардан сабақ алу мүмкіндігін жіберіп алмауға тырысамыз», - деді Үкімет 
тарапынан тың дүниелерді игеруге нақты қолдаудың барын атап өткен «Қазпошта» 
аҚ басшысы сәкен сәрсенов.

софиямен бірге жаңа кеңсенің ашылуына «самұрық-Қазына» қорының Басқарма 
төрағасы ахметжан Есімов пен ҚР Премьер-Министрінің орынбасары асқар Жұ-
мағалиев қатысты.
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назарбаев университетінің түлектері  
жасаған робопошташы ЭКсПО көрмесі 
аумағында орналасқан кеңселерге ал-
дын ала белгіленген бағдар арқылы 
хат-хабарларын жеткізіп тұрады. Қағаз-
дар жабық ұяшықтарда алмастырыла-
ды, оны тек жіберушіге және алушыға 
қолжетімді белгілі бір кодты енгізу 
арқылы алуға болады. 

тәңірберген аРҒЫн

Шара қонақтарын жаңа ро-
бот-консультант Pepper қарсы 
алды. HD-камералар мен сенсор-
лардың арқасында ол қоршаған 
ортаны танып,  адами сезімдерді 
біле алады. Pepper кеңсе қо-
нақтарына Қазпошта қызметтері 
туралы әңгімелеп, көңілдерін кө-
теріп, саяхат жүргізуге қабілетті.

Жаңа кеңседе дәстүрлі банко-
маттар мен төлем терминалда-
рымен қоса гибридтік банкомат 
бар. Онда онлайн кеңестер және 
post.kz қызметтерін алуға, төлем 
карталары немесе қолма-қол 
ақша көмегімен түрлі төлемдер 
төлеуге болады. Клиенттерді 
сәйкестендіру саусақ іздері мен 
биометрия арқылы жүргізіледі. 
VR-бөлімінде қонақтар вирту-
алды турды тамашалап, қыз-

меттермен танысып, трек-нөмір 
бойынша сәлемдемесін табады. 
AR-киінетін бөлме онлайн-дү-
кендегі киімдерді киіп көріп, 
оларды сатып алуға мүмкіндік 
бермек. сонымен қатар, принтер 
арқылы 30 минуттің ішінде (бас 
киім, шалма, орамал, футболка) 
басып шығарып, селфи-дронның 
көмегімен түскен суретіңізді 
шығарып алуға немесе электрон-
дық поштаға жіберуге болады.

таңертеңгі ресми ашылу рәсімі-
нен соң түс ауа елдегі Digital 
Kazakhstan бағытын дамытуға 
жұмылған жетекші Іт-компания-
лардың өкілдері софиямен пікір 
алмасты. 
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творческий конкурс «всем домбрА»
в чЕсть наЦиОнальнОГО дня дОМБРЫ
лето обещАет быть жАрким и звучным!

дорогие коллеги!

запишите на видео свое лучшее произведение, исполненное на домбре

и пришлите на конкурс до 15 августа.

конкурс проводится на платформе корпоративного портала www.myportal.kz

в два этапа:

1. зрители определят 7 финалистов онлайн-голосованием на портале;

2. имя победителя назовет профессиональное жюри.

все финалисты получат дипломы и ценные подарки. хиты лучших исполнителей 

будут собраны в клип. главный приз - планшет Sumsung Galaxy.

заполнить заявку на участие можно здесь.

телефон для справок: +7 (7172) 26 60 06.

возникли сложности со входом на myportal.kz?

звоните +7 (7172) 999 017

https://myportal.kz/photocon/64543/
https://myportal.kz/kz/index.php%3Flang%3Dkz


       19 / 07 / 2018sk news иннОваЦия

е ндігі уақытта «ҚазтрансОйл» аҚ мұнай-
ды қабылдауды және тапсыруды, ақтау 
порты мен компанияның теміржол 
эстакадаларында мұнай құюды Бас дис-

петчерлік басқармасынан онлайн тәртіпте қа-
дағалайтын болады. Осылайша,  «ҚазтрансОйл» 

компаниясы ағынды диспетчерлік бақылау 
және басқарудың SCADA жүйесін енгізу бойын-
ша жобаны толық жүзеге асырды.  

 «ҚазтрансОйл» компаниясындағы цифрлы 
технологиялар отандық мұнайды еліміздің 
мұнай өндеу зауыттарына жеткізуді, Қара  теңіз 
және Балтық теңізі порттары арқылы Қытай-
ға және Өзбекстанға экспорттауды басқаруға, 
сондай-ақ, ресейлік мұнайды ҚХР мен Өзбек-
станға транзиттеуге жаңа мүмкіндіктер бермек. 
Компания өкілдерінің айтуынша,  диспетчерлік 
басқарманың бұрынғы құрылымы төрт деңгей-
лі сатыдан тұрған: жергілікті, аудандық, орта-
лық диспетчерлік қосындар мен астанадағы 
Бас диспетчерлік басқарма. Қазіргі уақытта бұл 
құрылым екі есеге ықшамдалды. 

сонымен қатар, «самұрық-Қазына» қорының 
басшысы қайта қалпына келтіру жұмыстары 
жүргізілген ақтөбе облысындағы «Кеңқияқ» 
бас мұнай айдау станциясын цифрлы техно-
логиялар арқылы  Бас диспетчерлік басқар-
мадан іске қосты. «Кеңқияқ» бас мұнай айдау 
станциясының іске қосылуы қазақстандық 

мұнАй Ағыны 
елордАдАн 
тІкелей бАсқАрылАды

астана күні қарсаңында «самұрық-Қазына» аҚ Басқарма төрағасы 
ахметжан Есімов «ҚазтрансОйл» акционерлік қоғамының жаңа Бас 
диспетчерлік басқармасын іске қосты. Мұнда мұнай ағыны маги-
стралдық мұнай құбырлары жүйесі бойынша орталықтандырылған 
және цифрландырылған жүйемен басқарылады.

12
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айзада МҰХтаР

мұнайды Қытайға экспорттау көлемін ұлғайтуға, 
Батыс Қазақстан мұнайын отандық мұнай өңдеу 
зауыттарына тасымалдауды қамтамасыз етуге 
жол ашпақ.                         

Мәртебелі қонақтар жоғарыда аталған өндірістік 
нысандардың тұсаукесерінен бұрын астананың 
20 жылдық мерейтойына орай тұран даңғылы 
бойында бой көтерген «ҚазтранОйл» кеңсесі мен 
«сарыарқа» сауда орталығы арасындағы 3000 
шаршы метр аумақты алатын этноауылда болды. 
«ҚазтрансОйл» аҚ өндірістік кәсіпорындары ор-
наласқан Қазақстанның 11 аймағындағы мұнай 
құбыршыларының күшімен жасалған этноауыл 
аймақтардың тарихы мен рухани мұрасы, елдің 
мұнай-газ саласының дамуы туралы сыр шертеді.

3-7 шілде аралығында этноауылдағы сауық ау-
мағында қайырымдылық акциялары өткізіліп, 
оның қатысушыларына сыйлықтар, азық-түлік се-
беттері үлестіріліп, түскі ас берілді, ал кішкентай 
балғындарға түрлі қызықты шаралар ұйымдасты-
рылды. 

13

астананың 20 жылдық мерейтойы қарсаңында «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШс Шымкент 
мұнай өңдеу зауытында жаңадан салынған RFCC каталитикалық крекинг қондырғысына шикізат қа-
былданды. 

Осы уақыттан бастап «Шымкент мұнай өңдеу зауытын жаңғырту 
және қайта құрылымдау» стратегиялық жобасы аясында іске 
қосу-реттеу жұмыстарын аяқтау кезеңі – технологиялық 
қондырғыларды кешенді сынау жұмыстары басталады. 

Қуаты жылына 2 млн тонна шикізат өңдейтін RFCC катали-
тикалық крекинг қондырғысы UOP компаиясының (аҚШ) 
технологиясы бойынша жобаланып, салынды және ол осы 
кешеннің «жүрегі» болып саналады. Қондырғы ауыр мұнай 
қалдықтарын өңдеп, сұйытылған газ, бензин және жеңіл га-
зойл сияқты жоғары сапалы бағалы өнімдерді алуға арналған. 
Шымкент мұнай өңдеу зауытын жаңғырту жобасының екінші 
кезеңі аясында қондырғыларды іске қосу зауытта шикізат өң-
деу тереңдігін жоғарылатуға және сапасы жағынан К4 және 
К5 экологиялық сыныптарына сәйкес келетін автомобиль 
отындарын – бензин мен дизельді өндіру көлемін айтар-
лықтай көбейтуге мүмкіндік бермек. 

Шымкент мұнай өңдеу зауытын жаңғырту жобасын аяқтау 
2018 жылдың қыркүйек айына жоспарланып отыр. 

жАнАрмАй сАПАсы жАқсАрАды

20 
Астана
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глАвный вектор жизни

с пустя столетия профессия 
металлурга продолжает оста-
ваться одной из самых вос-
требованных и почетных в 

мире.  андрей  сагайдашный – один 
из лучших аппаратчиков УМЗ на пе-
чах с электродуговым и индукцион-
ным нагревом. Его профессия входит 
в число редких на Ульбинском метал-
лургическом заводе. 

– я работаю в химико-металлургиче-
ском отделении, где металл, пройдя 
множество стадий переработки, пре-
вращается в медно-бериллиевую и 
алюминиево-бериллиевую лигатуры, 
Это один из самых ответственных 
производственных участков, требую-
щий и определенных знаний, и навы-
ка, – рассказывает андрей сагайдаш-
ный. 

андрей – работник со стажем и опы-
том. Он пришел на бериллиевое про-
изводство в 1999 году, когда начался 
период восстановления подразделе-
ния после длительной остановки и 

шел активный прием молодежи. О сво-
ем первом впечатлении от УМЗ андрей 
сагайдашный вспоминает с улыбкой: 
– Было ощущение, что я попал в малень-
кий город. территория большая, кругом 
корпуса, как дома, дороги, пешеходные 
переходы, знаки. Это все было для меня 
ново и интересно. интерес подогревал-
ся еще и тем, что об УМЗ раньше мало 
что знали и попасть сюда было непросто. 

начинал андрей сагайдашный с азов. 

Учиться приходилось практически все-
му. незнакомый металл – бериллий 
– требовал особого к нему отношения. 
необходимо было учитывать и его хими-
ко-физические свойства, и соблюдение 
повышенных мер безопасности.

– Освоить технологию переработки 
бериллия и довести навыки плавки до 
необходимого уровня мне помогал жиз-
ненный принцип не просто все сделать 
на «хорошо», а только на «отлично». 

Профессиональный праздник – день металлурга 
– вместе с коллективом УМЗ в прошедшие выход-
ные отметили более 30 тысяч работников группы 

компаний фонда «самрук-Қазына» 

Празднование дня металлурга на Ульбинском металлургиче-
ском заводе – одном из самых признанных в мире производи-
телей урановой, бериллиевой, танталовой и ниобиевой продук-
ции – по традиции начинают с чествования лучших работников.  
Более 150 человек в этом году были отмечены руководством за 
трудовые достижения.

14
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наталья ПаШаГина

- я считаю, это самое главное в работе. и, конечно, 
помощь коллектива. сложно представить такую про-
фессию, где общий результат настолько зависит от 
вклада каждого человека. взаимовыручка в нашей 
профессии – основа основ, – уверен андрей сагай-
дашный. 

Коллеги отмечают в андрее Борисовиче такие черты, 
как ответственность и добросовестность. Если возни-
кает производственная необходимость, он будет вы-
полнять поставленную задачу до конца, не считаясь с 
личным временем. 

За два десятилетия с момента запуска бериллиевого 
производства многое изменилось: появилось совре-
менное оборудование, освоен выпуск новых видов 
продукции. но какая бы электроника ни приходила 
на помощь людям, все равно труд металлурга требу-

ет физической силы и выносливости. Преодолеть эти 
трудности нашему герою помогает хорошая физи-
ческая подготовка. в юности он занимался вольной 
борьбой и баскетболом. Увлечение баскетболом со-
хранилось до сих пор.  андрей – член сборной завода 
по этому виду спорта, участник заводских, городских 
и областных соревнований и спартакиады наК 
«Казатомпром». 

– для меня металлургия – это не просто профессия. 
Это вектор, который во многом определил мою жизнь. 
я выбрал свой путь и менять его не собираюсь. я ни-
когда не устану смотреть, как льется из печи расплав, 
растекается по изложницам и превращается в слитки. 
необыкновенное зрелище!  я горжусь, что причастен 
к процессу, тем, что получившийся слиток – творение 
и моих рук, – признается андрей сагайдашный. 

С праздником, дорогие металлурги! 
Новых достижений вам, 
здоровья и процветания. 

Благополучия вашим семьям!

15
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инновАции стеПи: 
кАк кочевники 
ПлАвили бронзу  

номадизм в период его зарождения и рассвета был наи-
более прогрессивным типом цивилизации. Кочевники 
несли миру ключевые открытия человечества того вре-
мени, многие из которых зародились в великой степи. 
Прирученная лошадь, колесо, дома из бревен, жженый 
кирпич и еще многое другое было занесено в копилку от-
крытий наших предков. среди них особое место занимает 
открытие таинства получения металлов и их сплавов, а 
наиболее выделяется сплав меди и олова, известный как 
бронза.

Мирас нУРМУХанБЕтОв

Ц ентральный Казахстан с богаты-
ми залежами меди, олова, латуни 
и других главных компонентов 
бронзы стал местом возникно-

вения знаменитой андроновской культу-
ры, главной движущей силой которой стал 
именно этот металл. на территории только 
Карагандинской области археологи и гео-
логи обнаружили сотни больших и малых 
рудников, а медеплавильные печи были 
буквально в каждом поселении того вре-
мени. всего же, по некоторым подсчетам, 
в районе Жезказгана древние металлурги 

выплавили около 100 тысяч тонн меди, а 
на легендарном Успенском руднике – 200 
тысяч.

Бронза появилась на территории Казах-
стана немногим позже, чем в других частях 
Евразии, но здесь, как утверждают архе-
ологи и современные металлурги, наши 
предки стали осваивать «новые техноло-
гии» и довели выплавку бронзы до совер-
шенства. Бронзовые орудия труда, оружие 
и даже украшения, сделанные андронов-
цами, оказывались не только в других ча-
стях Казахстана, но и мира, в том числе в 
Китае, восточной Европе, Мавераннахре 
и так далее. товар шел на экспорт. Ученые 
предполагают, что бронзовые изделия 
были сопутствующим товаром к приобре-
тению скота, главным образом лошадей.

Примерно в середине II тысячелетия до н. э. 
на территории нынешнего Центрального 
Казахстана уже существовали целые по-
селения (например, талдысай), значитель-
ная часть населения которого занималась 
бронзой. налицо было четкое разделение 
труда – добыча руды, ее сортировка, транс-

портировка, обогащение, плавка руды и 
само литье. Отдельно люди занимались 
заготовкой топлива, изготовлением форм 
для литья и сооружением печей. 

а вот на печи с точки зрения технологий 
следует обратить особое внимание. Было 
установлено, что древние металлурги ис-
пользовали так называемую многоступен-
чатую систему плавки сульфидных руд в 
печах сложной конструкции и различного 
функционального назначения. другими 
словами, руду обрабатывали и плавили 
в соответствии с ее качеством, а также с 
учетом конечного продукта. По мнению 
археологов, когда-то именно на террито-
рии нашей страны зародилась кузнечная 
ковка бронзы и «инновационные» виды 
термической обработки металла. все эти 
важнейшие технические достижения яви-
лись базой для открытия и освоения ново-
го сырья для орудий труда – железа. а это 
уже, как говорится, другая история.
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нұрлан кемалұлы, жоғарыда аталған уағдаластық 
жайлы толығырақ әңгімелеп берсеңіз...

R&D Nokia Shanghai Bell зертханасымен танысқан 
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 
орынбасары асқар Жұмағалиев пен «Қазақтелеком» 
аҚ Басқарма төрағасы Қуанышбек Есекеев 5G вирту-
алды инфрақұрылымын байыптап, соның нәтижесін-
де «Nokia» компаниясының тәжірибесін қолдануға 
тиісті тапсырма берді.

Шанхай қаласындағы 5G бағдарламалық қамтама-
сыз етуді тестілеуді сынауды қарастыратын бұл өза-
ра түсіністік меморандумы арқылы біз қазақстандық 
телекоммуникациялық байланыс операторы ретінде 
жаңа технологияның контрибьюторы атанып отыр-
мыз. ақпарат және байланыс министрлігімен бірлесіп 
әзірлеген 5G технологиясын сынақтан өткізуді 2018 
жылдың төртінші тоқсанында бастауды жоспарлап 
отырмыз, бұл жұмыс 2020 жылдың соңына дейін 
жалғасады.

Алғаш қамтылатын аймақтарды айта аласыз ба? 

Пилоттық жоба төрт өңірде, яғни астана мен алматы 
қалаларында, ақмола және алматы облыстарында 
жүзеге асырылатын болады.

нақты іске асыру жоспары айқындалған ба?

«Қазақтелеком» аҚ 5G қанатқақты бағдарламасын 
енгізу 3 кезеңнен тұрады: 5G технологиясы мен 
жабдығын алдын ала сынақтан өткізу, миллиметрлік 
толқын диапазонында (mmW) және жоғары жыл-

NokiА 5G технологиясын 
енгІзуге көмектеседІ

«Қазақтелеком» аҚ өкілдері Қытайдағы ауқымды халықаралық көрме алаңында 
5G технологиясын тестілеу мақсатында «Nokia» компаниясымен меморандумға 
қол қойды. акционерлік қоғамның инновациялар жөніндегі атқарушы директоры 
нұрлан Мейірмановтың айтуынша, аталған құжаттың еліміз үшін маңызы зор.
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дамдықты мобильді қатынауда (eMBB) 5G - басымдықты 
қосымшаларды тестілеу, ауылдық елді мекендер үшін 5G 
FWA кеңейтілген өтінімдері, URLLC, mMTC, 5G slicing. Ме-
морандум тараптардың 5G тестілеуінің бірінші кезеңінде-
гі өзара іс-қимылын анықтайды.

Шын мәнінде, бұл күрделі әрі көпсатылы үдеріс. Оның 
құрамына жиілік диапазонын алу, оны құзыретті орган-
дармен келісу, жағдайлық зерттеулерді жасау, радио-
толқынды бөлу тетігін тексеру және басқа да жұмыстар 
кіреді. Бүгінгі таңда бекітілген 5G жиынтық стандарты 
және арнайы шығарылымы жоқ, шын мәнінде біз осындай 
стандартты басынан бастап әзірлеуге қатысатын боламыз.

мұндай белесті бағындыруда Nokia сынды белді ұйым-
ның көмегі зор дейсіз ғой...

Әрине тиісті жауапты қадамдарға жүктеліп отырған жа-
уапкершілік  жүгі оңай емес. сол себепті, тек 3GPP сала-
лық ұйымына ғана кіріп қоймай, сондай-ақ open-source 
қауымдастықтарды (XRAN, OpenRAN және т.б.) қамтитын 
Nokia тарапымен меморандумға қол қоюға бел байладық. 
Бұл 5G желісін кеңейту үшін қаржылық және операци-
ялық шығындарды айтарлықтай азайтады. Орталық және 
Шығыс Еуропа, сондай-ақ Орталық азия бойынша Nokia 
вице-президенті Микко лаванти секілді белді шетелдік 
сарапшылар да Қазақстанның реформаларды белсенді 
жүргізіп, инновациялық жаңалықтарды тез қабылдай-
тынын мойындайды және 5G технологиясы нарығын да-
мытуда үлкен әлеуетке ие деп есептейді. Мәселен, Микко 
лавантидің пікірінше, Қазақстан Орталық, Шығыс Еуропа 
мен Орталық азияның 23 елінің арасында жетекші орын.
 

демек, қазақтелекомның көрмеге қатысуы табысты 
болғаны ғой, солай ма?

Шанхайдағы ғаламдық мобильді конгресс – әлемдік теле-
коммуникация саласындағы ең ірі және елеулі оқиғалар-
дың бірі. Биыл оған 600-ге жуық компания инновациялық 
өнімдері мен жаңа технологияларын алып келді. Олардың 
қатарында «Қазақтелеком» аҚ бар. Отандық компания 
ұсынып отырған азия-Еуропа бағытындағы транзиттік 
арна қаржылық құрылымдардың қызығушылығын туды-
руда. ал Еуропа-азия бағытында компания сапасы жоға-
ры әрі әлемдегі ең қысқа байланыс бағытына ие. техника 
тілімен айтқанда, ол небары 153 миллисекундты құрайды. 

«Mobile World Congress Shanghai-2018» дүниежүзілік мо-
бильді конгресінде, қазақстандық делегация ақпараттық 
технологиялар саласындағы инновациялық қызметтер 
мен технологияларды, smart home, smart city тұжырымда-
ры аясындағы шешімдерді, Internet of Things саласындағы 
жаһандық нарыққа арналған ұсыныстары бар стендттерді 
ұсынды. 

сондай-ақ, «Қазақтелеком» өзінің Blockchain техноло-
гиясы негізінде өнімдерді дамыту жоспарын жария етті. 
Blockchain-ге негізделген толыққанды бизнес және мем-
лекеттік қызмет өнімін құру үшін нарыққа қатысушы-
лардың жоғары технологиялық дайындығы қажет. «Қа-
зақтелеком» аҚ-ның тиісті бөлімшелері еліміздің түрлі 
өңірлерінде орналасқан, Blockchain негізіндегі өнімдерді 
дамытуға белсенді қатысатын, ақауларға төзімділік пен 
желіге қосылудың жоғары деңгейі бар деректер орта-
лықтарының бөлінген желісі бар ірі жеткізушілердің бірі 
болып табылады. сондықтан көрмеде технологияларды 
дамытудың негізгі бағыттары туралы өзінің дербес көзқа-
расын талқыға салды.

Бұған қоса, «Қазақтелеком» аҚ электронды коммерция 
саласында жаңа өнімдерді көрсетті: іс-шара барысында 
өнімдер көлемін кеңейту, маркетинг саласына арналған 
жаңа нарықты іздестіру және мобильді коммерция сала-
сында тәжірибе жинақтау мақсатында ынтымақтастықты 
арттыру мақсатымен қытайлық және халықаралық на-
рықтағы электрондық коммерция бойынша ең ірі өкіл-
дермен кездесулер өткізілді.

сұхбатыңызға рақмет! 

алдаберген КЕМПІРБаЙ

5G технологиясын дамыту 
үшін технологиялық серіктесті 
таңдаудың негізгі шарты ретін-
де Nokia-ның ғаламдық цифролы 
экожүйелерді арқау еткен шешім-
дерге ашықтығын атап өткім 
келеді. Серіктес тараптың ашық 
архитектураларды, интерфей-
стерді, бағдарламалық қамтама-
сыз етуді және жабдықтардың 
ерекшеліктерін әзірлейтін ашық 
экожүйелерге қатысуы Қазақте-
лекомның таңдауын айқындады 
және ол меморандум мазмұнында 
айқын көрсетілген.
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твой голос 
вАжен и будет 
услышАн!

в группе компаний аО «самрук-Қазына» начались еже-
годные исследования «индекс (рейтинг) социальной 
стабильности».  в рамках исс в этом году  будет опро-
шено порядка 40 тысяч человек.

начальник управления аналитики и 
консалтинга Центра социального взаи- 
модействия и коммуникаций айжан 
Омарбекова рассказала о задачах, ко-
торые решает исс, и озвучила основные 
результаты  исследований за пять лет.

исс – это независимая оценка социаль-
ной ситуации в трудовых коллективах, 
получаемая методом социологических 
исследований. Она  позволяет сделать 
выводы  о самочувствии, настроениях, 
удовлетворенности/неудовлетворенно-
сти персонала как в отдельных трудовых 
коллективах, так и в целом по группе 
компаний фонда.

стаРтОвая ПОЗиЦия

накопленная за пять  лет база исследо-
ваний говорит об устойчивом позитив-
ном тренде в социальных настроениях 
работников большинства компаний 
фонда. 

индекс социальной стабильности в це-
лом по группе компаний аО «самрук-Қа-
зына» в 2017 году составил 72%. Кстати, 
в  2013 году, когда был сделан первый 
замер, данный показатель был на уров-
не 58%. Первый значимый скачок до 
70% был зафиксирован уже в 2014 году, 
после того как компании увидели «боле-
вые точки» в своих социальной, кадро-
вой и коммуникационной политиках и 
приступили к их решению. 
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что было сделано? в 2013 году вне-
дрен институт медиации. в 2014 году 
проведена индексация заработной 
платы. в 2015-м повышены требо-
вания к поставщикам спецодежды и 
питания, введен принцип конкурсного 
отбора при приеме на работу. в 2016-м 
и 2017-м условия труда планомерно 
улучшались. 

вОвлЕчЕннОсть ПЕРсОнала

новое для многих понятие «вовлечен-
ность персонала» исследователи опре-
деляют как эмоциональное и интел-
лектуальное состояние сотрудников, 
которое мотивирует их выполнять ра-
боту как можно лучше, как говорится, 
«не за страх, а на совесть». в 2013 году 
вовлеченность персонала по группе 
компаний фонда составляла всего 
лишь 35%, а в 2017-м  показатель вы-
рос до 66%. Рост практически двойной. 
что влияет на вовлеченность и моти-
вацию работника? Удовлетворенность 
условиями и оплатой труда, а также 
коммуникациями и взаимоотношени-
ями в коллективе. 

исследования свидетельствуют, что в 
большинстве компаний система ком-
муникаций выстроена. фонд уделяет 
этому большое внимание. 71% работ-
ников подтверждают, что работодате-
ли исполняют все взятые на себя обя-

зательства, 76% работников отметили, 
что их рабочие места хорошо оснащены, 
66% – доверяют решениям руководи-
телей. При этом каждый 10-й сотруд-
ник признается, что, имея возможность 
получить необходимые разъяснения от 
руководства, не стремится воспользо-
ваться этой возможностью для более 
качественного выполнения работы. что 
говорит о недостаточности поощрения 
руководством проактивного поведения 
работников. Здесь возникает и вопрос 
личной ответственности. Если работник 
подтверждает, что может обратиться к 
руководителю, когда возникают вопро-
сы, - он должен это сделать. Это его пра-
во.  насколько он пользуется им, зависит 
только от него самого. 

МатЕРиальнОЕ БлаГОПОлУчиЕ

исследования в рамках исс констати-
руют, что за последние пять лет в Казах-
стане снизилась покупательская способ-
ность населения. доля тех, кто живет от 
зарплаты до зарплаты, увеличивается. 
Если в  2013 году о том, что зарабаты-
ваемых денег им хватает только на еду, 
говорили 11% работников, то в 2017-м 
году об этом заявляют уже 14%. 

Многие социологи уверены, что мате-
риальное благополучие напрямую вли-
яет на поведение человека в кризисных 
ситуациях, его раздражительность и 

20

уровень социального спокойствия. Эта 
связь действительно существует, но она 
непрямая. Есть и другие аспекты. К при-
меру, Мангистауская область – одна из 
самых доходных с точки зрения уровня 
заработной платы областей. Ее работ-
ники отмечают наибольшую удовлет-
воренность заработной платой, но в 
этом же регионе отмечается и наиболее 
высокая социальная напряженность в 
настроениях. Почему? Был опыт, когда 
протестные акции достигали положи-
тельного эффекта.

сОЦиальнОЕ сПОКОЙствиЕ  

индекс социального спокойствия с 2013 
до 2016 года включительно рос во всех 
регионах Казахстана, где проводились 
исследования в рамках исс, и достиг 
71%. в 2017-м началось его снижение. 
наибольшее ухудшение, опять же, прои-
зошло в Мангистауской области. 
аналитики изучили методы, которыми 
работники готовы решать свои вопро-
сы, если их права будут нарушены. треть 
персонала компаний фонда обратится 
за помощью к руководству компании. 
доля этих людей планомерно растет (в 
2013-м таковых было всего 18%). Повы-
шается доля сотрудников, которые готовы 
обратиться за помощью к медиаторам (в 
2017-м их число возросло до 7%). Умень-
шается доля ни во что не верящих нигили-
стов (с 34% в 2013-м до 18% в 2017 году). 

71% работников подтвер-
ждают, что работодатели 
исполняют все взятые на 
себя обязательства, 
76% работников отметили, 
что их рабочие места хоро-
шо оснащены, 
66% – доверяют решениям 
руководителей. 
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рАзвенчивАем мифы: 
кто рАботАет в груППе 
комПАний фондА 
«сАмрук-қАзынА»?

аналитики Центра социального взаимодействия и коммуникаций на основании 
опроса 35 292 сотрудников вывели портрет среднестатистического работника 
группы компаний фонда «самрук-Қазына».  Кто он?

с реднестатистический работ-
ник группы компаний фон-
да – это мужчина 40 лет со 
стажем работы в коллективе 

более 10 лет. Он состоит в профсоюз-
ной организации, имеет высшее обра-
зование, но относится к категории ра-
бочего персонала. Это говорит о том, 
что в компаниях высокие требования 
к квалификации работников. 

наш среднестатистический работник 
группы компаний фонда вовлечен 
в деятельность своего предприятия, 
удовлетворен условиями труда и уров-
нем сложившихся коммуникаций и 
взаимоотношений в компании. Он до-
веряет решениям руководства, поэтому 
по спорному вопросу в случае наруше-
ния своих прав на рабочем месте пер-
вым делом обратится к руководителю. 

могут обратиться в свою профсоюзную 
организацию. 
Концепция, что профсоюз борется с ра-
ботодателем, ушла в прошлое. в мире 
же вместо слова «борьба» используют 
понятие «социальное партнерство». 
для  совместной стабилизации работы 
компании. так вот, задача профсоюзов 
и руководства  компаний – вырабаты-
вать такие сов- местные решения, кото-
рые помогут устойчивости и развитию 
бизнеса. таким образом профсоюзы 
сохраняют рабочие места для работ-
ников, а собственники – возможность нургуль КаРаБаЕва
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К вариантам восстановления нару-
шенных прав можно отнести и обра-
щение за защитой в профсоюзы, тем 
более что 81% работников сообщили, 
что являются членами профсоюзов, а 
73% к тому же удовлетворены их ра-
ботой. несмотря на эти высокие пока-
затели, за защитой своих трудовых ин-
тересов к профсоюзам готовы пойти 
только… 0,23% работников.

Результаты дополнительных иссле-
дований показывают: работники не 
всегда знают, с какими вопросами они 

получать прибыль. для формирования 
такой модели требуется  совершенно 
другой стиль мышления, другая модель 
поведения как менеджмента компа-
ний, так и профсоюзов. 

в этом году Центр социального взаи-
модействия и коммуникаций запустил 
Школу профсоюзного лидерства, что-
бы совершенствовать новые навыки и 
компетенции профсоюзных лидеров. 

статистика выявила: вопреки устояв-
шемуся мнению наш среднестатисти-
ческий работник фонда не получает 
высоких доходов. По уровню покупа-
тельской способности он относит себя 
к группе со среднем уровня достатка.

среднестатистический портрет работ-
ника составлен по результатам иссле-
дования индекса (рейтинга) социаль-
ной стабильности 2017 года.
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горноруднАя цифровизАция: 
кАк меняются технологии в 

«тАу-кен сАмрук»
новые технологии добычи и переработки минерального 
сырья, системы цифровизации рудников: аО «нГК «тау-Кен 
самрук» при реализации проектов использует инновацион-
ные решения.

в недрение элементов цифрови-
зации в проекты компании, в 
частности речь идет о проекте 
строительства горно-обогати-

тельного комбината на месторождении 
Шалкия-Цинк, повысит уровень контроля 
использования техники и ее эффектив-
ность, срок службы, производительность 
и безопасность работы. Готовятся новые 
цифровые решения.

вера нЕГРиЙ

1. внедрение структуры WBS для опи-
сания структуры предприятия позволит 
систематизировать существующие и 
планируемые процессы предприятия 
и распределить по cost-центрам, созда-
вать аналитику в различных ракурсах.

2. внедрение системы планирования и 
контроля ресурсов предприятия – ERP 
повысит оперативность управления и 
принятия решений как на операцион-
ном, так и на стратегическом уровне.

3. внедрение автоматизированных 
систем управления технологическим 
процессом и обеспечения безопасно-
сти персонала повысит контролируе-
мость производственных процессов, 
что в свою очередь поможет более эф-
фективно использовать оборудование, 
предупреждая его выход из строя, а 
также предотвращать перерасход ре-
сурсов предприятия и простои.

4. внедрение систем аналитической отчетности. 

другим инновационным решением является применение наклонного/вертикаль-
ного конвейера (системы Pocketlift и Ropecon) в составе технологической транс-
портной схемы добычи и доставки горной массы с нижележащих горизонтов на 
дневную поверхность. Характеристики данных технологий – низкие эксплуата-
ционные затраты и потребление электроэнергии, безопасные и упрощенные 
условия обслуживания. технические особенности этого конвейера обеспечивают 
высокую производительность и надежную эксплуатацию объектов.
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қызмет көрсету Аясын 
кеңейте беремІз

Былтыр «самұрық-Қазына» аҚ және «ҚазМұнайГаз» ҰҚ» аҚ бірлескен 
шешімімен «HR Qyzmet» атауымен Қор компанияларына ортақ Жалпы 
қызмет көрсету орталығы құрылған болатын. ал Маңғыстау облысында 
орталық өз жұмысын биыл бастады. Осы орайда ақтаудағы HR QYZMET 
аймақтық кеңсесінің басшысы Клара салиховаға бірнеше сауал қойдық.

өңірлік HR Qyzmet жалпы қызмет көрсету орта-
лығын құрудағы мақсат қандай және ол бүгін-
де тиімділігін дәлелдеді ме?

HR Qyzmet қызмет көрсету орталығы 2017 жылғы 1 
қаңтарда ашылды. Оның ең негізгі мақсаттарының бірі 
– компаниялар мен мекемелердегі HR саласына қаты-
сты қарапайым операцияларды аутсорсингке тапсыру, 
толығырақ айтқанда: кадрлар бойынша операцияларды 
жүзеге асыру, жалақы төлемдерін есепке алу және басқа 
да түрлі үдерістерге ықшам әкімшілік ету. Бұл жұмыс 
компанияларға өндірістік тиімділікті арттыру мүмкін-
дігін береді, ал қызметкерлер өз анықтамаларын және 
сұрақтарына жауаптарды «бір терезе» қағидасы бой-
ынша HR Qyzmet байланыс орталығына хабарласып ала 
алады. 

ақтау қаласында HR Qyzmet аймақтық қызмет көрсету 
орталығы 2018 жылдың 1 қаңтарында ашылды, бүгін-
гі таңда осы қалада үш компанияға қызмет көрсетеді. 
Олар: «Oil Construction Company» ЖШс, «Мұнайтеле-
ком» ЖШс және «Маңғыстауэнергомұнай» ЖШс.

Бұл компаниялар үшін аутсорсингке ауысудың нәтиже-
сінде өнімділіктің өсуі, сервистік қызмет көрсету сапа-
сының көтерілуі және қызмет көрсететін компания қыз-
меткерлерінің қанағаттану көрсеткішісінің жоғарылауы 
байқалды.

орталық нақты қандай қызметтермен айналысады?

Қызмет көрсету орталығы көптеген маңызды қызмет-
терді жүзеге асырады. атап айтқанда, кадрлық іс қағаз-
дарды жүргізу, қызметкерлерге жалақы есептеу, оқыту 
үдерістерін басқару, корпоративтік оқытуды ұйымдас- 
тыру, жұмыс уақытын есепке алу сынды мәселелермен 
айналысады. сонымен қатар, қызметкерлерді бағалау 
әрекеттерін және рекрутингтік басқару, шетелдік жұмыс 
күші бойынша қызмет көрсету, әлеуметтік төлемдерді 
басқару және байланыс орталығының көмегімен қыз-
меткерлердің кадрлық мәселелері бойынша сұрақтары-
на жауап беру де біздің міндетімізге кіреді.

жыл басынан бергі іс-қимылдарыңызда қандай мәсе-
лелер жолықты?

HR QYZMET алдында тұрған басты мәселе – компани-
яларды жаңа Іт-платформаға, ақпараттық технология-
лар алаңына көшіру. яғни, HR QYZMET компанияларға 
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қызмет көрсете бастағаннан кейін, оларға өздерінің 
бағдарламалық жасақтамасын қайта жасауларына тура 
келді. Бұл оңайға соқпаса да, біздің қызметкерлеріміз 
аталған мәселені тиімді әрі нәтижелі етіп шеше алды.
Қазіргі уақытта қанша компанияға қызмет көрсетесіз-
дер және қандай салаларды қамтисыздар? 

Біздің әртүрлі бағыттар бойынша көптеген клиент-
теріміз бар. Құрамында 5 мыңнан астам адам еңбек 
ететін 13 компанияға кадрлық іс қағаздар және әлеу-
меттік жеңілдіктер саласында; құрамында шамамен 4 
мың адамы бар 10 компанияға жалақы есептеу бой-
ынша және 30 компанияға оқытуды басқару саласын-
да қызметтер көрсетеміз. сонымен қатар, Павлодар 
қаласында да біздің аймақтық кеңсеміз бар, ол 2017 
жылдың 1 маусымынан бастап «Павлодар мұнай-химия 
зауыты» ЖШс-ге қызмет көрсетеді.

болашақ жоспарларыңыз туралы айтып берсеңіз? 
алға қойылған жоспарлар көп: ең бас- тыларының бірі 

– қызмет көрсету аясын кеңейту. яғни, тек Қор тобының 
компанияларына ғана емес, сондай-ақ, орталығымыз 
туралы естіген кезде бізге келетін басқа да компания-
ларға өз қызметімізді ұсынуды діттейміз. айта кетерлік 
жай, бүгінде біз үнемі жетілдіру және роботтандыру 
бағыттары бойынша екі ірі жобаны бастадық. Бұл жоба-
лар біздің жұмысты барынша тиімдірек, ал көрсетілетін 
қызметімізді клиенттерге қарай бағдарланған етеді деп 
үміттенеміз.

сіздерге қалай хабарласуға болады?

Мен 8 701 533 44 41 нөмірі арқылы кез келген 
сұрақтарға жауап беруге немесе астанадағы Қызмет 
көрсету орталығының басшылығына қосуға дайынмын.

рахмет,  жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз!

алдаберген КЕМПІРБаЙ
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Аяулы АнА тәрбиесІ 
тАбысқА жетелеген

сағынғалидың жауапкершілігіне алған мін-
деттері бір басына жетерлік. Күніне өзіне 
тиесілі жиырмадан аса ұңғының жағдайын 
саралайды. Бірде жағымды жаңалықпен 
жадырап келсе, бірде жөндеушілерді із-
деп жүреді. тынымсыз жұмыспен таңды 
атырып, күнді батырады. соған лайықты 
несібесі бар. 

«Көзімізді ашқалы көріп келе жатқанымыз 
осы мұнай, осы кәсіп. ауылдан ұзамай қал-
дық-ау деген өкініш болмапты өз басымда. 
Керісінше қазаққа бұйырған ен байлықтың 
бір бөлшегінде біздің де үлесіміз барына 
көңіл тоқ», – дейді ол.
Кейіпкеріміздің бұлай деуі негізсіз емес. 
1997 жылы аталған цехқа жұмысқа тұрған 
сағынғали Еменұлы міне 20 жылдан асты, 
табан аудармай Қаламқаста еңбек етіп ке-
леді.

«Өзім қызмет ететін №70 топтық қонды-
рғыда оң нәтижеге қол жеткізуге барлық 
мүмкіндік бар. Екі вахтаны қосқанда 160 

адамдай маман жұмыс істейміз. Барлық жі-
гіттер сияқты менің де ұзақ жылғы табысты 
еңбегімнің кілті - табандылық пен шыдам-
дылықта жатыр», - дейді ол толғанып.

сағынғали науыршаевтың өткенінен та-
ратсақ, Қаратаудың бауырына қонған елде 
оның анасы Жібек Қорғанованы білмей-
тін жан сирек. Жібек әже Онды ауылдық 
кеңесінің төрайымы болған, соғыстан кейін 
ауыл шаруашылығын қалпына келтіру-
ге белсене атсалысқан аяулы аналардың 
бірі, Маңғыстау ауданының Құрметті аза-
маты ресми атағы бар жан еді. Маңғыстау 
тарихына қатысты жазбаларда «Еңсеріп 
жұмыс жасайтын ер азаматтар топ-то-
бымен майданға аттанды. тұрмыстың ауыр 
салмағы әйелдерге, қарттар мен бозөкпе 
балаларға түсті. Жібек Қорғанова, айсәуле 
Қоқымова (жазушы Әбіш Кекілбаевтың 
анасы), Шолпан Заманова ер-азамат-
тардың орнына шахтаға түскен алғашқы 
шахтер әйелдер болды», деп тайға таңба 
басқандай етіп жазылған. 

сондай-ақ осы мақаланы жазу барысын-
дағы ізденісімде «Егемен Қазақстан» га-
зетінен ертеректегі әжеміздің өзінің сөзін 
кездестірдім. «Өткен ғасырда 15 жасымда 
еңбек жолымды бастадым. Комсомол, пар-
тия жұмыстарының барлық баспалдақта-
рынан өттім. Ұлы Отан соғысының қаһарлы 
күндері таушықтағы көмір шахтасында 
қыз-келіншектер бригадасын басқардым. 
Қиындықты да көп көрдік. Бірақ жасыма-
дық. Жалындай түстік. соғыстан соң ұзақ 
жылдар ұжымшардың ауылдық кеңесін 
басқардым. абырой-атақ еңбекпен келді», 
деп жазыпты ардагер ана.

сағынғали үбірлі-шүбірлі бала-шаға тәр-
биелеген, алыс-жақындағы ағайын-жұртқа 
қадірі асқан, абыройы бар азамат. Қазаққа 
аты мәлім талантты ақын, белгілі журна-
лист Гүлнар науыршаева да осы әулеттің 
перзенті, бауырларының арқасүйер ақыл-
шысы.

Жаннат КЕМал

Мұнай-газ өндіру операто-
рынсыз мұнай өндірісін елес- 
тету ақылға сыйымсыз нәр-
се. Қолына құрал-сайманын 
алып қыр асып бара жататын, 
құба жоннан ойға құлап келе 
жататын жүздері күнқақты 
жігіттер салған сүрлеуде «Қа-
ламқасмұнайгаз» өндірістік 
басқармасы мұнай және газ 
өндіру цехының қызметкері 
сағынғали науыршаевтың да 
ізі жатыр.
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«темІр АдАмдАр» 
АрАмыздА жүр

Б
еделді спорт шарасында әлемнің 47 елінен салауат-
ты өмір салтын серік еткен 1300-ден астам жан, со-
ның ішінде 700-ге жуық қазақстандық бақ сынады.

IRONMAN 70.3 үш үздіксіз кезеңнен тұрады: жүзу (1,9 км), 
веложарыс (90 км) және жүгіру (21,1 км). Жалпы қашықтығы 
113 шақырымды, яғни 70,3 мильді құрайтын тегеурінді тар-
тысқа әркім шыдай бермейтіні хақ. сондықтан IRONMAN 
белестерін түгелдей бағындырған спортшы «темір адам» 
атанады.

ауқымды шараға Олимпиада чемпионы, 
Мәжіліс депутаты серік сәпиев, Олимпиада 
чемпионы, Astana Pro Team бас менеджері 
александр винокуров, 33 мәрте «темір» 
қашықтықты еңсерген және сол үшін жарыс 
тарихына енген триатлоншы томас дрейер 
(Thomas Dreher) сынды тұлғалармен қатар 
әріптесіміз – «Энергоинформ» аҚ ERP қо-
сымшаларына қолдау көрсету жөніндегі де-
партаментінің бас маманы азамат Шәріпов 
те қатысып, «темір адам» атауына ие болды. 

«астана қаласында өткен ең күрделі әрі мәр-
тебелі жарыстардың бірі - IRONMAN 70.3 
ASTANA триатлонына қатысқаным үшін өте 
қуаныштымын. триатлон – бұл ең алдымен 
өзіңмен күрес. Мен үшін қиындау болғаны 
жүзу кезеңі: сол күні су температурасының 
төмен түсіп, қарсы соққан толқындар мен 
жүзушілер нөпірінің көп болуы шыдамды 
сынады. Жүзуден кейін ең ұзақ кезең – ве-

«Шынықсаң – шымыр боласың!» Осы сөзді 
ұстанымына айналдырған «KEGOC» аҚ қыз- 
меткерлері таяуда астанада өткен халықа-
ралық IRONMAN 70.3 триатлон жарыстарына 
қатысты. 
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ақмарал БаяЗитОва, «KEGOC» аҚ 
Мемлекеттік  құрылымдармен өзара әрекеттестік 

және коммуникациялар департаментінің бас маманы

P.S.: Осы орайда «Самұрық-Қазына» АҚ Әлеуметтік өзара 
ықпалдастық және коммуникация орталығының ұжымы әріп-
тестері, Талдау және консалтинг басқармасының жобалық 
менеджері Зәкір Жұмақұловты да IRONMAN 70.3 үш үздіксіз 
кезеңін толық бағындырған жетістігімен құттықтайды.

ложарыс күтіп тұрды. Бастапқы кезде күннің 
ыстығы қажытқанымен, қашықтықты бағындыру 
барысында тамақтану орындары бойға күш беріп, 
ақтық мәреге жетуге сенім ұялатты. спорттық 
көңіл-күй сыйлаған ұйымдастырушыларға алғы-
сым шексіз! сондай-ақ қолдау білдірген компа-
ния басшылығы мен әріптестеріме ризалығымды 
білдіремін!», - деп бөлісті әсерімен азамат.

Бұдан бөлек, жарысқа үш адамнан тұратын 
құрама командалар қатысып, әр қатысушыға бір 
кезеңнен жүктелді. Осындай командалық эста-
фетаға «KEGOC» аҚ Бизнесті трансформациялау 
орталығы «даму, жүйелік қызметтер және өн-
діріс» тобының басшысы айниддин асқаров та 
атсалысты:

«Мен 1,9 шақырымдық жүзу эстафетасына қа-
тыстым. 80-ге жуық спортшы бір сәтте жүзуге 
бас қойғанда нағыз күрес басталады екен. Үнемі 
адамдарға соқтығысып қаласың. Бұдан бөлек су 
температурасының төмендігі әдеттегідей екпін-
ді жүзуге кедергі келтірді. алдыңда жүзіп бара 
жатқан спортшының аяғы басыңа тиген сәтте: 
«Мен мұнда не істеп жүрмін?» «Үйде тыныш 
қана жататын адаммын ғой» деген ойлар келеді 
(күледі). алайда алғашқы 50 метрден кейін бәрі 
өз қалпына түседі. Ең бастысы өз екпінің мен 
бағытыңнан таймау қажет. соңында мәреге қалай 
жеткеніңді де білмей қаласың», - деп ойын білдір-
ген айниддин дүбірлі додадан көп нәрсе түйгенін 
жасырмады. 
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нейрометрия – 
новАя технология 
диАгностики тАлАнтов

директор Metropolitan Business School айна-
гуль ахметова рассказала о новой технологии 
диагностики талантов и профориентации по 
активности головного мозга. ноу-хау принад-
лежит  российским ученым. 

статистика утверждает, что 85% выпускников 
выбирают специальность, которая не раскры-
вает заложенные в них от природы таланты. 
чем раньше подросток найдет ответ на во-
прос  «кто я?», тем больше шансов, что он про-
живет полноценную и яркую трудовую жизнь. 
Как показывает практика, дети почти всегда 
чувствуют свое истинное предназначение, но 
не всегда могут убедить родителей в этом. 

вопрос понимания талантов 
ребенка и выбор будущей про-
фессии – самый актуальный для 
родителей. Как оценить и мак-
симально учесть природные та-
ланты и наклонности ребенка на 
стадии планирования его про-
фессиональной реализации?
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нейрометрия – новая технология диагностики 
талантов, позволяющая сделать правильный вы-
бор траектории развития личности ребенка. Она 
особенно важна для родителей, чтобы осознанно 
принять способности своих детей и создать усло-
вия для их полноценного раскрытия. 

КТО Я?
нейрометрический тест длится 30 минут. диагно-
стируемому на голову надевается ультралегкий 
безопасный датчик NeuroSky и даются задания, 
направленные на оценку пяти граней интеллек-
та. Оцениваются речь, логика и счет, движения 
и жесты, творчество, музыка и ритм. Кроме того, 
изучаются две эмоциональные грани интеллекта: 
понимание себя и понимание других. По итогам 
тестирования составляется отчет – долгосрочный 
план развития личности. в нем указывается, какая 
грань у человека выдающаяся, то есть в каком на-
правлении ребенок может достигнуть выдающе-
гося результата, какой вид спорта и социальная 
роль предпочтительны и, что очень важно, как 
эффективно выстроить регламент его обучения. 

исходя из комбинаций граней интеллекта, роди-
телям будут предложены не только традицион-
ные профессии, в которых ребенок сможет быть 
лучшим, но и профессии из атласа профессий 
будущего (сколково). Это, безусловно, расширяет 
палитру выбора и делает процесс проактивным, с 
учетом меняющихся экономических условий.

Metropolitan Business School проводит пять ви-
дов исследований, предназначенных для раз-
личных возрастных групп. Ответ на вопрос, куда 
пойти учиться, дается определенно. Рекоменду-
емые отрасли и профессии отмечаются зеленым 
цветом, а нежелательные – красным. в атласе 
сколково ребенок знакомится с описанием про-

нургуль КаРаБаЕва

фессий,  требованиями к навыкам и компетен-
циям. Он понимает, что мир профессий меняет-
ся, что профессии будущего совсем не похожи 
на традиционные. среди них, к примеру, есть 
IT-проповедник.

Если раньше между промышленными революци-
ями проходили столетия, то сейчас этот интервал 
сократился до 5-7 лет. в результате мы имеем 
следующую картину: молодой человек учится в 
вузе в одной экономической парадигме, но ког-
да получает диплом, оказывается в совершенно 
иной реальности. Поэтому нужно учиться  думать 
с опережением и с пониманием необходимости 
освоения нескольких профессий за жизнь. и 
это хорошая новость. Потому что так груз ответ-
ственности за неправильный выбор снижается.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
современное общество переживает ренессанс 
инженерии, физики и других точных наук. Мы 
– свидетели эпохи расцвета искусственного ин-
теллекта и роботизации. что остается человеку 
в новом мире? способность творчески мыслить, 
создавать новое и коммуницировать. на первый 
план выходят надпрофессиональные навыки, 
которые актуальны для любого вида профессии: 
проектное мышление, мультикультурность, муль-
тиязычность, способность работать в неопреде-
ленных условиях, клиентоориентированность и 
т.д. Развитие этих навыков приведет или к усиле-
нию профессионализма, или к ослаблению. Це-
ленаправленное развитие этих навыков – безус-
ловная рекомендация. 

Еще один тренд: на первый план выходит цен-
ность, которую человек привносит в компанию! 
на этом фоне диплом и компетенции теряют 
свою значимость. 
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