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 1991 жылы 10 желтоқсан күні жел-
тоқсанның 1 жұлдызында алғашқы бүкілха-
лықтық дауыс беру қорытындысы бойынша 
Қазақстан Республикасының Президенті бо-
лып сайланған Н.Ә.Назарбаевтың  инаугура-
циясы өтті. 
 16 желтоқсан күні Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігін жариялады.
 Желтоқсан айының 17 жұлдызында Ал-
матыдағы Орталық алаңда Қазақстан Республи-
касының мемлекеттік тәуелсіздігі жариялануы-
на және 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының 
бес жылдығына арналған митинг болып өтті.

***
 2 марта 1992 года Казахстан стал членом 
Организации Объединенных Наций. 
 4 июня впервые утверждены новые госу-
дарственные символы независимого Казахстана.

***
 1993 жылдың 28 қаңтарында Жоғары 
кеңес Тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш Консти-
туциясын қабылдады. Қазақ тілі ресми түрде 
мемлекеттік тіл деп саналатын болды. 
 15 қараша күні Қазақстанның ұлттық 
валютасы – теңге  ресми айналымға енді.

***
 В 1994 году космодром с городом Ленинск 
(ныне Байконур) передан в аренду России. 
 Состоялся полёт в космос второго каза-
ха-космонавта Талгата Мусабаева.

***
 1995 жылдың 6 шілдесінде Мемлекет 
басшысы Қазақстан Республикасы Жоғары 
Кеңесінің 1 сессия отырысына қатысып, аста-
наны көшіру туралы ұсыныс жасады.
 30 тамыз күні  жалпыхалықтық рефе-
рендум негізінде Қазақстан Республикасының 
қазіргі Ата Заңы қабылданды.

***
 20 августа 1996 года создана авиаком-
пания Эйр Казахстан.
 3 апреля граждане Казахстана казахской 
национальности получили возможность при-

вести написание своих фамилий и отчеств в 
соответствие с исторически сложившимися на-
родными традициями.

***
 1997 жылы ҚР Президенті Н. Назарбаев 
«Қазақстан — 2030: Барлық Қазақстандықтар-
дың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқа-
тының артуы» атты Жолдауын жариялады.
 10 желтоқсан күні ресми түрде Елорда 
Алматы қаласынан Ақмолаға (қазіргі Астана) 
көшірілді. 

***
 В 1998 году в Казахстане стартовала 
пенсионная реформа. Республика Казахстан 
первая из стран Содружества Независимых Го-
сударств, осуществившая реформу пенсионного 
обеспечения населения.

***
 1999 жылдың 10 қаңтарында Қазақстанда 
кезектен тыс президент сайлауы өтті. Сайлауда 
дауыс бергендердің 79,78 % қолдауына ие болған 
мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 
жеңіске жетіп, тағы жеті жыл мерзімге сайлан-
ды. 
 25 ақпан мен 4 наурыз аралығында  Қа-
зақстанда алғашқы ұлттық халық санағы 
өткізілді.

***
 10 октября 2000 года в Астане  главами 
государств подписан Договор об учреждении 
Евразийского экономического сообщества  
(вступил в силу 30 мая 2001 года).

***
 2001 жыл – Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 10-жылдығы.
 7 қыркүйек күні Ақтау қаласында 
Қазақстан жастарының бірінші Конгресі 
өткізілді.
 22–25 қыркүйек – Рим Папасы Иоанн 
Павел II-нің Казақстанға келуі.

***
 В 2002 году Глава государства принял 
участие в I Евразийском медиа-форуме, состо-

Тәуелсіздікке
25 жыл!
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явшемся в г. Алматы, также принял участие в от-
крытии I саммита СВМДА (Совещание по взаи-
модействию и мерам доверия в Азии). 
 17 октября Глава государства принял 
Генерального секретаря ООН К. Аннана, при-
бывшего в Казахстан с официальным визитом.

***
 2003 жыл мемлекеттік деңгейде қа-
былданған оралмандардың тарихи отанына 
оралуы бағдарламасының қабылдануымен 
маңызды.
 Елбасының «Ішкі және сыртқы саясат-
тың 2004 жылға негізгі бағыттары» Қазақстан 
халқына Жолдауы.
 23-24 қыркүйек аралығында Астана қ. 
Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің І 
съезі өтті.

***
 18 июня 2004 года Глава государства 
принял участие в международном форуме 
«Евразийская интеграция: тенденции совре-
менного развития и вызовы глобализации», 
состоявшемся в Евразийском национальном 
университете имени Л. Н. Гумилева.
 24 декабря состоялась торжествен-
ная церемония открытия новой резиденции 
Президента Республики Казахстан в г. Астане –  
«Акорды».
 10-летие евразийской инициативы 
Н. А. Назарбаева. 

***
 2005 жылдың 4 желтоқсанында ке-
зекті Президент сайлауы өтті. ҚР Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев 91,15% дауыспен үшінші 
мәрте Мелмекет басшысы болды.

***
 В 2006 году 11 января в резиденции 
«Акорда» состоялась инаугурация Президента 
Республики Казахстан.
 8 июня Глава государства открыл работу 
III Казахстанского инвестиционного саммита, 
состоявшегося в г. Алматы.
 14-15 июня Глава государства принял 

участие в юбилейном заседании Совета глав 
государств-членов ШОС, состоявшемся в 
г. Шанхае Китайской Народной Республики.

***
 2007 жыл бүкіл әлем үшін тарихтағы 
ең ірі қаржылық дағдарыспен есте қалды. 
Экономикалық дағдарыс Қазақстанды да шар-
пып өтті.
 Конституцияға енгізілген көптеген 
өзгертулер мен түзетулер бекітілді.
 ЕҚЫҰ-ға мүше мемлекеттердің Сыртқы 
істер министрлерінің кеңесі 2010 жылы бұл 
Ұйымға ҚР-дың төрағалық етуі туралы шешім 
қабылдады. 

***
 2008 год – Послание Президента страны 
народу Казахстана «Рост благосостояния граж-
дан Казахстана – главная цель государствен-
ной политики».
 6 июля установлен новый государствен-
ный праздник День столицы.
 13 октября создан АО «Фонд нацио-
нального благосостояния «Самрук-Казына».

***
 2009 жыл – «Нұр Отан» Халықтық де-
мократиялық партиясының 10 жылдығы.
 Елбасының «Дағдарыстан жаңару мен 
дамуға» Қазақстан халқына Жолдауы.
 Семей ядролық полигоны жабылуының 
20 жылдығы.
 Қазақстан, Ресей, Беларусь елдері Кеден 
одағының құрылуы.

***
 В 2010 году Казахстан стал председате-
лем в Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе (ОБСЕ). Саммит ОБСЕ прохо-
дил в Астане.
 Принят Стратегический план развития 
Казахстана до 2020 года.
              15-летие Ассамблеи народа Казахстана.
 65-летие Победы в Великой 
Отечественной войне.
 

25 лет
Независимости!



           15-летие Конституции Республики 
Казахстан.
 10-летие ЕвроАзЭС.

***
 2011 жылы Қазақстанда VII Қысқы 
Азия ойындары өтті. Қазақстандық спортшы-
лар 70 медаль – 32 алтын, 21 күміс және 18 қола 
иеленді.
 Елбасының «Болашақтың іргесін бірге 
қалаймыз!» Қазақстан халқына Жолдауы.
 Кезектен тыс Президент сайлауында 
Н. Назарбаевтың жеңіске жетуі.
 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 
20-жылдығы.

***
 2012 год – Внеочередные выборы в мас-
лихаты и Мажилис Республики Казахстан.
 Послание народу Казахстана «Социаль-
но-экономическая модернизация – главный 
вектор развития Казахстана».
 Успешное выступление сборной Казахстана 
на ХХХ летних Олимпийских играх в Лондоне.
 Победа Казахстана в конурсе на прове-
дение Международной специализированной 
выставки «ЭКСПО-2017».

***
 2013 жыл – Зейнетақы жүйесіндегі ре-
формалар.
 Қазан айында «Нұр Отан» партиясының 
маңызды саяси оқиға деп бағалауға болатын 
жаңа саяси доктринасы қабылданды. 
 Президенттік «Болашақ» бағдарлама-
сының 20-жылдығы.

***
     2014 год – Послание народу Казахстана 
«Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые 
интересы, единое будущее».
 Подписание Договора о Евразийском 
экономическом союзе.
 Послание народу Казахстана «Нұрлы 
жол – Путь в будущее». 

***

 2015 жылы 27 шілде күні Қазақстан Дү-
ниежүзілік сауда ұйымының мүшесі атанды.
 Қазақстан халқы Ассамблеясының 
20-жылдығы.
 Қазақ хандығы құрылуының 550-жыл-
дығы.

***
 2016 год – 25-летие Независимости 
Республики Казахстан.
 Изменение структуры правительства 
Республики Казахстан.
 Внеочередные выборы депутатов 
Мажилиса Парламента РК. Это были седьмые 
в истории Казахстана парламентские выборы.
 Победы казахстанских спорстменов на 
летних Олимпийских и Паралимпийских 
играх.
 Избрание РК непостоянным членом 
Совета Безопасности ООН от Азиатско-Тихооке-
анской группы государств на 2017-2018 годы.

www.akorda.kz дереккөзі бойынша.
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 Ағымдағы жылдың тамыз айының 5 жұлдызында Қазақстан Республикасы Премьер-Ми-
нистрі Кәрім Мәсімов Ақмола облысына жұмыс сапары аясында Степногорск қаласының «№2 
индустриалдық-техникалық колледжі» КММ-нде облыс жастарымен кездесіп, бірқатар өзекті 
мәселелерді талқылады.
  Аталмыш оқу орынның директоры Елена Крайнева ҚР Үкімет 

басшысын ИИДМБ-2 үшін кадрларды дайындау оқу барысымен 
таныстырды, жастар саясаты басқармасының басшысы Ринат 
Галлямов жастарды жұмыспен қамту мәселелері жайлы ақпарат 
ұсынды, сонымен қатар кездесудің бас қонағы мега арифметика 
бойынша республикалық олимпиада чемпиондарымен жүздесті.
Әрі қарай кездесу ЖОО мен ТжКББ ұйымдарының студенттері, 
облыстық жастар ұйымдарының өкілдері, облыстық және қала-

лық маслихат депутаттары, бизнес-қоғамдастық өкілдері, спортшылар, жұмысшы және ауыл 
жастарының қатысуымен ашық диалогтік алаң үлгісінде өткізілді.
 Кездесу барысында «Дипломмен ауылға» бағдарламасы 
бойынша жас мамандардың көтермеақы көлемін ұлғайту, жоғарғы 
сынып оқушыларын демалыс уақытында уақытша жұмысқа орна-
ластыру, жастар кәсіпкерлігін қолдап, дамыту, құрылыс жасақтары 
сынды еңбекпен қамту түрлерін қолдау мәселелері талқыланды. 

К. Мәсімов «Жастар іс-тәжірибесі»,«Жұ-
мыспен қамту-2020», «Дипломмен 
ауылға», сондай-ақ «Жасыл ел» бағдарламалары арқылы Үкіметтің 
жас мамандарды еңбекпен қамтамасыз етуге ықпал ететінін атап 
өтті. Сонымен қатар Премьер-Министр жастар саясатының мәсе-
лелері Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Қазақстан 
Үкіметінің ерекше бақылауында екенін айта келе, тамыз айының 

соңында Жамбыл облысында мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру мәселелері бойынша 
кеңес өткізу жоспарымен бөлісті. 
 Кездесу нәтижесін қорыта келе Кәрім Мәсімов жастардың көтерген мәселелерінің маңы-
зы зор, осыған орай барлық сауалдар мен ұсыныстардың шешімдерін табу құзыретті мемлекет-
тік органдарынан талап етілетінін ескертті.

Жастар саясаты мәселелері басқармасының баспасөз қызметі.

«Еңбексүйгіштігіміз – 
екінші құнды жеңісіміз»
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 Ағымдағы жылдың 29 қараша мен 1 жел-
тоқсан күндері аралығында Астана қаласында 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президент 
күні мен Тәуелсіздігінің 25-жылдық мерейтойына 
арналған Республикалық жастар форумы өткізілді. 
 Жастар саясаты аясындағы жетістіктерді 
көрсету, қазақстандық жастардың «Қазақстан-2050» 
стратегиясының міндеттеріне жету жолына жұ-
мылдыру мен Мәңгілік Ел құндылықтары аясында 
жастарды біріктіру мақсатымен ұйымдастырылған 
іс-шараға түрлі салада қызмет ететін 1000-нан астам 
белсенді азаматтар қатысты.
 Ақмола облысынан қалалық және аудандық 
мәслихат депутаттары, мәдениет, білім, спорт са-
ласының өкілдері, Қазақстан халқы ассамблеясы 
мен жастар қозғалыстарының өкілдері, «Сер-
пін–2050» бағдарламасының қатысушылары, жұ-
мысшы жастармен қоса 25 жастар өкілдері жіберіл-
ді.
 29 қараша күні облыстық делегация Астана 
қаласына келіп, кешкі уақытта мәдени және де-
малыс бағдарламаларға қатысты. Астана қаласы-
ның тұрғындары мен қонақтарын Ақмола облы-
сы филармониясының солист-вокалисі Алдияр 
Ерғали, М. Ғабдуллин атындағы  Зеренді қазақ 
орта мектебінің оқушысы, «Zeren Brothers» хип-
хоп командасының басшысы Дамир Баймурзин 
арнайы концерттік бағдарламада өз өнерлерімен 
тәнті етсе, делегацияның басқа өкілдері  бірне-
ше топтарға бөлініп, боулинг және үстел теннисі 
турнирлерінде облыс намысын қорғады. 
 Келесі күні форумға қатысушы жастар өкіл-
дері Астана қаласының көрікті жерлеріне экскур-
сия жасап, түстен кейінгі уақытта жастар саяса-
тының өзекті қырларын танытатын «Жаһандық 
білім нарығы және Қазақстанның орны», «XXI 
ғасыр аурулары», «Жастар және бизнес», «Спорт 
– салауатты болашақ кепілі», «Жастар және заң», 
«Жастар саясаты дамытуының аймақтық аспек-
тілері», «Жастар – зайырлы қоғамда» пікірталастық 
алаңдарға қатысты.  

Республикалық         жастар форумы
 «Бүгін жастар алдында бар әлемнің есігі ашық. Сіздер жақсы 
уақытта өмір сүріп, болашаққа нық қадам басып бара жатқан 
елмен бірге өсіп келесіздер».

Н. Ә. Назарбаев

 «Бүгін жастар алдында бар әлемнің есігі ашық. Сіздер жақсы 
уақытта өмір сүріп, болашаққа нық қадам басып бара жатқан 
елмен бірге өсіп келесіздер».

Н. Ә. Назарбаев
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Республикалық         жастар форумы
 Басты іс-шара 1 желтоқсан – Қазақстан Рес-
публикасының Тұңғыш Президенті күні Астана 
қаласының Тәуелсіздік сарайында Мемлекет бас-
шысының қатысуымен өтті. Форумның форматы 
бойынша төралқада Нұрсұлтан Назарбаевпен бір-
ге белгілі жетістіктерге қол жеткізген 40-тан астам 
жастар қамтылды, соның ішінде Ақмола облысы 
Көкшетау қаласының өкілі Ж. Мусин атындағы пе-
дагогикалық колледжінің студенті Горошко Лада 
болды. 
 Елбасы қашанда Қазақстан халқын бірік-
тіретін бірден-бір қуатты құрал – қазақ тілі болып 
табылатынын айтады. Сол себепті өзге ұлт өкілдері арасында мемлекеттік тілді дамыту маңыз-
дылығының мәні орасан зор екенін ескертіп, Горошко Ладаға тілімізге деген құрметін сақтап, 
болашақ оқытушылық қызметінде толағай табыстарға жетуін тіледі.  
 Қазақстан Президенті еліміздің жеткен табысының тарихы – ең алдымен оның жастары 
қол жеткізген табыстың тарихы екенін атап өтті. Келешекті кемел ететін жастар баршылық. 

Білікті ғалым да, шебер шаруа, заманауи кәсіпкер мен да-
рынды спортшы да өркендеп келеді. 
 «Жас ұрпаққа, өткеніміз бен келешегімізге қамқор-
лықпен қарау әрқашан менің саясатымның басты 
мән-маңызы болып келеді. Әрбір жас қазақстандықтың 
білім алуына, жұмыс істеуіне, отбасын құруына, баспана 
алуына мүмкіндігі бар», – деді Елбасы.
 Өз кезегінде жастар Елбасының қамқорлығы, дана-
лығы мен даралығын, сонымен қатар адамгершілік қа-
сиетін терең бағалайды. Сондықтан айтар алғыстары 
шексіз. Мамандықтары әртүрлі болғанымен, мақсаттары 
бір – іргелі мемлекет қалыптастырып, Елбасының салиқа-

лы саясатын жүзеге асыру. 
 Форум Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Иманғали Тасмағам-
бетовпен кездесуінде өз мәресіне жетті. Аталмыш кездесуде жастар тарапынан қазақстан-
дықтар өмірін жақсарту мәселелері бойынша ұсыныстар айтылды.

Жастар саясаты мәселелері
басқармасының баспасөз қызметі.



Жастар – мемлекет болашағының жарқын бастауы, мемлекеттің басты тірегі мен қоғамы-
мыздың қозғаушы күші. Бүгінгі күнде жастардың еліміздің өркендеуіне өз үлестерін қосу 

мүмкіндіктеріне ие болуы өте маңызды. Ондай мүмкіндіктерге ие болып, өздерінің озық идея-
ларын іске асыру үшін жастар мемлекет саясатының басты бағыттары жайлы хабардар болуы 

қажет. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 
25-жылдығына орай облыс жастарына мемлекет-
тік саясат бағыттарын, атап айтқанда, Елбасымен 
ұсынылған «5 институционалдық реформаны жү-
зеге асыру бойынша 100 нақты қадам» Ұлт жоспа-
рын түсіндіру мен талқылау мақсатында ағымдағы 
жылдың 18 шілде мен 11 тамыз аралығында Ақмо-
ла облысы жастар ресурстық орталығының (ЖРО) 
бастауымен «Ақмола жастары – Тәуелсіздік толқы-
нында» Жастар ақпараттық насихаттау тобы 

(ЖАНТ) Ақмола облысының 17 ауданы мен Степногорск қаласында болып қайтты. 
  Облыстық жастар ақпараттық насихаттау тобы бір күннің аясында әрбір аудан жаста-
рының конфессияаралық қарым-қатынастарды 
дамыту және талдау орталығының өкілімен, ау-
дандық/қалалық әкімшіліктерінің этика бойын-
ша өкілетті мемлекеттік қызметкерімен, Ақмола 
облысының ЖРО ақпараттық-талдау бөлімінің 
басшысымен, «Нұр Отан» партиясының «Жас 
Отан» жастар қанатының төрағасымен тақырып-
тық алаңдарын өткізіп, жастардың кемелді келе-
шегі мен еңселі тәуелсіздігімізді одан әрі нығайту 
бағыттарын кеңінен талқылады. Әрбір облыстың 
жастары тақырыптық алаңдарда белсенділік та-
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нытып, өздерінің сауалда-
рына кәсіби мамандардың 
атынан  нақты жауап алу 
мүмкіндігіне ие болды. Со-
нымен қатар Ақмола облы-
сының «Даму» кәсіпкерлікті 
дамыту қорының өкілдері 
шағын және орта бизнесті 
қолдау «Аймақтарды дамы-
ту – 2020» бағдарламасы 
бойынша презентациясын 
өткізді.
 Кездесудің екінші жар-
тысында аудан/қала басшы-
лары, ЖАНТ қатысушылары 
мен жастар белсенділерінің 
қатысуымен пленарлық оты-
рысы өткізілді. Отырыс ба-
рысында Ақмола облысы Жастар ресурстық орталығының басшысы Т. Ысқақов облыстағы 
жастар саясатының жүзеге асырылу барысы жөнінде баяндама жасады. Оған қоса Ақмола облы-
сы Жастар саясаты мәселелері басқармасының басшысы Р. Галлямовтың атынан жастар саяса-
тының дамуына өз үлесін қосқан белсенді жастар алғыс хаттармен марапатталды.
 Кездесудің соңы Ақмола облысының Жайдарман/КВН құрамалары, жергілікті эстрада-
лық орындаушылар мен би ұйымдарының қатысуымен өткен концерттік бағдарламамен тә-
мамдалды. 

               Облыстық жастар ресурстық орталығының Жастар ақпараттық насихатау тобы дәстүрлі 
жобасының еліміз үшін биылғы маңызды жылы – Ел Тәуелсіздігінің 25-жылдығына орай 
ұйымдастырылған шарасы облыс жастары ой-өрістерінің кеңеюі мен өзін-өзі жетілдіруіне  
үлесін қосып, көңілінен шықты деген ойдамыз.  

Облыстық жастар ресурстық 
орталығының баспасөз қызметі.
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 С 20 по 23 июля в городе Кокшетау про-
ходил фестиваль летнего кубка «Националь-
ной лиги КВН», приуроченный к 25-летию 
Независимости Республики Казахстан.  
 Организаторами мероприятия выступи-
ли Молодежное крыло «Жас Отан» партии «Нұр 
Отан» совместно с Управлением по вопросам 
молодежной политики Акмолинской области 
и Молодежным общественным объединением 
«Акмолинская молодежная лига КВН».
 Проект «Национальная лига КВН Ка-
захстана» инициирован партией «Нұр Отан» 
в 2014 году. На сегодняшний день «Нацио-
нальная лига КВН» исполняет роль едино-
го КВН-движения и способствует развитию 
творческого потенциала молодежи под эгидой 
партии «Нұр Отан».
 В фестивале приняли участие 10 лучших 
команд из различных регионов нашей страны: 
«Сборная Кокшетау» (г. Кокшетау), «29 февра-
ля» (г. Петропавловск), «Акцент» (г.Павлодар), 

«Сборная ЕНУ» (г. Астана), «Сборная Коста-
найской области» (г. Костанай), «Сборная Кор-
галжыно» (Акмолинская область), «Голливуд» 
(г. Костанай), «Сборная школ Жаксынского 
района» (Акмолинская область), «Өзінше та-
кие» (г. Алматы), «Кафе ЧелГУ»    (г. Костанай).
Мероприятие продлилось 4 дня, в течении ко-
торых участники делились опытом, получали 
ценные советы от именитых юмористов, посе-
щали мастер-классы и семинары. 
 Фестиваль завершился гала-концертом, 
который состоялся 23 июля во Дворце культу-
ры «Кокшетау».  Юмор и находчивость команд 
оценивали председатель Молодежного крыла 
«Жас Отан» при партии «Нұр Отан» Шахмар-
дан Байманов, руководитель Управления по 
вопросам молодежной политики Акмолинской 
области Ринат Галлямов, исполнительный ди-
ректор ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана» 
Айдын Сабитов, редактор «Национальной 
лиги КВН» Тимур Ерджанов, участник Высшей 

«Жаркий»
фестиваль Национальной Лиги 

КВН
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лиги Международного Союза КВН и команды 
КВН «Спарта» Дидар Джексеков и «Мисс Кок-
шетау-2015» Жанна Хайрулина. Главным го-
стем фестиваля стал заместитель акима Акмо-
линской области Нурлан Нуркенов.
 Команды продемонстрировали вели-
колепную игру и подарили зрителям мно-
жество положительных эмоций. КВН-щики 
шутили на различные темы. В особенности 
зрителей воодушевил номер Сборной коман-
ды ЕНУ им. Л. Н. Гумилева «Чемпионат мира 
по скачкам», в котором представители на-
шей страны с легкостью обошли участников 
из других стран. Впоследствии этот же но-
мер удостоился номинации «Лучший номер» 
фестиваля. 
 Членам жюри было непросто опреде-
лить победителей. Каждый был достоин зва-
ния лучшего. По итогам длительного сове-
щания жюри, обладателями главного кубка 
второй год подряд стала команда «Сборная 

Костанайской области», ІІ-го места удостоилась 
команда КВН «Акцент» (г. Павлодар), ІІІ место 
досталось «Сборной Кокшетау». Номинацию 
«Лучший игрок» завоевал участник команды 
«Голливуд» (г. Костанай) Бекбулатов Есбол. 
Команды были награждены дипломами и цен-
ными подарками. 
 В знак признательности за организацию и 
проведение фестиваля, председатель Молодеж-
ного крыла «Жас Отан» при партии «Нұр Отан» 
Шахмардан Байманов подарил акиму Акмолин-
ской области Кулагину Сергею Витальевичу па-
мятный сувенир «За поддержку талантливой мо-
лодежи» от Национальной лиги КВН. 
 Игра КВН, несомненно, объединяет та-
лантливую молодежь и способствует раскры-
тию творческого потенциала, а также дарит 
веру в себя. 

Пресс-служба Управления по вопросам мо-
лодежной политики Акмолинской области



 Ағымдағы жылдың 24-29 тамыз ара-
лығында Алматы облысының Қапшағай қала-
сында «Жастар – Отанға» атты республикалық 
саяси лагері өтті. Бұл іс-шара – Қазақстанның 
барлық аймақтарынан жиналған жас көшбас-
шылар үшін түрлі семинар-тренингтерден өтуге, 
жаңа идеялар мен жобаларын ұсынуға, тәжірибе-
лерімен алмасуға мүмкіндік беретін тиімді диа-
лог алаңы болып табылады. Айта кетерлік жай, 
Елбасының тапсырмасымен «Жастар – Отанға!» 
атты партиялық жобасы аясындағы жастарға арналған жыл сайынғы жазғы саяси лагерь 2009 
жылдан бастап өткізіліп жатыр. Негізгі мақсаты – жастар арасында жаңа қазақстандық патрио-
тизмді қалыптастыру мен ұлттық құндылықтарды насихаттау.
  Биылғы жылы лагерьге жастар ұйымдарының және студенттердің өзін-өзі басқару өкіл-
дері, өнерпаз жастар, спортшылар,  жас ғалымдар, журналисттер, блогерлер мен «Жас Отан» ЖҚ 
белсенді мүшелері қатарынан 250 адам қатысты. Ақмола облысының делегациясы 13 белсенді 
жасотандықтардан тұрды.  

 Іс-шара барысында саяси және қоғам қайрат-
керлерімен кездесулер өткізілді, жастардың жеке 
тұлғалық және кәсіби қасиеттерін дамытуға, 
жобалық қызметті үйренуге бағытталған тре-
нингтерден тұратын бағдарлама қарастырылды. 
Тренинг-семинарлар өзкізу үшін «Нұр Отан» пар-
тиясының Саяси менеджмент мектебінің сарапшы-
лары шақырылған. Бұл кездесулерде жастар қо-
нақтарға сұрақтар қойып, пікір алмасып, білімдерін 
шыңдауға мүмкіндік алды. Жас көшбасшылар «Нұр 

Отан» партиясының басшылығымен, Парламент Мәжілісі депутаттарымен, танымал саясатта-
нушы және журналисттерімен де кездесті. Сонымен қатар, футбол, волейбол, үстел теннисі си-
яқты спорттық және түрлі шығармашылық жарыстар 
ұйымдастырылды.
 Қатысушылар үшін Елбасының туған жері – Ша-
малған ауылына экскурсия ұйымдастырылды. Жастар 
Президентіміз оқу жолын бастаған мектебіне барып, 
балалық шағы өткен Үшқоңыр жайлауының көрінісін 
тамашалай алды.
 Саяси лагерь қорытындысы бойынша қатысушы-
лар жас кәсіпкерлікті, инновациялық қызметті қол-
дауға, еріктілікті дамытуға, IT технологиялар мен әлеуметтік желілерді тиімді пайдалануға 
бағытталған түрлі жобаларды ұсынып, ең жақсы идеялар болашақта «Жас Отан» Жастар қанаты 
арқылы жүзеге асырылатын болады. Ақмола облысынан ұсынылған екі жоба – «Жас Отан» ЖҚ 
Атбасар бөлімшесінің басшысы  Мәдина Нұртазина дайындаған қайырымдылыққа бағытталған 
және Аршалы ауданының жастар ресурстық орталығының директоры, «Жас Отан» ЖҚ Аршалы 
бөлімшесінің басшысы Айнұр Арықпаева дайындаған елдегі еріктілер қозғалысының дамуына 
бағытталған жобасы үздіктер қатарына қосылды. Барлық қатысушылар мен жеңімпаздар сер-
тификаттар және алғыс хаттармен марапатталды.

«Нұр Отан» партиясы жанындағы «Жас Отан» Жастар
 қанаты облыстық филиалының баспасөз қызметі.
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Жастар – Отанға!



 Под таким названием 19 ноября теку-
щего года в рамках реализации Концепции 
государственной молодежной политики РК 
«Казахстан-2020: путь в будущее» на базе 
Назарбаев интеллектуальной школы состоял-
ся городской молодежный форум, организато-
рами которого выступил Молодежный ресурс-
ный центр города Кокшетау при поддержке 
акимата города.
 Основной целью форума стала попу-
ляризация в обществе основных стратеги-
ческих направлений Послания Президента 
«Казахстан в новой глобальной реальности: 
рост, реформы, развитие», воспитание у молоде-
жи чувства сопричастности к происходящим в 
стране историческим процессам, активизация 
гражданской позиции молодежи, формирова-
ние и продвижение молодежных инициатив, 
направленных на культуру и патриотическое 
воспитание молодежи города. 
 Около 500 инициативных школьников, 
студентов и госслужащих приняли участие в 
мероприятии. 

 Данный форум представил собой некую 
информационно-образовательную, а также 
дискуссионную площадку, предоставившую её 
участникам возможность получения необхо-
димых знаний, обмена опытом и воплощения 
в жизнь собственных идей, проектов, изобре-
тательских разработок. 
  В рамках форума организовано 7 пло-
щадок для молодежи по различным направле-
ниям с участием лидеров общественных орга-
низаций из г. Астана, Южно-Казахстанской и 
Кызылординской областей.
 Директор столичной Академии бизнеса 
и ораторского мастерства Данил Файзуллаев 

провел беседу «Искусство говорить с умом». 
О преимуществах спортивного образа жизни 
поведали многократная чемпионка РК, обла-
датель Кубка Казахстана, член национальной 
сборной Асемгуль Сабырхан и мастер спорта 
РК по тяжелой атлетике Жаслан Калиев. Тон-
костями ведения бизнеса и о государственных 
механизмах поддержки молодых предприни-
мателей поделились председатель Ассоциации 
предпринимателей области Асылбек Кенжиба-
ев и директор ТОО «Гормолзавод», депутат об-
ластного маслихата 
Асен Жаксылыков. 
Екатерина Пугачева, 
педагог-психолог 
ГТЛ-Ш, организовала 
необычный тренинг 
«Семейные ценности 
через призму XXI 
века». На площадке 
«Секреты продви-
жения в социальных 
сетях» опытом поделились исполнительный 
директор фонда «Еркіндік қанаты» из Астаны 
Елена Щвецова, а также создатель и руководи-
тель страницы «Kokshevideogram» Дани Капа-
ров.
 В заключении состоялась торжествен-
ная часть форума. От имени акима г. Кокшетау 
Ермека Маржикпаева были вручены благо-
дарственные письма почетным гостям, спике-
рам, а также гражданам г. Кокшетау, внесшим 
вклад в реализацию молодежной политики на-
шего города.
 По мнению спикеров, данный форум яв-
ляется хорошей возможностью для раскрытия 
студенческого потенциала и обмена опытом 
среди молодежи, а награждение активистов 
показатель того, что деятельность молодых 
людей ценится, и это является своеобразной 
мотивацией совершенствоваться и двигаться 
дальше. 

Пресс-служба Молодежного ресурсного 
центра г. Кокшетау
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 «Брейн-ринг» интеллектуалды ойыны 
қатысушылардың эрудициясын, тілін және ло-
гикалық ойлауын тексеру үшін арналған ко-
мандалық ойын. Интеллектуалды ойын жүр-
гізуші мен төрешілердің басшылығымен өтеді. 
 Қазіргі уақытта «Брейн-ринг» ойыны-
ның жүру барысы мен шарттарына байланысты 
бірнеше нұсқасы бар. Ойынға бірнеше коман-
да қатысады. Ең көп ұпай жинаған команда 
жеңіске жетеді.
 Ағымдағы жылдың 15-ші қыркүйегінде 
Ақмола облысының жастар саясаты мәселелері 
басқармасының ұйымдастыруымен басқарма 
ғимаратының мәжіліс залында, облысымызда  
«Серпін-2050» бағдарламасы бойынша оқып 
жүрген студенттер арасында «Брэйн-ринг» ин-
теллектуалды ойыны өткізілді.  

 Аталған ойынға жоғары оқу орында-
рының, техникалық және кәсіптік білім беру 
ұйымдарының 6 командасы қатысты. Олар: Эко-
логия және орман шаруашылық колледжінің 
«Жігер» командасы (Щучье қаласы), Агробиз-
нес колледжінің «Орда» командасы (Шағалалы 
ауылы), Жоғары техникалық мектебінің «Жас 
жалын» командасы (Щучье қаласы), №5 Агро-
техникалық колледжінің  «Болашақ» коман-

дасы (Шортанды ауданы, Бозайғыр ауылы), 
Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік 
университетінің «Зияткер» командасы, Ш.Уә-
лиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік уни-
верситетінің «Құлагер» командасы.
 Ойынды Көкшетау қаласы жастар ре-

сурстық орталығының басшысы Анаргүл Бел-
гібаева, Ақмола облысы жастар саясаты мәсе-
лелері басқармасының жастар және әлеуметтік  
бастамаларды қолдау бөлімінің бас маманы Ка-
кен Асқар мен облыстық жастар ресурстық ор-
талығының ғаламтор және әлеуметтік желілер-
де жұмыс істеу маманы Әділет Сембі бағалады.
 Ойын өте тартымды және қызықты бо-
лып өтті. Қатысушылар жан-жақты білімдерін 
көрсете білді.
 «Брэйн-ринг» ойынының қорытынды-
сы бойынша І орынды – «Зияткер» команда-
сы, ІІ орынды – «Жас жалын», ал ІІІ орынды – 
«Болашақ» командасы иеленді. 

Жастар саясаты мәселелері 
басқармасының баспасөз қызметі.

Интеллектуалды серпіліс
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 Нынешний летний сезон запомнился рядом ярких мероприятий, проведенных командой воркау-
теров совместно с Молодежным ресурсным центром Акмолинской области. Особенно запомнились та-
кие мероприятия как: «Открытие летнего сезона» и празднование 2-летия специализированной Workout 
площадки; антинаркотическая акция «Workout против наркотиков!», организованная в рамках месяч-
ника борьбы с наркоманией и наркобизнесом при поддержке областного Департамента внутренних 
дел. Ко Дню столицы при поддержке АО «Кокшетауминводы» команда провела соревнования по «Street 
Workout» между областными командами.
 Наиболее знаковым мероприятием этого лета для команды воркауте-
ров стало участие в соревнованиях по «Street Workout» в г. Омск (Россий-
ская Федерация), на котором завоевала 6 комплектов медалей: 2 золота, 1 
серебро и 3 бронзы.
 Также 14-го августа команда провела региональный чемпионат, в 
котором приняли активное участие атлеты со всех районов нашей области 
и воркаутеры из г. Экибастуз.
 На «Закрытии летнего сезона» команда «Empire Workout Kokshetau» 
совместно с молодежным ресурсным центром Акмолинской области провели соревнования по следую-
щим номинациям: «Силовой фристайл», «Силовые выходы на 2 руки», «Отжимания от брусьев с допол-
нительным весом (24кг)», «Женское многоборье».
 Программа традиционно состояла из сложных гимнастических упражнений на брусьях, турни-
ках и рукоходах. По итогам соревнований в номинации «Силовой фристайл» І место занял Ткаченко Ва-

дим, ІІ место завоевал Светличный Руслан, ІІІ место досталось Кагарманову 
Осману; в «Силовых выходах на две руки» І место занял Маслаков Роман, ІІ 
место – Ергалиев Нурсултан, ІІІ место – Жолдоспаев Нурбек; в этапе «Отжи-
мания на брусьях с дополнительным весом 24 кг», І места удостоился Руцкий 
Антон, ІІ место – Сулейманов Гелани;  в номинации «Женское многоборье» 
І место заняла Зиновьева Ксения, ІІ место досталось Ширяевой Софие, ІІІ 
место – Какимовой Гульмире.
 Спонсорами итогового мероприятия выступили ДПК «Ак Жол», фитнес 

клубы «Капитал» и «Shape», компьютерный клуб «4Game», развлекательный клуб «Rooms Joy Club», ор-
ганизации «Некафе», «Кокшевидеограм» и «Гонконгские вафли», а также профессиональная аэросъемка 
«Вверх». 
 Стоит отметить, что данное уличное фитнес направление очень успешно развивается среди мо-
лодежи нашего региона. Всякий раз демонстрируя свою физическую подготовку и выносливость, атлеты 
пропагандируют здоровый образ жизни, что играет очень важную роль в формировании здорового по-
коления. 

Пресс-служба Молодежного ресурсного центра Акмолинской области

Empire Workout Kokshetau



 30 августа – особая дата в истории нашей страны. 
Вот уже 21 год Конституция является основой нашей госу-
дарственности, воплощением воли, прав и свободы казахского 
народа, а также главным признаком и залогом нашей независи-
мости.
 В этом году молодежь Акмолинской области провела 
особенно креативные акции в честь празднования дня Консти-
туции. К данному событию были приурочены конкурс картин 
в стиле граффити, а также конкурс на лучшее поздравление 
с днем Конституции в социальных сетях. Организатора-
ми мероприятий выступили молодежные ресурсные центры 
Акмолинской области и г. Кокшетау.
 Конкурс «Граффити-2016» проходил в городском парке 
культуры и отдыха. Основной задачей конкурсантов было отразить в картинах историю 
и традиции своего народа, выразить свою любовь и уважение к Родине. В конкурсе приняли 
участие одаренные ребята со всей области. Все участники продемонстрировали недюжинный 
талант, стремление к победе, а также дух патриотизма, отразившийся в их замечательных 
работах.
 По итогам фестиваля жюри определило трех победителей. I место по праву заняла 
Нурия Сулеймен, изобразившая свободу и процветание нашей страны. II место было при-
суждено Алишеру Толегенову, который особо отметил исторические этапы становления 
Республики Казахстан.  III место было присуждено команде Вячеслава Каконова и Диляры 
Тиюмовой, отразивших в своей работе символы Независимости нашей страны. 
 Молодежный ресурсный центр Акмолинской области также наградил победителей об-
ластного конкурса в социальных сетях на лучшее поздравление ко Дню Конституции Республи-
ки Казахстан. В течение нескольких дней участники, подписанные на странички областного 
МРЦ в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram», 
размещали стихи собственного сочинения, а также фото 
и видеопоздравления под хэштегами #constitutionrk2016, 
#freedomrk2016, после чего проходило официальное голо-
сование в виде подсчета лайков и просмотров.
 По итогам проведения данного конкурса лучшим 
признано поздравление в стихах Абылайхана Сабыржа-
на, которое собрало 230 «лайков». Специальным дипломом «Авторское сочинение» награжден 
Арман Ермахан. В номинации «Лучшее видеопоздравление» победила Ксения Зиновьева. За луч-
шее фото-поздравление, был поощрен Мирас Куаныш, отличившийся своей оригинальностью. 
Все участники конкурса были награждены памятными подарками и дипломами.
 Отрадно, что молодые люди нашей области проявляют свой интерес и творческий 
потенциал, принимая активное участие в подобных конкурсах. 

Пресс-служба Молодежного ресурсного центра Акмолинской области
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О Родине с любовью!
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 С 21 по 29 августа т. г. в столице КНР Пекине прошел первый Молодежный лагерь Шанхайской 
организации сотрудничества. В мероприятии приняли участие 150 молодых активистов из 12 стран 
мира таких как Белоруссия, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Пакистан, Иран, 
Афганистан и Монголия. Руководитель Управления по вопросам молодежной политики Акмолинской 
области Галлямов Ринат Фаатович принял участие в данном международном мероприятии в составе 
делегации нашей страны.
 Мероприятие было направлено на построение дружеских взаимоотношений и плодотворного 
сотрудничества среди лидеров молодежных организаций стран евразийского региона. Форум также 
был нацелен на ознакомление делегатов с Китаем и их активное участие в реализации инициативы 
«Один пояс, один путь» и прошел под тематикой «Сотрудничество нового будущего ШОС». 
 В ходе лагеря участники посетили Урумчи, Внутреннюю Монголию и столицу страны Пекин. 
Китай порадовал гостеприимным приемом. Страна поразила своей культурой и традициями. Форум 
проходил в очень необычном формате. За время прохождения лагеря участникам удалось увидеть все 
– от скучных многоминутных речей до уроков выживания в пустыне. 
 Говоря вкратце о каждом посещенном городе, стоит сказать, что в г. Урумчи наиболее впечатли-
ли окаменелые деревья и парковая зона, созданная в этом удивительном месте. Там же расположилась 
ферма по выращиванию и содержанию породистых скакунов, которая не оставила гостей равнодуш-
ными. Ко всему прочему участники посетили крупную фабрику по производству молочной продук-
ции и конвейер автомобильного завода. Масштабы производства в Китае впечатлили всех гостей.
 Пекин поразил своей развитой инфраструктурой. Благодаря грамотной транспортной систе-
ме огромный мегаполис с большим количеством автомобилей не стоит в пробках. В столице КНР 
участники имели возможность посетить штаб квартиру ШОС, а также встретиться с заместителем 
Генерального секретаря ШОС послом господином Ван Кайвэнь. 
 В целом 10 дней лагеря удались на славу. Форум собрал очень активных, амбициозных молодых 
людей, благодаря чему участники делегаций приобрели интересные знакомства в лице друг друга. 
 Проведение таких мероприятий международного уровня способствует плодотворному сотруд-
ничеству стран как в рамках ШОС, так и обмену позитивным опытом в целом, тем самым развивая 
дружественные отношения между молодежью стран евразийского региона. 

Пресс-служба Молодежного ресурсного центра Акмолинской области

Первый молодёжный лагерь 
ШОС в Пекине
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Спортивный weekend в Есиле

 По инициативе Молодежного ресурсного центра Есильского района при поддержке местного 
акимата в центре города возведена спортивная Workout площадка.
 18 сентября текущего года прошло торжественное открытие Workout площадки с участи-
ем Чемпионки Казахстана по боксу Зарины Цолоевой и команды воркаутеров г. Кокшетау «Empire 

Workout Kokshetau». 
  На торжественном открытии аким города Есиль   
Газиз Мухитович вместе с Зариной Цолоевой произнесли 
поздравительную речь и перерезали символичную ленточку, 
а команда воркаутеров из Кокшетау продемонстрировала 
мастер-класс и провела лекцию о здоровом образе жизни.
  Также в этот день в рамках благотворительной ак-
ции «Есиль выбирает здоровый образ жизни!», приуроченной 
к 25-летию Независимости Республики Казахстан, Моло-
дежный ресурсный центр Акмолинской области совместно 

с общественным фондом «Kazakhstan innovation» посетили «Детский дом для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» города Есиль.
 В рамках акции жители и дети детского дома напра-
вились в местный Дом Культуры, где прошла диалоговая пло-
щадка с участием гостей. Здесь участники смогли задать 
спортсменам все интересующие вопросы, гости же в свою оче-
редь поделились личным спортивным опытом. 
 В завершении теплого вечера руководитель обществен-
ного фонда «Kazakhstan innovation» Мариям Абишева вручила 
воспитанникам детского дома подарки. Также прошла кон-
цертная программа с участием талантливой молодежи и выступлением Сборной команды КВН 
Акмолинской области «Агрофаки». 

Пресс-служба Молодежного ресурсного центра Акмолинской области.



Биылғы жылы облыстық 
белсенді жастарының 
қатысуымен «Youth 
Camp Akmola-2016» екі 

күндік жастар оқыту лагері 
Зеренді ауданының «Cұңқар» 
сауықтыру орталығында өт-
кізілді. 
 Жастардың зияткерлік 
қабілеттерін, көшбасшылық 
дағдыларын дамыту, жастар 
саясатының жалпы жұмысын 
үйлестіру сынды мақсатпен 
өткізілген лагердің жұмысы 
Ақмола облысы жастар сая-
саты мәселелері басқармасы-
ның басшысы Ринат Галлямов, 
облыстық жастар ресурстық 
орталығының басшысы, Көк-
шетау қалалық мәслихатының 
депутаты Тимур Ысқақовтың 
бастамасымен жүргізілді. 
 Облыстық жастар саяса-
ты мәселелері басқармасының 
басшысы Ринат Галлямов ай-
тып кеткендей, жастар саяса-
тын жүзеге асыруда мемлекет 
тарапынан айтарлықтай көңіл 
бөлініп, жан-жақты дамыту 
мен өзін-өзі жетілдіру үшін қа-
жетті жұмыстар атқарылуда. 

Аймағымыздағы жастар ұйымда-
ры дамуының оңтайлы үрдісі 
жастардың азаматтық белсен-
діліктің бірден бір көрсеткіші. 
Бүгінгі күнде ұдайы қызмет 
атқаратын жастар ұйымдары-
ның мүмкіндіктері белсенді 
түрде іске асырылады.
 Лагерь жұмысының ба-
рысында Қазақстан Республи-
касының мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл агентті-
гінің Ақмола облысы бойынша 
департамент басшысы Қуаныш 
Жапақов, «Отбасы тәрбиесі 
институты» филиалының ди-
ректоры Юлия Сарсекеева, 
«Қазақстан жастары конгресі» 
заңды тұлғалар бірлестігінің 
атқарушы директор орынба-
сары Тохтар Болысов, Ақмола 
облысы Жастар ресурстық ор-
талығының ақпараттық ана-
литикалық бөлімінің басшы-
сы Мырзабек Мырзахметов, 
«Еркіндік қанаты» қоғамдық 
қорының атқарушы директо-
ры Елена Швецова мен Ақмо-
ла облысы Дін істері басқар-
масының Конфессияаралық 
қатынастар саралау және да-

мыту орталығының қызмет-
керлері Әлішер Бекташ пен 
Юлия Трофимова модератор 
мен тренерлер ретінде жастар 
саясатының өзекті сұрақта-
рын талқылайтын, жемқор-
лыққа қарсы мәдениетті қа-
лыптастыру, жастар арасында 
экстремизм мен терроризмнің 
алдын-алу бойынша пікірал-
масу алаңдарының өтуімен 
қатар, жеке және кәсіби дағ-
дыларды дамытатын семи-
нар-тренингтерді өткізді.
 Шара соңында аймақ 
жастарының салауатты өмір 
салтын ұстану құлшыны-
сын қолдау мақсатында ла-
герь қатысушыларының 
арасында футболдан турнир 
ұйымдастырылды. 
 Екі күндік оқыту лагері 
аяқталысымен барлық қаты-
сушылар арнайы сертификат-
тармен марапатталды.

«Нұр Отан» партиясы 
жанындағы «Жас Отан» 

Жастар қанаты облыстық фили-
алының баспасөз қызметі.
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«Youth Camp Akmola - 2016» 
жастар оқыту лагері
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 Как известно, любые большие победы начинаются с малых. Наш гость Мерген Билялов знает об 
этом не понаслышке. На сегодняшний день Мерген является Мастером спорта международного класса по 
кикбоксингу и рукопашному бою, а также обладателем пояса Чемпиона Мира по версии PFC и единствен-
ным спортсменом, выступающим на профессиональном ринге от Акмолинской области. Что значит для 
него победа, какие качества развивает кикбоксинг и к чему стремится казахстанский кикбоксер в даль-
нейшем, мы решили узнать у самого Мергена.
 Кикбо́ксинг – спортивное единоборство, зародившееся в 1960-х годах. Подразделяется на американ-
ский кикбоксинг (фулл-контакт, фулл-контакт с лоу-киком, семи-контакт, лайт-контакт, кик-лайт), японский 
кикбоксинг (формат К-1), сольные композиции (музыкальные формы). В широком смысле слова под кик-
боксингом иногда понимают различные ударные единоборства, правилами которых разрешены удары ру-
ками и ногами с использованием в экипировке боксёрских перчаток (тайский бокс, шутбоксинг, саньда, 
сават и пр.). 

 – Мерген, расскажите о своих первых шагах в спорте? Кто сыграл главную роль в вашей спор-
тивной карьере?
 – Кикбоксингом занимаюсь с 8 лет. Конечно же, папа.
 – Какого быть подопечным своего отца?
 – Мы как единый механизм. Он очень хорошо меня понимает и чувствует.
 – Как проходил ваш первый бой?
 – В 2000 году проходили областные соревнования. Я боксировал в весе 28 кг. Выиграл два боя, финальный бой 
проиграл своему одноклубнику, который, кстати, впоследствии стал Чемпионом Республики Казахстан.
 – Кто для вас является значимой фигурой в мире кикбоксинга?
 – Майк Тайсон.
 – Каким разделом кикбоксинга вы пользуетесь чаще всего?
 – Раньше боксировал в разделе фулл-контакта, сейчас чаще всего в К-1.
 – Вы также являетесь Мастером спорта по рукопашному бою. Поведайте нам, о вашем отноше-
нии к этому спортивному единоборству?
 – В 2013 году в городе Филадельфии (США) я выполнил норматив МСМК по рукопашному бою, провел три боя, 
второй – досрочно, и выиграл Кубок Мира. Рукопашный бой, несомненно, прекрасный вид спорта, но мой выбор 
– кикбоксинг. 
 – По-вашему, какие качества кикбоксинг развивает в юношах?
 – Порядочность, мужественность, дисциплину, умение постоять за себя.
 – Какой из моментов в вашей спортивной карьере вы считаете самым ярким и почему?
 – Бой на профессиональном ринге, который проходил в Китае, городе Урумчи в июне 2015 года. Это был мой 
первый бой на профессиональном ринге за пределами республики и являлся началом долгого пути, так как в 
Казахстане я выступал неоднократно и был победителем среди любителей. Меня уже все знали, но все-таки 
профессиональный спорт это есть профессиональный спорт. 
 – Что значит для вас победа?
 – На ринге и в жизни я вкладываю большое значение в смысл этого слова. В первую очередь, победа – это 
неустанный труд. Каждая победа является вознаграждением за все мои усилия, после чего я понимаю, что 
могу еще больше. Думаю, впереди меня ожидает немало побед. 

Мерген Билялов
Здоровый образ жизни – залог больших побед!
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 – «В здоровом теле – здоровый дух». По-вашему, насколько здоровое тело влияет на душевное 
здоровье либо состояние? Насколько важна эта гармония?
 – Я согласен с этой пословицей. Думаю, раньше люди лучше относились к своему физическому и душевному 
здоровью. 
 – Поделитесь своими предпочтениями в других областях? Какие у вас интересы?
 – Активный отдых на природе.
 – Задумываетесь ли вы о профессиональном ринге?
 – Конечно, да. Победив и завоевав чемпионство в Китае, который является самым ближайшим соседом и куда 
было легче попасть на профессиональный ринг, с этой базой уже можно ехать дальше в Европу, США. Безус-
ловно, в мире кикбоксинга самым рейтинговым, другими словами олимпом является чемпионат Glory, куда я 
мечтаю попасть. Думаю, что в скором времени моя мечта осуществится.
 – Проводите ли вы мастер-классы?
 – К сожалению, у меня физически не хватает на это времени.
 – Расскажите о специализированном спортивном центре кикбоксинга, который открылся непосред-
ственно под руководством вашего отца, заслуженного тренера РК по кикбоксингу Ен-Гена Тобеновича Хегая 
год назад в нашем городе?
 – К сожалению, у нас нет возможности построить собственный спортзал, поэтому мы его арендуем. Тре-
нировки проходят в четыре смены. Имеются четыре аттестованных тренера-педагога. Постоянно повы-
шаем квалификацию. Материально-техническая база отвечает всем требованиям для подготовки профес-
сиональных спортсменов.
 – Как вы думаете, каковы перспективы развития данного вида единоборства в нашей стране?
 – Кикбоксинг как популярный вид единоборства в нашей стране зарекомендовал себя в начале 90-х, но даль-
нейшее его развитие во многом зависит от федерации кикбоксинга Казахстана. Если говорить о развитии в 
нашей области, соответственно – от работы Акмолинской областной федерации. 
 – Совет от Мергена Билялова нашей молодежи?
 – В наше время слова не имеют силу без подтверждения делом. К сожалению, у нас много людей, которые го-
ворят, но мало делают. Хотелось бы, чтобы каждое сказанное слово для начала обдумывали, а если уж сказано, 
должно быть сделано.
 – Что для вас является жизненным стимулом и мотивацией?
 – Семья.
 – К чему стремитесь? Главная спортивная и жизненная цель?
 – Добиться признания и уважения среди людей. Что касается спортивной цели – это, безусловно, стать луч-
шим в мире кикбоксинга, быть примером для подрастающего поколения и воспитать чемпионов. 
              – Благодарим за беседу, и желаем, чтобы Ваши сегодняшние успехи и жизненные ценности 
стали залогом достижения высоких целей и грандиозных побед!

Пресс-служба Молодежного ресурсного 
центра Акмолинской области



Жастар арасында  отбасылық құн-
дылықтарды насихаттау мақса-
тымен өткізілетін жас отбасылар 
арасындағы дәстүрлі облыстық 

фото-байқау еліміздің 25-жылдығы қарсаңын-
да «Тәуелсіздік – тірегім, жанұям – жүрегім!» 
атауымен өтті. 
 Ақмола облысы жастар ресурстық орта-
лығымен ұйымдастырылған байқау қыркүйек 
пен қазан айларын қамтып, бірнеше кезеңнен 
тұрды. Ақтық мәресі мен марапаттау рәсімі 
Ақмола облыстық филармониясында өтті.
 Ең алдымен, сайысқа қатысу үшін ниет 
білдірген жас отбасылардың суреттері қабыл-
данып, «ВКонтакте» әлеуметтік желісіндегі 
облыстық жастар ресурстық орталығының 
парақшасында жарияланған болатын. Бірне-
ше күннің ішінде өткен дауыс беру кезең қо-
рытындысы бойынша ең көп «лайк» жинаған 

үздік 10 отбасы келесі кезеңге өткізілді. 
 Үздігінен танылып, екінші кезеңге өт-
кен отбасылар екі шағын өмірлік шығармала-
рын жіберіп, арнайы құрылған комиссияның 
шешімімен байқаудың ақтық кезеңіне 5 отба-
сы жолдама алды. 
 Ақтық кезеңге өткен отбасылар ай-
мағымыздың үлгі тұтарлық отбасын анықтау 
үшін Ақмола облыстық филармониясында 
жиналған көрермендерді «Менің жанұям – 
менің байлығым» тақырыбындағы бейнеро-
ликтерімен таныстырып, шығармашылық 
шеберліктерімен тәнті етті.
 Шешуші кезеңнің сайыстары барысын-
да әрбір отбасы өмірлерінің ең жарқын көрі-
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ністерін жеткізе отырып, айрықша қасиет-
терін таныта білді.   
 Қорытынды кезең бойынша Есіл ауда-
нынан келген Бөрібаевтар жанұясы байқаудың 
жеңімпаздары атанса, ІІ орынды  Егіндікөл ау-
данының намысын қорғаған Жұматовтардың  
жанұясы, ал ІІІ орынды  Аршалы ауданынан 
келген Өтеевтер жанұясы иеленді. 
  Облыстық жастар ресурстық орталығы-
ның басшысы Тимур Ысқақов аталмыш сай-
ысқа белсене қатысқан отбасыларға алғысын 
білдірсе,  облыстық мәслихаттың  депутаты 
Әлібек Баймағамбетов   отбасының іргетасы 
мықты болған жағдайда,  еліміз де өркендей 
беретінін жеткізді. Байқау  қатысушыларына  

дипломдар мен бағалы сыйлықтар табыс етіл-
ді.  
 Жалпы, жас отбасылар арасындағы 
аталмыш байқау отбасы – шағын мемлекет, 
және елге деген ыстық сезім жанұя мүшелері 
мен туған-туысқандарына деген сүйіспен-
шіліктен бастауын алады деген ойды алға же-
телейді.

Облыстық жастар ресурстық
 орталығының баспасөз қызметі.
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Ежегодно в г. Кокшетау проводится творческий фестиваль рабочей молодежи «Таланттар 
алаңы», и этот год не был исключением. Талантливые представители рабочей молодежи 
имели возможность продемонстрировать свои способности как в творчестве, так и в спор-

те. Фестиваль проходил по двум основным категориям - «эстрадное и народное пение», «хорео-
графия». Не осталась в стороне и пропаганда здорового образа жизни, таким образом, начался 
фестиваль именно со спортивных событий.
  В рамках фестиваля с целью развития массового спорта и привлечения рабочей молоде-
жи к реализации государственной молодежной политики города 13 августа состоялся турнир 
по мини-футболу, приуроченный к 25-летию Независимости Республики Казахстан и праздно-
ванию Международного дня молодежи. Организатором мероприятия выступил Молодежный 
ресурсный центр города Кокшетау при поддержке Управления по вопросам молодежной поли-
тики Акмолинской области.

  В турнире приняли участие 8 команд от таких 
предприятий как АО «Тыныс», АО «КАМАЗ-Инжиниринг», 
МОО «Союз молодежи Акмолинской области», Управле-
ние по вопросам молодежной политики Акмолинской 
области, отдел внутренней политики города Кокшетау, 
детско-юношеская спортивная школа, педагогический 
отряд «Думан» и волонтерский центр «Феникс».
  Представители рабочей молодежи продемон-
стрировали отличную игру, проявили характер и волю 
к победе, тем самым доказав, что они являются не толь-
ко профессионалами своего дела, но и спортсменами – 

приверженцами здорового образа жизни. 
 В финале турнира встретились сборные МОО «Союз молодежи Акмолинской области» и 
АО «Тыныс». Команды показали не только качественный и скоростной футбол, но и максималь-
ную самоотдачу. Игра завершилась победой сборной команды АО «Тыныс». Сборная МОО «Союз 
молодежи Акмолинской области» соответственно оказалась на втором месте, ІІІ место доста-
лось сборной Управления по вопросам моло-
дежной политики Акмолинской области.
Главный судья турнира Алпысбаев Т.У. отме-
тил отличившихся в ходе игры футболистов 
по трем номинациям. Так, номинация «Луч-
ший защитник» была присуждена Ринату 
Галлямову со сборной Управления по вопро-
сам молодежной политики Акмолинской 
области, игрок сборной МОО «Союз молоде-
жи Акмолинской области» Мурад Рустамов 
завоевал титул «Лучшего нападающего», а 
«Лучшим вратарем» турнира по праву был 
назван Аблай Ильясов из команды АО «Ты-
ныс».
 Возвращаясь к творческому конкурсу, хочется сказать, что и тут представители рабочей 
молодежи показали, что талантливы во всем, продемонстрировав отличные вокальные и хорео-
графические данные. Борьба разгорелась нешуточная, поэтому членам жюри было очень труд-
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но определить победителей. 
 В номинации «Лучший та-
нец» ІІІ место досталось Юлие Ра-
даевой, представительнице МОО 
«Көкше қырандары». По мнению 
жюри, совсем немного мастер-
ства не хватило педагогическому 
отряду «Думан», исполнившему 
зажигательный танец «Daddy», 
за старания и волю к победе им 
присудили ІІ место, ну а главный 
приз и заслуженное І место за-
няла группа оздоровительного 
комплекса «Нур» – «Миссо». 

 За звание «Лучшего исполнителя» бо-
ролись десять конкурсантов. ІІІ место по пра-
ву занял представитель МОО «Көкше қыран-
дары» – Жаркын Серикжан, ІІ место досталось 
менеджеру АО «Сбербанк России» Индире 
Оспановой. І место заняла Наргиз Кусаинова, 
представлявшая оздоровительный комплекс 
«Нур». Своими впечатлениями она поделилась 
с нами: 
 «Принимаю участие в конкурсе впер-
вые и мне очень понравилось. Для меня пение 
– это что-то большее чем просто музыка, я за-
нимаюсь вокалом с малых лет. Считаю, что по-
добные мероприятия необходимы для рабочей молодежи. Так как мы много времени проводим 

на своих рабочих местах, време-
ни для хобби и саморазвития 
совсем не остается, а подобные 
конкурсы дают возможность 
развивать свой творческий 
потенциал. Все конкурсанты 
очень интересны и достойны 
победы! Моя победа для меня 
оказалась неожиданной. Очень 
благодарна!»
  Награждение призе-
ров и участников турнира по 
мини-футболу, а также побе-
дителей творческого конкурса 
состоялось на церемонии за-
крытия творческого фестиваля 
рабочей молодежи г. Кокшетау 

«Таланттар алаңы-2016» 26 августа в городском парке культуры и отдыха.
 Победители были награждены ценными подарками, а все участники – благодарственны-
ми письмами и поощрительными призами за участие.

Пресс-служба Молодежного ресурсного центра г. Кокшетау
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 «Мой Кокшетау» – долгожданное городское мобильное приложение, которое дает доступ ко всей ин-
формации о нашем родном городе: новостям, афише и справочнику организаций. Теперь Кокшетау всегда с 
тобой! Официальный запуск приложения состоялся 30 августа 2016 года.
 Карамурзин Азат – руководитель проекта Мобильное приложение «Мой Кокшетау», победитель кон-
курса инновационных идей и проектов «Akmola power» 2016 года в номинации «Инновации в области инфор-
мационных технологий».

  – Азат, расскажите немного о себе. Как вы пришли к предпринимательству? И почему мобильное при-
ложение?
 – Мне 25 лет. Вот уже 10 лет проживаю в городе Кокшетау. В 2007 году приехал поступать в колледж 
«Арна» на факультет финансы, и с тех пор этот город стал для меня родным. Начал заниматься предпринима-
тельством в колледже, открыв на 2 курсе отдел услуг по ксерокопии, распечатки. Так как сам пользовался такими 
услугами, и в то время их было мало, решил зарабатывать на услугах, которые востребованы студентами. Это 
был мой первый опыт предпринимательства, впоследствии сфера расширилась. 
 В наше время многие активно пользуются мобильными устройствами, оттого и появилась идея о проекте 
«Мой Кокшетау». Я сразу решил, что это будет мобильное приложение, не было даже и мысли о сайте или тому 
подобным сервисам. Проанализировав рынок, заметил, что в Кокшетау нет своего мобильного приложения, в тот 
же момент и было принято решение о создании данного приложения.
  – Как пришла идея создания данного приложения?
 – Думаю, что любая идея рождается из какой-нибудь проблемы. Например, я часто 
сталкивался с проблемой поиска информации о той или иной организации или заведения. В 
первую очередь, мы обращаемся к своим друзьям, знакомым или даже к прохожим с вопроса-
ми «не подскажите, где находится та или иная организация, есть ли у вас адрес или номер?». 
Хорошо, если вам помогут, а если нет, то мы забиваем в поисковике и на нас обрушивается 
столько информации и рекламы, что найти то, что действительно нужно, очень сложно. По 
моему опыту, достоверная информация встречается в 30-40%, так как организации не обнов-
ляют свои данные в интернете, отчего вы попадаете на сайты справочных, где собрана не 
самая актуальная информация. Сайтов и справочников организаций в нашем городе доста-
точно. Проанализировав многие сайты, пришел к выводу, что многие из них не адаптированы 
под смартфон. Поэтому именно приложение, а не сайт. 
 Категория «Новости» была добавлена для того, чтобы наши пользователи были в курсе актуальных собы-
тий, непосредственно касающихся нашего города и страны. Сейчас мы только ретранслируем новости известных 
новостных порталов, в дальнейшем планируем набрать штат журналистов, которые будут освещать новости 
самостоятельно. Плюс новостей, освещаемых в приложениях, в первую очередь, моментальность их опубликова-
ния и push-уведомления. Также планируется введение комментирования новостей, чтобы жители могли свободно 
обсуждать ту или иную информацию, делится своими мыслями. 
 Также у нас есть раздел «Афиша». Дело в том, что в нашем городе невозможно найти информацию о прово-
димых мероприятиях в одном месте, в этом и вся сложность.  У нас все по старинке: оповещают о тех или иных ме-
роприятиях посредством листовок на остановках, кто-то размещает на своих сайтах либо группах, страницах 
в социальных сетях. Зачастую я не замечаю даже таких действий, к примеру, на сайтах местных домов культур. 
В общем, владеет информацией ограниченный круг людей. Мы, в свою очередь, ставим перед собой задачу собирать 
максимальное количество информации о проводимых мероприятиях города, начиная с государственных, спортив-
ных, молодежных, заканчивая киноафишами в один раздел, чтобы каждый житель или гость нашего города мог 
организовать свой досуг. Плюс нашей «Афиши» в том, что информация предоставляется в полном объеме: место и 
дата проведения, указывается цена, организаторы и тематика. Как я отметил, работа над этим разделом слож-
на. Сейчас нам трудно находить какие-либо контакты, так как многие привыкли афишировать мероприятия по 
старинке.

«Мой Кокшетау»        город в кармане
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  – Была ли поддержка? Единомышленники?
 – Поддержка должна исходить, в первую очередь, от себя самого. Конечно же поддерживали друзья, родные и 
те, кто понимал, насколько это нужно. После запуска проекта почувствова-
лась поддержка государственных структур и не только. В данном направле-
нии найти единомышленников сложно, так как это требует усердной рабо-
ты, но они есть. 
  – Возникали ли трудности?
 – Трудности возникали и возникают до сих пор, без них никуда. Пер-
вая проблема, с которой пришлось столкнуться - собрать базу организаций 
города. Сейчас эта база заполняется по ходу развития проекта, по мере того 
как население Кокшетау узнает о нашем приложении. Каждая трудность ре-
шаема, поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее.
  – Какие преимущества приносит мобильное приложение бизнесу?
 – В плане бизнеса, самое главное то, что мы привлекаем клиентов, а это соответственно прибыль. Поль-
зователи, которые ищут информацию о какой-либо организации, непосредственно заинтересованы в ее услугах. 
С нами работают самые активные предприниматели, они же являются одними из первых, кто получил клиентов, 
а также удостоверились, что наше приложение приносит пользу их бизнесу. Многие удивляются, что получают 
статистику о своем бизнесе в нашем приложении. Ведь зачастую, давая рекламу в других ресурсах, ни о какой ста-
тистике не может быть и речи. К примеру, баннеры, что висят на улицах, не предоставят статистику о привле-
чении клиентов.
 – Что можете посоветовать начинающим предпринимателям? На что следует обратить внимание на 
этапе старта?
 – Самое главное – обращать внимание на существующие проблемы, неудобства, с которыми вы сталки-
ваетесь, а также на ваши личные качества в той или иной сфере. Ведь именно они могут повлиять на рождение 

какой-либо идеи. Вера в себя и большое желание воплотить идею также является важней-
шим качеством. Если вы сами в себя не поверите, нет смысла начинать. Также стоит об-
ращать внимание на анализ рынка в выбранной вами сфере и серьезно к этому подходить. 
– Первые отзывы о вашем приложении? Что говорят люди сейчас? Есть ли изменения?
– Первые отзывы были от самых близких людей, когда они увидели проект и оценили его 
как очень полезное для жителей и гостей города приложение. Сейчас же мы понимаем, что 
на этом не стоит останавливаться, предстоит еще очень много работы над улучшением 
контента, также над функционалом.
– Какими способами привлекаете рекламодателей?
 – Рекламодатели в основном выходят на нас сами. Мы пока не заинтересованы в 
поиске, так как на данный момент все силы направлены на контент и новые функции с 

целью создать больше возможностей как для пользователей, так и для рекламодателей.
 – Какую работу над проектом проводите сейчас?
 – На данный момент готовим новую версию. Это одно из первых обновлений, где мы добавим новые функ-
ции, которые нам посоветовали пользователи. К примеру, комментарии к новостям или отзывы об организациях 
и тому подобное. Также идет работа над контентом, в целом. Ведь у нас нет сервиса, где предоставлена вся ин-
формация о городе Кокшетау, поэтому мы собираем все по крупинкам. К примеру, в данный момент мы собираем 
информацию о всех спортивных секциях, группах, клубах, куда бы наши пользователи могли отдать своих детей 
для занятия спортом ну или заниматься самим. Казалось бы, элементарная информация, но в одном месте вы ее 
нигде не найдете. Скоро это будет в нашем приложении.
 – Чем вы занимаетесь помимо проекта?
 – Проект отнимает много времени, но, когда есть свободное время, я стараюсь отдыхать, смотреть хо-
рошие фильмы, гулять на свежем воздухе, играть в футбол с друзьями, либо проводить время со своей семьей.
 – По-вашему, каков рецепт успеха в сфере предпринимательства?
 – Рецепт один – вера в себя и в свои идеи. Всегда воплощать свои идеи, ведь планы могут так и оставаться 
планами.
 – Какие дальнейшие планы? 
 – Планов много. Думаю, время покажет. Главное развиваться и приносить пользу каждому жителю города 
Кокшетау в лице первого городского приложения «Мой Кокшетау».
 – Спасибо за беседу! Желаем дальнейшего развития и достижения новых высот! 

Пресс-служба Молодежного ресурсного 
центра Акмолинской области



 6 мая 2016 года по инициативе молодежного крыла «Жас Отан» при партии «Нұр Отан» 
и Республиканского штаба молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» в нашей стране старто-
вала республиканская акция – «Отан ағаш», приуроченная к празднованию 25-летия Независи-
мости нашей страны. Целями данной акции являются пропаганда ценностей независимости, 
патриотическое воспитание молодого поколения для укрепления казахстанской государствен-
ности, привлечение внимания населения к экологической ситуации в стране и формирование у 
молодежи чувства ответственности за сохранение природных ресурсов и расширение зеленых 
зон страны. 

 В рамках общереспубликанской акции, 13 октября в 
г. Кокшетау на территории, прилегающей к зданию 
управления по вопросам молодежной политики Акмо-
линской области, было высажено 25 саженцев зеленой 
ели. В рамках мероприятия также организовано завер-
шение областной акции – эстафеты «Бейбітшілік пен 
келісім үшін!», направленной на укрепление религиоз-
ного антирадикального 
иммунитета среди юно-
шей и девушек.

 В мероприятии приняли участие руководитель управле-
ния по вопросам молодежной политики Акмолинской области 
Ринат Галлямов, руководитель Департамента Агентства по де-
лам государственной службы Республики Казахстан по Акмо-
линской области Куаныш Жапаков, сотрудники управления по 
делам религий, председатель «Областного штаба молодежных и студенческих трудовых отря-
дов» Владимир Одинцов, председатель Акмолинского областного филиала МК «Жас Отан» Жа-
наргуль Жунусова, а также бойцы экологических отрядов «Жасыл ел», студенты и представите-
ли учебных заведений, активисты молодежных общественных организаций. Общее количество 
участников составило 50 человек. 
 Организаторы и участники мероприятия выразили особенное удовлетворение от прове-
денной акции, ведь каждый из них внес свою лепту в своего рода экологический подарок стране 
в честь 25-летия Независимости.

Пресс-служба Управления по вопросам молодежной политики Акмолинской области
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«Жас ақын»
сайысы

Еліміздің 25-жылдығына орайластырылып 
өткізілген Көкшетау қаласы студенттері 

арасындағы жыр сайысы.

 Жастардың білім дәрежесі, рухани ойлау мен шығармашылық деңгейі кез келген елдің 
ұлттық мәдениетінің көрсеткіші. Жастарға рухани тәлім тәрбие бере отырып, шешендік өнерге 
баулу, өз ойлары мен сезімдерін сауатты жеткізуге, сонымен қатар студенттердің сөздік  қор-
ларын  байытып,  ақындыққа  деген  қызығушылықтарын  арттыру 
мақсатында облыстық халық шығармашылық және мәдени демалыс 
орталығы жанынан ашылған «Талант» жас ақындар клубы мен Ақмола 
облысы жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен еліміздің 
25-жылдығына орайластырып Көкшетау қаласының студенттері ара-
сында «Жас ақын» сайысы өткізілді. 
 «Тәуелсіздік» ұғымының мән-мағынасын, қадір-қасиетін, елге деген ыстық ықылас-сезім-
дерін поэзия тілінде жеткізе білген сайысқа қатысқандардың дені – Ш. Уәлиханов атындағы 
Көкшетау мемлекеттік университеті,  Ж. Мусин атындағы қазақ педагогикалық колледжі мен  

 Ақан сері атындағы «Мәдениет» колледжінің студенттері.
 Іріктеліп алынған қатысушылар «Мен ақынмын» және «Мәнерлеп 
оқу» аталымдары бойынша тәуелсіздік тақырыбына арнаған өз өлең-
дерін, кейін қазақтың Сұлтанмахмұт Торайғыров, Әбу Сарсенбаев, 
Қалқаман Сарин сынды ақындардың өлеңдерін жатқа оқыды. 
 Қазылар алқасының шешімі бойынша «Мәнерлеп оқу» аталымының              

ІІІ орын иегері Ш. Уәлиханов атындағы КМУ студенті – Ақмарал Беспаева, 
ІІ орын иегері Ш. Уәлиханов атындағы КМУ студенті Гүлжайна Амангелді атанса, І орынның 
жүлдесіне Ақан cері атындағы «Мәдениет» колледжінің студенті Жәнібек Мұхамбеттияр лайық 
деп танылды.
 «Мен ақынмын» аталымы бойынша ІІІ орынды Ақан cері атын-
дағы «Мәдениет» колледжінің студенті – Абзал Жұмабек, ІІ орынды 
Ж. Мусин атындағы қазақ педагогикалық колледжінің студенті Абы-
лайхан Әшімхан иеленсе, бас жүлде иегері Ш. Уәлиханов атындағы 
КМУ студенті Күләш Нысанбек атанды. Жас ақындар қаламдарының 
ұштары мұқалмасын деген тілекпен арнайы алғыс хаттар мен сый-
лықтармен марапатталды.
 Аталмыш іс-шара арқылы студенттер өздерінің шығармашылық қабілеттерін көрсете 
отырып, жас ақындар қозғалысының дамуына үлестерін қосты, сонымен қатар жастардың 
бойынан елге деген сүйіспеншілік пен отансүйгіштік сезімдерін оята білді.

Облыстық жастар ресурстық орталығының баспасөз қызметі.



«Мен – қазақпын, мың өліп, мың тірілген.
Жөргегімде таныстым мұң тіліммен.

Жылағанда жүрегім күн тұтылып,
Қуанғанда күлкімнен түн түрілген», – 

деп Жұбан Молдағалиев айтқандай, біз не көр-
меген қазақпыз? Әйтсе де, қуанғанда күлкіміз-
ден түн түрілген қазақпыз. Адамгершілігі, қо-
нақжайлылығы, төзімділігі біздің халықтың 
мінезіндегі өзге жұрттан ерекше маржан – 
байлығы.

 Бабаларымыз ақ найзаның ұшымен, 
ақ білектің күшімен жерімізді мирас қылып 
қалдырған. Еңбегі еш кетпеді де. Олардың 
арманы орындалып, көсегесі көгерген кезге 
жеттік. Рухы биік, берекелі ел болдық. Мұның 
барлығы – жарқын болашаққа сенген ата-ба-
баларымыздың және елімізді тәуелсіздікке 
қайта жеткізген Елбасымыздың еңбегінің 
жемісі. Қазақстан – қазіргі таңда қарқынды да-
мып келе жатқан әлем сахнасындағы беделді 
мемлекет. Еліміздің жеткен биік жетістіктері 
енді жастарға мұра болып қалмақ, сондықтан 
біз қазіргі уақытта патриоттық тәрбиеге көп 
көңіл бөліп, саналы көзқараспен қарауымыз 
қажет. 
 Осыған байланысты ағымдағы жылы 
25-30 қазанда Щучинск қаласында «Қазақстан 
жастар конгресінің» ұйымдастыруымен, Дін 
істері және азаматтық қоғам министрлігінің 
қолдауымен «Жігер» әскери-патриоттық ла-
гері өтті. Лагерге еліміздің түкпір-түкпірін-
дегі әскери-патриоттық клубтардың, үйірме-
лердің басшылары мен мүшелері және жастар 
ұйымдарының өкілдері қатысты. Іс-шараның 
басты мақсаты – елімізде әскери-патриоттық 
тәрбие саласындағы жүйелі бірыңғай мето-
дологиялар құру және жастарды патриот-
тылыққа тәрбиелеу болды.

 Лагерь барысында жастарға әскери-па-
триоттық тәрбие беру бойынша әдістемелік 
және практикалық семинарлар циклі, команда 
құру бойынша арнайы кешенді тренингтер, ту-
ристік керек-жарақ қолданыла отырып, әске-
ри-спорттық эстафеталар, жарыстар өткізілді. 
Лагерь қатысушылары әлеуметтік жобаларды 
тиімді әзірлеудің жаңа дағдысын және палат-
калы лагерьлерді, экспедицияларды, әске-
ри-патриоттық клубтардың мүшелеріне ар-
налған жиындарды ұйымдастыру мен өткізу 
жөнінде қосымша тәжірибе жинақтады. 
 Лагердің соңғы күні Парламент депу-
таттары, ҚР Қорғаныс министрлігі өкілдері, 
орталық мемлекеттік органдары өкілдері 
және әскери-патриоттық клубтардың басшы-
лары, лагерь оқушыларының қатысуымен 
қоғамдық тыңдалымдар өткізілді. «Біз әртүр-
лі, оның ішінде, ең қолайсыз әзірлемелерді 
дамытуға дайын болуға тиіспіз. Ол үшін әске-
ри саланы қайта құруды жалғастырып қана 
қоймай, өскелең ұрпақтың, балаларымыз бен 
немерелеріміздің рухтық және патриоттық 
тәлім-тәрбие алуына жіті назар аударуымыз 
қажет. Қазақстандық патриотизмсіз реформа-
лар, қаржыландырудың ұлғаюы, жауынгерлік 
даярлық пен оқу-жаттығулардың пайдасы 
болмайтыны хақ», – деп ҚР Парламенті Сена-
тының депутаты Дариға Назарбаева өзінің ла-
герь қатысушыларына арналған сөзінде атап 

өтті және «Жігер» әскери-патриоттық жиыны 
еліміздің әр өңірінде жылына екі мәрте өт-
кізілуін ұсынды. 
 Патриотизм дегеніміз – Отанды сүю де-
ген түсінік. Отанды сүю – өз еліне адал беріл-
гендік, оған қалтқысыз қызмет ету, оның мүд-
делері мен қауіпсіздігін қорғау. «Үйді қорғау 
– есіктен, Елді қорғау бесіктен басталады» 
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– дегендей, отанды сүю туа сала пайда бола-
тын сезім емес, сәбидің бойында ең алдымен 
анасына, өз отбасына, мектебіне, туған жері-
не деген жылы сезімнен бастау алады. Тұлға 
есейген сайын біртіндеп ұлт, халық, әлеумет, 
мемлекет деңгейіне көтеріле беретін бұл 
сезім адамның бүкіл ғұмырына жалғасып жа-
тады. Әрбір оқушы өз ұлтының тарихын жете 

меңгеріп, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын бойына 
сіңіргенде ғана «Елін сүйгеннің еңсесі биік» 
дегендей, намысы мен ұлттық рухы жоғары 
деңгейдегі азамат болып қалыптасады. 
 «Қазақстан жастарының конгресінің» 
жобалары жастарды патриоттылыққа, қоғам-
дық өмірдегі белсенділікке, мейірімділікке 
және білімділікке баулиды. «Жігер» республи-
калық әскери-патриоттық лагері жобасынан 
басқа, біздің жүзеге асырған жобаларымыздың 
қатарына «Жасыл Ел» жастар еңбек отрядта-
рының Республикалық штабы, Ұлттық Дель-
фийлік Комитет, Мемлекеттік қызмет мектебі, 
жақында Елбасымыздың қатысуымен өткен 
«Республикалық Жастар Форумы», «EXPO-2017» 
еріктілер слеті», жаңадан жолын бастаған кәсіп-
керлерге арналған «Бизнес – Демеу», «EXPO-2017» 
еріктілері мен супервайзерлеріне арналған 
топтық іс-шаралар, «ZhastarUP» жастарға білім 
беру жобасы, «Менің Қазақстаным» Ұлттық жо-
басы, оның ішінде: шалғай ауылдарды көркей-
ту бойынша «Жаңа дем», жастар арасында әу-
месерлікті алдын-алу бойынша «Жаңа белес», 
жастарды жұмыспен қамтамасыз ету бойынша 
«Жас промоутер», жоғалған адамдарды іздеу 
«Біргеміз» және мемлекет пен жастар арасын-
дағы диалогты қамтамасыз ететін «Жастар 

мінбері», Жастардың құқығын қорғау бойын-
ша «111» сенім телефоны  жобалары. Бұл жо-
балар «Қазақстан жастар конгресінің» баста-
малары, дегенмен әр жоба бойынша жүзеге 
асыруға қолдау көрсеткен серіктестеріміз бар, 
олар – Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасының қоры, Дін істері және 
азаматтық қоғам министрлігі, «Samruk Kazyna 
Trust» әлеуметтік жобаларды дамыту қоры, 
«Astana ЕХРО-2017» Ұлттық компаниясы, Аза-
маттық бастамаларды қолдау орталығы. Одан 
басқа сеніммен жасалған жұмыс жылдарында 
біз Ресей жастар бірлестігі, Жастар қоғамдық 
палатасы, Шанхай ынтымақтастық ұйымы-
ның Жастар Кеңесі, «Ресей жастар және бала-
лар бірлестіктері»  Ұлттық Кеңесі, Кәсіпкерлік 
қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымы, ҚР Пре-
зиденті әкімдігі, Қазақстан халқы ассамблея-
сы, Астана қаласы әкімдігі, Білім және Ғылым 
министрлігі, Ақпарат және коммуникация 
министрлігі, еліміздің барлық аймақтарының 
ішкі саясаттары ұйымдары, Азаматтық Альянс 
сияқты ұйымдармен сенімді серіктестік орна-
та білдік. 
 Еліміздің патриоты болу, сапалы білім 

алу, қай салада болса да елің үшін аянбай ең-
бек етуді әр жас өзінің міндеті деп білуі керек. 
Тәуелсіздіктің желбіреп тұрған туын бола-
шаққа жеткізетін, әнін әлемге әуелететін бү-
гінгі ұрпақ – біз болмақпыз! 

Аида Аманқызы, «Қазақстан 
жастарының конгресі» заңды тұлғалар 

бірлестігінің баспасөз хатшысы.

33

жастар әскери-
патриоттық лагері



C момента обретения Независимости Республики Казахстан Елбасы Н. Назарбаев поставил во 
главу угла развитие рыночной экономики, уход от сырьевого сектора, развитие крупного и 
мелкого бизнеса. В этой связи, для реализации поставленных Главой государства задач были 

созданы такие инструменты поддержки бизнеса как программа «Дорожная карта бизнеса – 2020», 
НПП «Атамекен», ФРП «Даму» и прочее.  Вместе с тем, актуальным вопросом на сегодняшний день 
является культивирование идеи развития бизнеса среди незанятого населения, в том числе молодежи. 
Молодежь, в свою очередь, осознает, что наличие диплома о высшем образовании не является сто-
процентным гарантом трудоустройства по квалификации.
 Стоит отметить, что поколение миллениалов-казахстанцев, вдохновленных миллиардными 
старт-апами США и Европы амбициозно заполняют как традиционные так и новые бизнес ниши. На 
сегодняшний день немаловажно мотивировать молодежь получить  образование которое позволит в 
будущем заняться предпринимательской деятельностью , развивать малый и средний бизнес в стра-
не.  
 Именно с этой целью Молодежный ресурсный центр Акмолинской области провел обществен-

ную лекцию для учащейся и студенческой молодежи нашей области «Bastau 
Talks».
 Также одной из основных задач данной встречи являлось продвижение 
идеи Елбасы – Общество всеобщего труда, путем разъяснения молодежи 
принципов развития профессионализма граждан Республики Казахстан, 
квалифицированности человеческого капитала.
 В чем заключаются основы предпринимательства? С чего стоит начинать 
и каких ошибок избегать? Отчего так важно добиваться всего самостоятель-
но и быть профессионалом своего дела? 
 Об этом и многом другом поведали 
главные гости, спикеры общественной 
лекции, молодые предприниматели, уро-
женцы Акмолинской области, добившие-

ся определенных успехов в своей деятельности, а именно: 
 • Мащинская Елена – Основатель/Директор ТОО «Дастар-
хан», Президент Национальной Ассоциации поваров Казахстана, 
депутат Акмолинского областного маслихата, председатель депу-
татской фракции по межэтническому согласию «Достык», предсе-
датель Общественного Объединения «Чувашский этнокультурный 

U
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центр», председатель клуба женщин-политиков Акмолинской области; 
 • Данияр Капаров – Создатель/Руководитель интернет-проекта 
«Kokshevideogram», обладатель номинации «Лучший интернет-проект 

2015 года» ежегодной областной молодежной 
премии Zhas Akmola; 
 • Азат Карамурзин – Руководитель проекта 
Мобильное приложение «Мой Кокшетау»; 
 • Асылбек Кенжибаев – Председатель Ас-
социации предпринимателей Акмолинской 
области, Основатель/Руководитель Центра 
Праздничной Индустрии; 
 • Марат Ягфаров – Основатель/Президент Центра Поддержки Творческой 
Молодежи «Funky Town», танцор, преподаватель, хореограф, участник ко-
манды «Elite Kazakh Team», организатор отборочных туров на международ-
ные чемпионаты Juste Debut (Франция), UK BBOY championship (Англия). 
 Посредством общественной лекции спикеры мотивировали молодежь 

овладеть той или иной профессией и заниматься делом с перспективой осуществления предприни-
мательской деятельности, которое действительно по душе. Судя по 
реакции наших главных слушателей, было очевидно, что спикеры су-
мели зажечь огонь в глазах и сердцах. Ребята с огромным интересом 
прислушивались, задавали свои вопросы, и даже делились некоторы-
ми идеями, которые хотели бы воплотить в жизнь. Предпринимате-
ли, в свою очередь, не оставили без внимания амбициозных молодых 
людей, давая ценные советы и предлагая свою помощь. 
 По итогам встречи каждый из присутствующих сделал для 
себя определенные выводы, а самое главное до молодых людей уда-
лось донести мысль о том, что нужно смело воплощать свои мечты, 
оставаясь преданным себе! 

Пресс-служба Молодежного ресурсного 
центра Акмолинской области
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 В этом году успешно завершился 12-ый сезон работы молодежных студенческих трудо-
вых отрядов в Акмолинской области.
 18 февраля 2005 года в своем ежегодном Послании народу Президент Республики Казах-
стан обратился к молодежи с инициативой о реализации программы «Жасыл ел». Реализация на-
ционального проекта «Жасыл ел» позволила превратить его в настоящее массовое молодежное 

движение. Как известно, молодежь – это мощная 
движущая сила нашего государства, которая не-
сет в себе пропаганду деятельности и популяри-
зацию лучших представителей современного мо-
лодежного движения, создание положительного 
имиджа активного казахстанца: прогрессивно 
мыслящего, с активной гражданской позицией, 
глубоко патриотичного, придерживающегося 
культуры здорового образа жизни.
 

 В целом в 2016 году в Акмолинской области 
отработало 2450 «бойцов» в составе 72-ти строи-
тельных, экологических, механизированных и пе-
дагогических студенческих трудовых отрядов, ко-
торые выполнили общий объём работ на сумму 
108,5 млн. тенге. Ребята осуществили 693,7 гекта-
ров лесохозяйственных работ и высадили 92 500 де-
ревьев и кустарников.
 Программа «Жасыл ел» в немалой степени реа-
лизуется благодаря ГУ «Управление природных ре-
сурсов и регулирования природопользования Акмо-
линской области», которое предоставило 247 рабочих мест в 13 лесхозах Акмолинской области.
 Летом 2016 года было проведено множество интересных мероприятий и акций, таких как 
«Сохраним прошлое во имя будущего», посвящённое празднованию 71-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне, «Ақ бұлақ», «Энергоэффективный Дом». Особенно отмечается 
успех СШ № 4 г. Кокшетау, которая заняла 2 место в республиканском конкурсе «Самая энер-
гоэффективная школа», организованном республиканским штабом «Жасыл ел». Также очень 
запоминающейся оказалась акция «Отан ағаш», на которой в честь 25-летия Республики Казах-
стан было высажено 25 молодых елей.
 Закрытие сезона 2016 года прошло 9 декабря в Доме 
дружбы «Қоғамдық келісім». В ходе мероприятия были от-
мечены лучшие из лучших. Заслуженные награды в разных 
номинациях получили: «Лучший командир «Жасыл ел» – 
Егізбай Нұрасыл Нұрлыбекұлы, «Лучший командир ССО» 
– Козлов Артур Александрович, «Лучший боец «Жасыл ел» 
– Болатов Ерхан Ерланулы; «Лучший боец педагогического 
отряда «Юность» – Шамаева Евгения Олеговна; «Лучший от-
ряд «Жасыл ел» 2016 «Нұрлы жол» г.Есиль ТОО «Азияэнер-
гопроект монтаж»; «Лучший МРЦ «Жасыл ел» – Молодежный ресурсный центр Бурабайского 
района.
 Сезон 2016 года завершен, в новом 2017 году будет много изменений и улучшений в про-
грамме «Жасыл ел». Призываем молодежь продолжить активное участие.

Пресс-служба ОО «Областной штаб
молодежных и студенческих трудовых отрядов».

Лето «Жасыл ел»-2016



 Тәуелсіздік алған күннен 
бастап бүгінгі күнге дейін қоғамдағы 
бірлік пен келісім түсініктерінің 
нық орын алуы казақ халқы 
жеңістерінің қозғаушы күші болып 
табылады. Бұл экономика, саясат, 
әлеуметтік салалар болсын, тіл және 
мәдениетіміздің тұрақты дамуы-
ның негізгі кепіліне айналды. Қа-
зақстан халқы Ассамблеясының 
ХХІV сессиясында сөйлеген сөзін-
де Елбасы тәуелсіздік, келісім, 
болашағы біртұтас ұлт сынды 
ұғымдардың өзара байланысын, 
олардың қазақстандық ортақ ар-
ман – күшті, лайықты және мәңгі 
мемлекет – Мәңгілік Елді жүзеге 
асырудағы рөлін атап өткен бо-
латын.
 Ағымдағы жылдың 4 қара-
ша күні Талдықорған қаласында 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
Ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығы-
на орайластырылған «Менің Елім 
– Мәңгілік Ел» жалпы республи-
калық жастар акциясы бастауын 
алған болатын.
 Қараша айының 27 жұл-

дызында аталмыш акция Көк-
шетау қаласының Достық үйінде 
өз жалғасын тапты. Іс-шараның 
мақсаты – еліміздің барлық өңір-
леріндегі жастардың тәуелсіздік 
жылдарындағы жетістіктерін 

таныту және олардың тәуелсіз 
еліміздің өркендеуіне қосқан 
үлестерін кең ауқымда көрсету. 
 Акция аясында Ақмола 
облысы жастар саясаты мәселе-
лері басқармасының басшысы 
Ринат Галлямов және Қазақстан 
халқы Ақмола ассамблеясы хат-
шылығының меңгерушісі Марал 
Жақыпова қатысушылар алдын-
да құттықтау сөз сөйледі.
 Ақмола облысы жаста-

рының атынан Ш. Уәлиханов 
атындағы Көкшетау мемлекет-
тік универсиитетінің студенті, 
«Серпін» бағдарламасының қа-
тысушысы Бексұлтан Керімбек, 
бокстан Халықаралық сыныптан 
спорт шебері Зарина Цолоева, 
А. Мырзахметов атындағы Көк-
шетау университетінің студенті 
Ислам Байрамов сөз сөйлесе,                        
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университетінің студенті 
Виктория Грудина және Ж. Му-
син атындағы педагогикалық 
колледжінің студенті Егор Тихо-
нов Мемлекет басшысына жол-
дауларын оқыды.
 Солтүстік Қазақстан облы-
сынан қабылдап алынған акцияның 
басты нышаны болып табылатын 
«Тәуелсіздіктің 25 жылы аралығын-
дағы «Мәңгілік Ел» жастарының 

жетістіктері» кітабына Ақмола 
облысының жастарының қол 
жеткізген жетістіктері, жастарға 

жасалған қамқорлықтар мен 
өңірлердегі  жастардың ҚР Пре-
зиденті – Елбасына  қолдауын 
көрсететін үндеулер түсірілді.
 Іс-шара соңында Ақмола 
облысының Республика Тәуел-
сіздігінің құрдастары аталмыш 
кітапты Астана қаласының де-
легациясына салтанатты түрде 
тапсырды.
 «Менің Елім – Мәңгілік Ел» 
жалпыреспубликалық жастар 
акциясының соңы 28 қараша 
күні Астана қаласында өтті. Акция 
қорытындысы бойынша «Тәуел-
сіздіктің 25 жылы аралығын-
дағы «Мәңгілік Ел» жастарының 
жетістіктері» кітабы 1 желтоқсан 
күні Республикалық жастар фо-
румында Мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Назарбаевқа  тапсы-
рылды.

Жастар саясаты 
мәселелері басқармасының

 баспасөз қызметі.

«Менің Елім – Мәңгілік Ел»
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 Такое грандиозное событие в истории и города, и области случилось впервые. Впрочем, как 
и в истории организации самих Национальных Дельфийских игр, которая нынче впервые «вышла» 
за пределы крупных городов, либо областных центров. Еще одна важная особенность нынешних 
XII Дельфийских игр в том, что впервые в их рамках проводится парадельфийский фестиваль в 
двух номинациях: исполнение песни на языке жестов и хореография.
 На состязания, организатором ко-
торых является Национальный Дельфий-
ский комитет при поддержке Министер-
ства по делам религий и гражданского 
общества РК, съехались участники (всего 
556) из 14 регионов страны и двух горо-
дов (Астаны и Степногорска) в категориях 
10-15 лет и 16-25 лет, чтобы побороться за 
звание лучшего в 17 номинациях. К слову, 
на правах хозяев степногорцы выстави-
ли на игры свою отдельную команду. Но 
прежде чем началась эта самая главная 
часть, всех пригласили на церемонию от-
крытия XII Национальных Дельфийских 
игр, проходящих под девизом «Бірлігіміз 
жарасқан!» в ДК «Горняк».
 Собравшихся приветствуют почетные гости – председатель исполкома Национального 
Дельфийского совета России, директор Международного Дельфийского комитета Владимир 
Понявин, директор Национального Дельфийского комитета Куралай Туспекова, руководитель 
облуправления по вопросам молодежной политики Ринат Галлямов.
           Затем начинается парад регионов. Каждая команда приготовила для этого случая твор-
ческое приветствие. Здесь же, на открытии, участникам представили членов жюри. А председа-
тели судейских коллегий в номинациях были приглашены на сцену, чтобы под аплодисменты 
зала дать торжественную клятву в том, что будут честно и беспристрастно, со всей ответствен-
ностью выполнять эту весьма нелегкую работу.
 В программу торжественного открытия организаторы включили и интересный 
интерактив с почетными гостями. Так, член жюри в номинации «Короткометражное кино», ак-
тер, продюсер, руководитель Молодежного ресурсного центра «Астана жастары» Ануар Нурпеи-
сов, отвечая на вопрос ребят, сказал о том, что одним из итогов нынешнего мероприятия станет 
короткометражный видеофильм о деятельности шахматной федерации г. Степногорска.
 Свои слова напутствия участникам первого Парадельфийского фестиваля сказал глав-

встречает Степногорск
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ный менеджер Фонда Первого Президента РК Ерлан Сатаев. Фонд первым оказал содействие в 
организации и проведении фестиваля. Поздравил всех участников, гостей и особенно встреча-
ющую сторону директор исполкома Дельфийского комитета Кыргызстана, аккредитованный 
член жюри игр с 2002 года Рафаил Сарлыков. К слову, о радушии и гостеприимстве степногор-
цев с большой признательностью отзывалась в перерыве и гостья из Петропавловска, руково-
дитель студенческой театральной группы Айнур Бекманова. Она, в частности, отметила, что ей 
есть с чем сравнивать, поскольку не раз бывала на Дельфийских играх в разных уголках стра-
ны, однако такого радушия, такой четко поставленной организационной работы, еще, пожалуй, 
не было. «Встречали нас и всюду сопровождали волонтеры, дети, по сути, но как ответственно 
и добросовестно они выполняют свою работу, не каждый взрослый так справится. Еще одно 
обстоятельство нас просто поразило: городские таксисты возят нас по городу бесплатно. Вот та-
кого отношения к гостям точно еще нигде не было. Большое спасибо степногорцам за внимание 
и теплую встречу».
 На церемонии открытия у зрителей была возможность посмотреть выступления за-
служенных деятелей искусств и звезд эстрады. В частности, солистки театра «Астана Опера» 
Альфии Каримовой, известных эстрадных исполнителей Алмаза Кишкенбаева, Рината Мальца-
гова и других.
 И, наконец, на сцену при-
глашают акима г. Степногорска 
Ануара Кумпекеева, который 
поприветствовав, поздравив всех 
с началом грандиозного для ма-
ленького города событием, завер-
шил выступление словами: «...XII 
Национальные Дельфийские игры 
в городе Степногорске объявляю 
открытыми!». Позже все участни-
ки и гости мероприятия отправи-
лись на главную площадку города, 
к флагштоку, чтобы зажечь Дель-
фийский огонь.
 4 ноября в том же ДК «Горняк» гала-концерт победителей. В копилке акмолинцев – 12 
медалей, в том числе четыре из них завоеваны степногорцами: «золото» Чингиза Русина в но-

минации «Фортепиано» (руководитель Любовь Моисеен-
ко), «серебро» Хамидоллы Шерхана в «Эстрадном пении» 
(руководитель Серик Байдильдаев) и Абулхаира Баймам-
бетова в старшей подгруппе в номинации «Фотография», 
а также «бронза» Махаббат Абдильмановой (руководитель 
Юлия Захарова) в «Изобразительном искусстве». 
 Заключительным   аккордом   церемонии закрытия ста-
ла передача дельфийского флага. Аким г. Степногорска 
Ануар Кумпекеев передал символ Игр их организаторам 

– директору Национального дельфийского комитета Куралай Туспековой. В свою очередь она 
вручила акиму знак почетного дельфийца Казахстана.
 Глава города поблагодарил от имени акима области Сергея Кулагина Министерство по 
делам религий и гражданского общества РК и дельфийцев за незабываемый праздник. Игры 
завершены, определены победители, но проигравших, конечно же, нет. Растущее дельфийское 
сообщество – это одна большая семья, где торжествуют искусство, культура и настоящая друж-
ба.

Раушан Утеулина, Рахим Беков, Нана Антидзе, 
общественно-политическая газета «Акмолинская правда».
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 В целях поддержки и стимулирования социально-уязвимой, талантливой молодежи, а 
также ее привлечения к получению востребованных специальностей в Акмолинской области 
с 2011 года ежегодно присуждаются именные стипендии акима Акмолинского региона.
 Сумма выделенных средств из областного бюджета на присуждении именных стипен-
дий в 2016 году составила 65,5 млн. тенге, из них 42,8 млн. тенге направлены на продолжение 
выплат стипендиатам прошлых лет. 
 В текущем году подано 425 заявок на присужде-
ние именных стипендий из 13 высших учебных заве-
дений Казахстана. Заседание комиссии по назначению 
именной стипендии под председательством заместителя 
акима области Нурлана Нуркенова состоялось 14 ноября 
2016 года. На заседании присутствовали члены комиссии 
– руководители областных управлений и департаментов, 
представители общественных организаций и СМИ. 
 Обладателями именной стипендии в 2016 году стали 192 студента высших учебных за-
ведений, 55 из них стали обладателями стипендии впервые. Среди стипендиатов – будущие 
врачи, теологи, преподаватели английского и русского языков, математики, физики и инфор-
матики, а также преподаватели физической культуры. При отборе стипендиатов особое вни-
мание уделялось молодежи из социально уязвимых слоев населения: детям-сиротам, детям из 
малообеспеченных и неполных семей и т.д.
 Согласно условиям назначения стипендии, со студентами, обучающимися по востре-
бованным специальностям, заключены договора, в соответствии с которыми после заверше-
ния обучения предусмотрена отработка в районах области с кадровым дефицитом в течение 
трех лет. По этому направлению уже имеется первый результат: один выпускник Египетского 
университета исламской культуры «Нур-Мубарак» г. Алматы работает в мечети Атбасарского 
района.
 Хочется отметить, что инициатива акима Акмолинской области Сергея Витальевича 
Кулагина по присуждению именных стипендий студентам, обучающимся на востребованных 
для региона специальностях, нашла поддержку в Министерстве образования и науки РК, реко-
мендовавшем на селекторном совещании в Правительстве изучить и распространить данный 
опыт в других областях. 

Пресс-служба Управления по вопросам 
молодежной политики Акмолинской области

Назначение именных стипендий акима 
Акмолинской области в 2016 году



«EXPO-2017 еріктісі»

41

 Дүниежүзілік көрме (ағылш. 
World’s fair) немесе Экспо (Expo) – 
индустрияландырудың нышаны 
және техникалық, технологиялық 
табыстарды көрсету үшiн ашық 
алаң болып табылатын халықара-
лық көрме.
 Дүниежүзілік көрмелердің 
басты мақсаты – жаңа ғылыми-тех-
никалық жетістіктерді, дамудың 
тенденциялары мен келешегін, сон-
дай-ақ қатысушы-елдердің дәстүр-
лері мен тарихын жұрт алдына 
паш ету. Осылардың барлығы ха-
лықаралық экономикалық және 

ғылыми байланыстардың дамуы 
мен кеңеюіне өзіндік ықпалын 
тигізеді. Бүкіләлемдік көрмелер 
түрлі елдерде тұратын, бірақ құн-
дылықтар мен мақсат-мүдделері 
бірдей адамдардың араласуының 
бірегей мүмкіндігі болып табыла-
ды.
 2017 жылы Халықара-
лық мамандандандырылған көрме 
10 шілде мен 10 қыркүйек ара-
лығында Future Energy (Болашақ 
қуаты) тақырыбымен Астана қа-
ласында өткізіледі.
 Осыған орай, қазіргі таңда 
елімізде ауқымы кең, әрі маңы-
зы зор халықаралық деңгейдегі 
оқиғаға барынша дайындық жұ-
мыстары жүргізіліп жатыр.
 Әлемдік шараға шетелден 
келген қонақтар мен қатысушы-
ларға қызмет көрсету үшін үш 
мыңдай ерікті жұмылдырылмақ. 
Ол үшін еліміздің барлық ай-

мақтарында еріктілер қабылда-
нып, арнайы оқыту семинарлары 
жүргізілуде. 
         Еріктілердің тәжірибелік дағ-

дыларын дамытуға бағытталған ар-
найы семинар-тренингтер өңіріміз-
де  ағымдағы жылдың қазан айының 
31-і мен қараша айының 5-не дейін 
Ақмола облысы жастар саясаты 
мәселелері басқармасының мем-
лекеттік әлеуметтік тапсырысы 
аясында «Kazakhstan Innovations» 
қоғамдық қорының ұйымдасты-
руымен өткізілді.
 Аталмыш оқыту семинар-
лары Ш. Уәлиханов атындағы Көк-
шетау мемлекеттік университеті 
мен А. Мырзахметов атындағы 
Көкшетау университеті, «Бурабай» 
колледжі мен Ж. Мусин атындағы 
педагогикалық колледжінің сту-
денттері мен оқытушыларын, со-
нымен қатар облыстың 14 аудан-
дары мен Степногорск қаласының 
жастарын қамтыды.
 Еріктілерді оқыту бары-
сында «Kazakhstan Innovations» 
ҚҚ төрайымы Мариям Әбішева 
қатысушыларды  «ЭКСПО - 2017» 
Халықаралық мамандандырылған 
көрме мен жалпы еріктілер 
қызметінің маңыздылығымен 
таныстырып өтті. Дәріскерлер 
ретінде Ақмола облысы туризм 
басқармасының бас маманы Серік 
Қасымов, Ақмола облысы төтен-
ше жағдайлар бойынша Депар-
таментінің өрт қәуіпсіздігі сала-

сында бақылау мен алдын алу 
басқармасының аға инженері 
Думан Дәлешев, жедел жәрдем 
бригадасының фельдшері Руслан 
Мукенов алғашқы медициналық 
көмек көрсету, қауіпсіздік техника-
сы, төтенше жағдайлар туындаған 
кезде қолданылатын іс-шаралар, 
сонымен қатар туған өлке және 
облыстың тарихи көрнекті жер-
лері жайлы семинар-тренингтерін 
өткізді.
 Топ құра білу, өзін-өзі 
жетілдіру мен тимбилдинг бойын-
ша тренингтерді «Жастар кадрлық 

резерві» жобасының түлегі, Ақмо-
ла облысы «Думан» педагогика-
лық жасағының аға үйлестірушісі 
Сұлтанбек Бекешев,  «Жұлдыз» 
қоғамдық балалар ұйымдарының 
одағы» ҚБ үйлестірушісі Торғын 
Ескендір, Ақмола облысы «Думан» 
педагогикалық жасағының ІІІ-ші 
дәрежелі тәлімгері, «Жас саясат-
кер» клубының үйлестірушісі Ас-
хат Ахмет өткізді.
 Оқыту курстары аяқталы-
сымен облысымыздың 302 жас 
буын өкілдері «ЭКСПО-2017 ерік-
тісі» сертификаттарына ие болды. 

Жастар саясаты мәселе-
лері басқармасының 

баспасөз қызметі.



Ағымдағы жылдың қазан 
айының 25 жұлдызында Абай 
Мырзахметов атындағы Көк-

шетау университетінде Ақмола облысы жастар 
саясаты мәселелері басқармасы мен облыстық 
жастар ресурстық орталығының өкілдері, со-
нымен қатар облыстық және қалалық жастар 
ұйымдары мен қоғамдық бірлестіктері көшбас-
шыларының І курс студенттерімен кездесуі өт-
кізілді. 

 Аталмыш кездесудің басты мақсаты – 
бірінші курс студенттерінің студенттік орта мен 
Ақмола облысының жастар саясаты аясындағы 
бейімділігін; басқа қаладан келген студент-
тердің жағдайларын саралап, бақылау; түрлі 
бағыттарда белсенді студенттермен жұмыс жа-
сауды ұйымдастыру, құқықтық сауаттылықты, 
саламатты өмір салтын, әлеуметтік белсен-
ділікті насихаттай отырып, облыстық жастар 
ресурстық орталығы қызметінің жалпы жоспа-
рын іске асыру.

 Кездесу Ақмола облысы жастар саясаты 
мәселелері басқармасының басшысы Р. Галля-
мов, облыстық жастар ресурстық орталығының 
ақпараттық-талдау бөлімінің басшысы М. Мыр-
захметов, Ақмола облысының Конфессияара-
лық қарым-қатынастарды талдау және дамы-
ту орталығының басшысы Г. Сатыбалдинаның 
қатысуымен пленарлық отырыстан бастауын 
алды. Отырыс барысында студенттер еркін 
түрде өздерін қызықтыратын сауалдарын қоя 
алатын диалогтық алаң құрды. Жастар жал-
пы облыстық жастар саясатының бағыттары 
мен негіздері, қоғамдағы өзекті мәселелер, со-
ның ішінде дін мәселесі жайлы мағлұмат алып, 

жастардың қоғамдағы алатын орны мен бел-
сенділігі біраз талқыға салынды. 
 Диалогтық алаң аяқталысымен «Құқық 
және оқыту», «Спорт және бос уақытты тиімді 
пайдалану», «Белсенділік» сынды тақырыптық 
алаңдарда бірінші курс студенттерінің облыс 
және қалалық аймақта қызмет ететін жастар 
ұйымдары мен қоғамдық бірлестіктерімен жан-
жақты танысуға мүмкіндіктері болды. Оған 
қоса студенттерге облыстық жастар ресурстық 
орталығының қызметі жайлы ақпарат беретін 
және жастар ұйымдары мен қажетті мемлекет-
тік ұйымдардың байланыс деректері көрсетіл-
ген әдістемелік әдебиеттер таратылды. 

 Осындай іспеттес кездесу Ш. Уәлиханов 
атындағы КМУ-нде «Серпін-2050» бағдарла-
масымен білім алатын І курс студенттерімен 
де өткізілді. Аталмыш іс-шараға Ш. Уәлиханов 
атындағы КМУ ректоры Әбдімүтәліп Әбжап-
парұлы, Ақмола облысы жастар ресурстық ор-
талығының басшысы Тимур Ысқақов пен қала-
лық жастар ресурстық орталығының басшысы 
Белгібаева Анаргүл қатысты. 

 Аталмыш кездесулердің аясында сту-
денттер  жастар саясатының басты бағыттары 
мен Ақмола облысында қызмет ететін жастар 
қоғамдық бірлестіктерімен таныса отырып, 
өзін-өзі жетілдіру мен танытуда бар мүмкіндік-
терді пайдалана алары сөзсіз.

Облыстық жастар ресурстық
орталығының баспасөз қызметі.
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Кезекті кездесулер



 Өңіріміздің жастар саясаты аясындағы өзек-
ті мәселелер мен бірқатар сұрақтарды шешу үшін 
ағымдағы жылдың 23 желтоқсанында «Қоғамдық 
келісім» КММ-нің мәжіліс залында облыс әкімінің 
орынбасары – Кеңес төрағасының орынбасары 
Н. Ж. Нұркеновтың төрағалымен Ақмола облысы 
әкімдігінің жанындағы Жастар істері жөніндегі 
кеңестің кезекті отырысы өткізілді.
 Отырыс жұмысы Ақмола облысы әкімді-
гінің жанындағы жастар істері жөніндегі кеңес 
мүшелері, мемлекеттік органдардың басшылары, 
аудан әкімдерінің орынбасарлары, аудандық және 
қалалық жастар ресурстық орталықтарының бас-
шылары, ЖОО-ның өкілдері, жастар ұйымдарының 
көшбасшылары мен БАҚ өкілдерінің қатысуымен 
жүргізілді.

 Шара басталысымен облыста жұмыс істеп 
жатқан бірқатар жастар ресурстық орталықтардың 
материалдық жағдайлары, техникалық базалары 
мен мамандар құрамы талқыланды. Орталықтар 
қызметінің тиімділігін ғаламтор желілері арқылы 
көрсету үшін SMM-менеджер (әлеуметтік желілер 
мен ғаламтор желісінде жұмыс істеу маманы) ма-
мандарын алу қажеттігі жайлы ұсыныстың жүзеге 
асырылып жатқынына да баса назар аударылды. 
 Ақмола облысының білім басқармасы бас-
шысының орынбасары Ольга Ковалева техникалық 
және кәсіптік білім беру ұйымдарында тәрбие жұ-

мысы жөнінде баяндама жасады. Ағымдағы жылы 
жұмысшы мамандықтары бойынша білім алатын 
оқушылар арасында ұйымдастырылған WorldSkills 
халықаралық байқауына облысымыздан 15 оқушы 
қатысып, барлығы да жүлделі орындарға ие болды. 
 Осыған орай, жалпы жұмысшы маман-
дықтардың маңыздылығы, қазіргі таңдағы оған 
деген сұраныстың жоғарылығын ескеру қажеттігі 
ескертілді.

 Еңбекшілдер және Жақсы аудандарында 
мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру жөнін-
де Еңбекшілдер ауданының әкім орынбасары 
Орынбасар Ахметова мен Жақсы ауданының әкім 
орынбасары Ляззат Сейдахметова баяндады. 
 Кездесу соңында Ақмола облысының 
жастар саясаты мәселелері басқармасының бас-
шысы Ринат Галлямов Ақмола облысы әкімдігінің 
жанындағы Жастар істері жөніндегі кеңестің 2017 
жылға арналған жұмыс жоспарымен таныстырып, 
кеңес төрағасының орынбасары Н. Нұркеновпен 
бекітілді.
 Отырыс қорытындысының хаттамасында 
облыстығы жастар саясатына қатысты жұмыстың 
тиімділігін арттыру бойынша тапсырмалар мен 
ұсыныстар көрініс тапты.

Жастар саясаты мәселелері 
басқармасының баспасөз қызметі.

Жастар саясатының маңыздылығы

43



 ХХІ ғасырда Қазақстан алдында жаңа 
бағытта даму, инновациялық экономиканы 
нығайту, ғылым мен білімнің стратегиялық 
қадамдарын ілгерілету сияқты жаңа міндет-
тер қойылды.
 Заман талаптарына сай, жастар 
бастамалары мен шығармашылық идеяларын 
қолдау және одан әрі дамыту, оларды ғылы-
ми зерттеу жұмыстарымен айналасуға ынта-
ландыру мақсатында, облысымызда «Akmola 
Power» инновациялық жобалар байқауын 
өткізу дәстүрге айналды. Биылғы жылы бұл 
іс-шара қарашаның 28-інде өтті. Байқауға об-
лыс студенттері, жас ғалымдар мен кәсіпкер-
лер қатысты.
 Аталмыш байқау «ЭКСПО-2017» ха-
лықаралық мамандандырылған көрмесі қар-

саңында «Kazakhstan Innovations» қоғамдық 
қоры, Ақмола облысының жастар саясаты 
мәселелері басқармасы мен облыстық жастар 
ресурстық орталығының ұйымдастыруымен 
өткізілді.
 Іс-шара қонақтары облыстық ішкі сая-
сат басқармасының басшысы А. Мысырәлімо-
ва, Ақмола облысы жастар саясаты мәселелері 
басқармасының басшысы Р. Галлямов,  Көкше-
тау қалалық маслихатының депутаты, Ақмо-
ла облысы жастар ресурстық орталығының 
басшысы Т. Ысқақов, «Ақмола облысының ту-
ризм басқармасы» ММ басшысы Ш. Батырха-
нов, «Kazakhstan Innovations» ҚҚ төрайымы 
М. Әбішева көрменің шымылдығын аша оты-
рып, қатысушыларға сәттілік, әрі үздік нәти-
желерге қол жеткізуге қолдауларын білдірді. 
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 Байқау қатысушылары энергетика (ба-
ламалы энергия көздері, энергоэффектілік 
және т.с.с.), ақпараттық технология, ауылша-
руашылық, табиғатты пайдалану және эколо-
гия салаларындағы инновациялар сияқты но-
минацияларда, ғылыми тұрғыдан негізделген 
идеялар мен жобаларды ұсынды. Әрбір номи-
нация бойынша үш жүлделі орын тағайындал-
ды.
 «Kazakhstan Innovations» ҚҚ  төрайы-
мы Әбішева Мариям Серікқызының айтуын-
ша, аталмыш дәстүрлі байқау биылғы жылы 
үшінші рет өткізілуде. Басты мақсаты – жоба 
авторларына мемлекеттік инновациялық жо-
баларды қаржыландыру жайлы түсінік бере 
отырып, жобаны іс жүзінде асыру үшін қолдау 
көрсету. Қазіргі таңда осы байқаудың арқа-

сында «ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесі-
не Ақмола облысынан үздігінен танылған 10 
жоба жіберіледі.
 Іс-шара соңында байқауға қатысушы 
ақмолалықтар Қазақстанды әлемнің дамыған 
отыз ел қатарына қосу идеяларын жүзеге 
асыру мақсатымен аймақтың инновациялық 
дамуына қосып жатқан үлестері үшін серти-
фикаттармен марапатталды. 
 Байқау жүлдегерлері «Zhas Akmola» 
дәстүрлі облыстық жастар жүлдесін табыстау 
рәсімінде марапатталды.

Мансия Есекеева,
«Kazakhstan Innovations» ҚҚ менеджері.
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 Одним из ярких еже-
годных мероприятий в сфере 
молодежной политики Ак-
молинской области являет-
ся молодежная премия «Zhas 
Akmola». Данная премия про-
водится в области с 2010 года. 
В этом году вручение област-
ной молодежной премии «Zhas 
Akmola 2016» прошло 9 дека-
бря в Доме дружбы г. Кокшетау 
и было посвящено 25-летию 
Независимости Республики 
Казахстан.
 Целью проведения еже-
годной областной молодежной 
премии является повышение 
интереса работающей, студен-
ческой и учащейся молодежи 
к развитию молодежного дви-
жения Республики Казахстан, 
признание особых заслуг та-
лантливой и активной мо-
лодежи, а также содействие 
сотрудничеству между моло-
дежными НПО, формирова-
ние в общественном сознании 
идеала современного успеш-
ного молодого гражданина 
Республики Казахстан. 
 В церемонии вруче-
ния премии «Zhas Akmola 
2016» приняли участие за-
меститель акима Акмолин-
ской области Нуркенов Н.Ж., 
руководитель управления по 
вопросам молодежной поли-
тики Акмолинской области 
Галлямов Р. Ф., руководитель 

управления внутренней поли-
тики области Мусралимова А.Е., 
студенты ВУЗов и организаций 
ТиПО, бойцы экологических 
отрядов «Жасыл ел» городов 
и районов области, представи-
тели молодежных ресурсных 
центров и НПО. 
 В этом году награждение 
номинантов премии состоялось 
по 9 номинациям.
 Обладателем номина-
ции «Открытие года» стал воен-
но-спортивный клуб «Батыр» г. 
Степногорск.  Клуб «Батыр» яв-
ляется обладателем призовых 
мест различных областных и 
республиканских военно-па-
триотических слётов. В июне 
текущего года военно-патри-
отический клуб «Батыр» при-
нял участие на II республикан-
ском военно-патриотическом 
сборе молодежи «Айбын», где 
достойно занял первое место 
в командном зачете по норма-
тиву «Защита от оружия массо-
вого поражения», а также стал 
обладателем вторых мест по 
3-м иным нормативам. 
 Номинацию «За му- 
жество и героизм» получил 
Чернышов Денис – военнослу-
жащий воинской части 6655 
г. Актобе. Денис был призван 
в ряды вооруженных сил из 
родного города Атбасар в сен-
тябре 2015 года. Он был одним 
из тех, кто первым вступил 

в бой с террористами, отра-
жая нападение на оружейный 
склад воинской части 6655, 
произошедшее 5 июня 2016 
года в г. Актобе. 
 Обладателем номина-
ции «Молодежный ресурсный 
центр года» стал Молодежный 
ресурсный центр Есильского 
района. По итогам года мо-
лодежный ресурсный центр 
успешно достиг всех показа-
телей по району. Кроме того, в 
этом году ресурсным центром 
был инициирован первый в 
районе музыкальный проект 
«Голос Есиля»,  а также откры-
та «Street Workout» площадка.
 Номинации «Молодеж-
ный проект года» удостоилась 
Спортивная Workout команда 
«EMPIRE WORKOUT». Только за 
2016 год команда талантливых 
спортивных ребят стала при-
зером межрегиональных со-
ревнований по Street Workout 
– 2016, международных сорев-
нований по Street Workout в го-
роде Омск, а также Республи-
канских Воркаут Игр (РВИ) в 
г. Шымкент.
 Номинацию «Моло-
дежная организация года» 
получил «Филиал по Акмо-
линской области «Кокшетау 
Жайдарман» Республиканско-
го молодежного обществен-
ного объединения «Союз КВН 
Казахстана». В сезонных играх 
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лиги принимают участие свы-
ше 30-ти команд из городов 
Астана, Кокшетау, Костанай, 
Рудный, и районов Акмолин-
ской области, что является 
наивысшим показателем по 
сравнению с другими лигами 
нашей страны. Воспитанники 
филиала Сборной Акмолин-
ской области команда «Үш 
жүз» вот уже 4 год подряд до-
стойно представляют нашу 
область на республиканском 
уровне.
 В номинации «Твор- 
ческий коллектив года» побе-
дил танцевальный ансамбль 
«Сымбат». Танцевальный кол-
лектив является многократным 
лауреатом областных смотров 
художественной самодеятель-
ности «Ақмола жұлдыздары», 
а также двукратным победите-
лем областного фестиваля «Сту-
денческая весна».
 Номинацию «Молодой 
рабочий года» получил Бань-
щиков Иван, заведующий 
молочным комплексом №2 
ТОО Агрофирма «Родина». Им 
достигнуты высокие показа-
тели в развитии животновод-
ства – увеличен надой до 8 000 
кг на 1 фуражную корову в год. 
Это лучший показатель по Ак-
молинской области.
 Обладателем номина-
ции «Студент года» стал Ке-
римбек Бексултан, студент 

3 курса Кокшетауского госу-
дарственного университета 
им. Ш. Уалиханова. Молодой че-
ловек является лучшим игро-
ком команды КВН «Үш жүз», 
обладателем І места в составе 
команды «ШУ» на межфакуль-
тетской КВН игре в КГУ Ш. Уа-
лиханова, а также І места на 
городском конкурсе «Лучший 
ведущий», лауреат фестиваля 
«Шоқан жұлдыздары-2016».
 Лучшим в номинации 
«Комитет по делам молоде-
жи» был признан комитет по 
делам молодежи колледжа 
агробизнеса села Чаглинка 
Зерендинского района. Коми-
тет учебного заведения про-
водит огромную работу в вос-
питании молодого поколения. 
Студенты колледжа являются 
активными участниками раз-
личных районных и областных 
мероприятий.
 Обладателям премии 
были вручены дипломы и цен-
ные подарки. 
 Н а  м е р о п р и я т и и 
заместитель акима Ак-
молинской области Нурлан 
Нуркенов поощрил благодар-
ственными письмами молодых 
акмолинцев, внесших значи-
тельный вклад в реализацию 
государственной молодежной 
политики в регионе. 
 Обладателями благо-
дарственных писем стали:

 Бельгибаева Анаргуль – 
директор молодежного ресурс-
ного центра города Кокшетау.
 Жусупов Чингис – испол-
нительный директор корпора-
тивного фонда «Альянс студен-
тов «Кокшетау».
 Ануарбек Бекжан – сту-
дент 3 курса Кокшетауского 
университета им. Абая Мырзах-
метова, председатель МОО «Ак-
молинская лига дебатов».
 Абдрахманов Серик  –  сту-
дент 4 курса Гуманитарно-тех-
нической академии города Кок-
шетау.
 Ергали Алдияр  – солист-во-
калист Акмолинской областной 
филармонии.
 В рамках премии также 
были подведены итоги таких 
проектов как конкурс инноваци-
онных идей и проектов «AKMOLA 
POWER», интеллектуальная игра 
«Брейн-ринг» среди студентов 
ВУЗов и организаций ТиПО, обу-
чающихся по программе «Сер-
пін-2050», а также селфи-конкурс 
среди ровесников Независи-
мости.

Пресс-служба Управления 
по вопросам молодежной 

политики Акмолинской 
области
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 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25-жылдығына орай Қазақстан КВН Одағы 
Ақмола облысы бойынша филиалы Ақмола облысы жастар саясаты мәселелері басқармасы-
ның облыстық жастар ресурстық орталығының қолдауымен «Жаңа қадам» тақырыбымен 
«Жайдарман» ойындарының маусымы ашылды. 
 Биылғы жылы жергілікті лиганың ойындары «Жаңару маусымы» тақырыбы аясында 
өткізіледі. 
  Маусымашар ойындарына биыл жас ерекшеліктері әркелкі – мектеп оқушылары, сту-
денттер, тіпті мұғалімдерден құралған түрлі форматтағы командалар қатысты. Ойыншылар 
жаңа маусымға қадам баса отырып, жаңа бағыттағы әзілдерімен ойынның жаңа деңгейін 
көрсетуге талпынды. Ақмола облысының Қорғалжын, Егіндікөл, Целиноград аудандары мен 
Көкшетау, Астана, Костанай, Степногорск, Рудный қалаларынан барлығы 28 команда өнер-
лерін көрсетті.
 Көрермендерді жайдарымен қатар өткір әзілдерімен жадырата білетін жайдарманшы-
лар жаңа бағыттағы әзілдерімен дәстүрлі түрде 5 ұпаймен бағаланатын «Сәлемдесу» сайысы 
аясында ойынның жаңа деңгейін көрсетуге талпынды.
 Жас жайдарманшылардың өнерлерін әділ қазылар алқасының құрамына енген облыстық 
мәслихаттың депутаты Ә. Баймағамбетовтың төрағалық бастауымен облыстық жастар ре-
сурстық орталығының басшысы, қалалық мәслихатының депутаты Т. Ысқақов, облыстық 
жастар ресурстық орталығының ақпараттық-талдау бөлімінің басшысы М. Мырзахметов, 
«Қазақстан» Ұлттық арнасының Ақмола облысындағы меншікті тілшісі Ермек Елберген 
және «Жайдарман» ойындары жоғары лигасының чемпионы Қасиет Кәрім бағалады.
 Ойын қорытындысы бойынша ІІІ орынды «Қорғалжын» командасы (Қорғалжын ау-
даны), ІІ орынды «Жұрттың балалары» командасы (Көкшетау қ.), ал І орынды «Көңілді сту-
денттер» командасы (Қостанай қ.) өз қанжығаларына байлады. Оған қоса, «Үздік ойыншы» 
аталымына «Парламент» командасы (Қостанай қ.), «Үздік әзіл» аталымына «Бір үйдің бала-
лары» командасы (Көкшетау қ.) ие болды. «Қазақстан КВН Одағы» РЖҚБ Ақмола облысы 
бойынша «Көкшетау КВН» филиалының «Арнайы жүлдесіне» Көкшетау қаласы, Ақан сері 
атындағы «Мәдениет» колледжінің «Күле сал» командасы ие болды. 
 Сәтті өнер көрсете білген жүлдегерлердің барлығы облыстық Ақмола лигасының ши-
рек финалдық ойындарына жолдама алады. Демек, «Жаңару маусымы» өз жалғасын табуда. 

Облыстық жастар ресурстық 
орталығының баспасөз қызметі.

«Жаңару маусымы»
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 На сегодняшний день «Альянс студентов Казахстана» является одним из наиболее крупных 
студенческих движений в стране, консолидирующим в своих рядах более 30 тысяч активных студен-
тов и имеющим региональные представительства в 26 городах Казахстана.
 В преддверии 25-летия Независимости Республики Казахстан 9-10 ноября текущего года в 
прекрасной столице г. Астане прошел XIII Республиканский слет студенческого движения. 130 ак-
тивных студентов со всех уголков нашей необъятной страны приняли участие в слете. 
  Двухдневное мероприятие началось с общего сбора всех делегатов и встречи с лидером 
республиканского студенческого движения «Альянс студентов «Казахстана» Мержаном Абилхасом, 
который поприветствовал каждый регион и пожелал провести два эффективных и плодотворных 
дня. 
  Во второй половине дня ребята приняли участие в 
тренингах, семинарах и мастер-классах, которые проводили 
значимые лица в сфере молодежной политики и предприни-
мательства сраны.
 В завершении насыщенного событиями дня, вниманию 
участников была представлена игра клуба веселых и находчи-
вых. Ребята получили колоссальный заряд бодрости и пози-
тивного настроения.
  Второй день начался с совета лидеров АСК, на котором традиционно подводились итоги про-
деланной работы и обсуждались дальнейшие планы. 
  О деятельности студенческого движения нашего региона поделился директор «Альянса сту-
дентов «Кокшетау» Чингис Жусупов: «В Кокшетау АСК развивается динамично. Всяческая поддерж-

ка от Управления по вопросам молодежной политики «развязывает 
руки» и придает уверенность в любых начинаниях. В течение года 
активисты нашего города организовали и провели ряд мероприя-
тий. К примеру, студенты провели акцию по пропаганде правиль-
ного питания молодых людей «Как питаешься, студент?». Органи-
зована открытая площадка «Кокшетау говорит», направленная на 
разностороннее развитие студенческой молодежи и обмен опытом 

в предпринимательской деятельности, а также сфере в молодежной политики. 
 Учитывая позитивный опыт успешной реализации предыдущих планов, по итогам меропри-
ятия была выработана и принята стратегия деятельности Республиканского студенческого движе-
ния на 2017-2019 гг. 
 В заключении слета Альянс студентов нашего региона настроился на позитивный лад и го-
тов к покорению новых вершин.

Пресс-служба КФ «Альянс студентов «Кокшетау».   
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«Жас Отан–2016»

галереясы

Халықаралық жастар күніне 
орайластырылған «Бұл менің 
туым!» акция аясындағы ав-

тошеру

«Youth Camp Akmola–2016» Ақмола облыстық жастар 
оқыту лагері

ҚР Тұнғыш Президенті күні Елбасының қатысуымен
өткен республиқалық жастар форумы

Қоғамдық қызметтегі жетістік-
тері үшін «Жас Отан» ЖҚ Ақмола 
облыстық филиалының белсен-

ділеріне жаңа төсбелгілердің 
табысталуы

Ел Тәуелсіздігінің 25-жылдығына орай ұйымдасты-

рылған «Ақмола жастары – Тәуелсіздік толқынында» 

жастар ақпараттық насихаттау тобының 

іс-сапарлары аясында

«Жас Отан» ЖҚ төрағасы Ш. Баймановпен коворкинг орталығындағы кездесу
«Еркін пікір» жобасының диалогтік алаңы

«Нұр Отан» партиясы жанындағы 
«Жас Отан» Жастар қанаты облыстық 

филиалының баспасөз қызметі.



 Ағымдағы жылдың 24 қараша күні Жастар орталығы 
ғимаратында Ел  Тәуелсіздігінің 25-жылдығы аясында 
«Тәуелсіздік толқынында» жастар балы өткізілді. Аршалы 
ауданы әкімінің орынбасары Маусынбаева Мәдина Мінай-
дарқызы шараға қатысушы жастарды еліміз бен халқымыз 
үшін аса маңызды мерекемен құттықтай отырып, еліміздің 
байрағын биік тұғырлардан көрсететін жастарға деген 
өз сенімін білдірді. Оған қоса, Мәдина Мінайдарқызы аудандағы жастар саясатының дамуына үлес 
қосқан белсенді жастарды марапаттады. 
 Іс-шара конкурстық бағдарлама түрінде 17 жұптың қатысуымен өткізілді. Байқауға қаты-
сушыларды құзырлы әділқазылар алқасының құрамындағы Аршалы ауданы әкімінің орынбасары 
Мәдина Маусынбаева, ауыл шаруашылығы және өндіруші ұйымдардың қызметкерлері кәсіподағы-
ның төрайымы Татьяна Пристинская, «Нұр Отан» партиясы Аршалы аудандық филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Роза Федорова және аудандық мәдениет үйінің хореографы Виталий Бакшеев 
бағалады.
 Бал стилінде кешкі сәнді көйлектерімен жұптар  полонез бен вальс биін шыр айналып билеп,  
әсемдігі мен грациясымен жиналған қауымды таң тамаша әсерде қалдырды. Сонымен қатар көрер-
мендер назарына отты латын америкалық би ұсынылды. «Мираж» би ұжымы «Қарадағы адамдар» ар-
найы құттықтау билерін орындады. Кеште музыкалық мектеп оқушыларының орындауында музы-
калық композициялар шырқалды. Байқаудың қорытындысы бойынша  барлық жұптарға дипломдар 
мен естелік кәдесыйлар тапсырылып, балдың Ханы мен Ханшайымы таңдалды.

Аршалы ауданының жастар ресурстық орталығы.

 Осенью в районном Доме Культуры состоялся долгожданный полуфинал уличных танцев 
без правил «proDANCE», организованный Молодежным ресурсным центром Атбасарского района. 
 Целью данного проекта является выявление и поощрение талантливой молодежи, пропа-
ганда здорового образа жизни и развитие интереса к танцевальной культуре среди молодежи, со-
действие укреплению связей между молодежными танцевальными командами.
 В финал прошли 4 команды, среди которых гран-при завоевала команда «Anakonda», І место 
досталось команде «Жигер», ІІ место заняла команда «Kosmos» и 3 место осталось за командой 
«Made in Poltavka».
 Все команды показали себя настоящими бойцами, талантливыми танцорами и невероятно 
дружелюбными людьми, которые с большим вдохновением занимаются своим любимым делом.
Мы по праву можем гордится каждой командой, которая смогла подарить позитивные эмоции всем 
зрителям.
 Теперь с нетерпением ждем жаркого финала, который уже обещает быть исключитель-
но необычным и незабываемым. Для многих людей это огромный шанс показать себя и свои 
возможности.

Молодежный ресурсный центр Атбасарского района.

«Тәуелсіздік толқынында» жастар балы

Мечтай!
Стремись!
Достигай!
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 Қазіргі  таңда 
қоғамымызда өмір 
сүріп жатқан діни 
экстремизм қарқын-
ды бағытта қанатын 
жайып, жұртты дүр-
ліктіруде. 
 Экстремизмнің 
қай түрі болса да тұтас 
әлемге, мемлекеттің 
ұлттық қауіпсіздігі-
не, елдің  тұтастығы-
на, азаматтардың 
құқығына үлкен қауіп 
төндіреді. 
 Биылғы жылы 
Ерейментау қаласында 
Рухани келісім күніне 
орай қалалық Бөген-
бай батыр ескерткіші 
алаңында «Біз экс-
тримизм мен терро-
ризмге қарсымыз» 
атты акция өтті. Ша-
раға аудан әкімінің 
орынбасары Абай 
Әлжанов, ардагерлер 
ұйымының төрағасы 
Төлеген Абдин, жер-
гілікті правосла-
виелік діни бірлестік-
тің өкілдері, ұстаздар 
мен мектеп оқушы-
лары, №8 Агротехни-
калық колледжінің 
студенттері және БАҚ 
өкілдері қатысты.
 Акцияның мақ-
саты жастарды патри-
оттық сезімге баулу-
мен қатар өзге ағым 
өкілдерінің араңда-
тушылығына түсіп 
қалмау жолдарын 
айқындау. Өскелең 
ұрпақтың бойына, 
әсіресе, отансүйгіштік 

қасиеттің жетілуіне 
септігін тигізетін бұл 
шараның берер тәр-
биесі мол.
 Ж е р г і л і к т і 
православиелік діни 
бірлестіктің өкілдері 
жиналған қауымға 
жалпы әлемдегі діни 
қақтығыстар мен 
қайшылықтар неден 
туындайтынын түсін-
дірді. Діни бірлестік-
тің өкілдері көтерген 
мәселелердің өзек-
тілігіне тек біржақты 
деңгейде ғана қарап 
қоймай, оны жастарға 
түсінікті етіп жеткізе 
білді, бүгінгі қоғамға 
қажетті ақпарат беріл-
ді. 

 Жас ұрпақты 
бесіктен бастап ұлт-
тық құндылықтарды 
дәріптеуге, жастар-
дың дәстүрлі ислам-
нан ауытқу процесін 
тоқтатуға ден қою қа-
жет. Жастармен осы 
бағытта жұмыс жа-
сау, экстремизм және 
терроризмге қарсы 
акциялар өткізу си-
яқты игі істерді, бо-
лашақта да өткізуге 
ұмтыламыз.  
Ерейментау ауданының 

жастар ресурстық 
орталығы.

 Ел Тәуелсіздігінің 
25-жылдығына орай 
ағымдағы жылдың 24 
қарашасында Щучинск 
қаласының аудандық 
мәдениет үйінде Бура-
бай ауданының әкімі 
Төлеген Жұмабекұлы 
Ташмағамбетовтің қа-
тысуымен  «Жастар 
дауысы-2016» атты 
орасан зор фестиваль 
өткізілді. 
 Аталмыш іс-ша-
раға ауданымыздың 5 
оқу орындары – Эко-
логия және орман ша-
руашылығы колледжі, 
Туризм және сервис 
индустриясы колледжі, 
Жоғары колледж, Пе-
дагогикалық колледж 
және Қатаркөл ауылы-

ның Ауылшаруашылық 
колледжі қатысты. 
 Ф е с т и в а л ь 
үш кезеңнен тұрды: 
бірінші «Асқақтай 
бер, айбынды Қа-
зақстан!»–атты ке-
зеңінде студенттер 

мемлекеттік тілде 
патриоттық әндерді 
орындап шықты; екін-
ші «Сұрақ-жауап» атты 
кезеңде қатысушылар 
Тәуелсіз Қазақстан та-
рихынан білімдерін 
көрсетті; ал  үшінші 
«Жұлдызды сәт» деп 
аталатын кезеңде қа-
тысушылар өздерінің 
ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ 
өнерлерін жекелей ән 
орындаумен танытты. 
 А т а л м ы ш 
сайыс арқылы кол-
ледж студенттері өз-
дерінің өнерлерімен 
қоса, тапқырлықтары 
мен белсенділіктерін, 
туған елге деген 
сүйіспеншіліктерін 
жеткізе білді. Фести-
валь қорытындысы 
бойынша  бас жүлдені 
Щучинск қаласының 
педагогикалық кол-
леджі иеленді. Қалған 
қатысушылар да на-
зардан тыс қалмай, 
дипломдар мен баға-
лы сыйлықтармен ма-
рапатталды.

Бурабай ауданының 
жастар ресурстық 

орталығы.

«ЖАСТАР ДАУЫСЫ-2016» Жат ағымның 
пиғылы да жат

52



53

 Ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай «Менің еңбегім – ел игілігі үшін» атты Тәуел-
сіздіктің 25 қадамы аясында жас мұғалімдер арасындағы «Алтын әзіл» – атты көңілділер 
мен тапқырлар клубының сайысы өткізілді. Сайысқа Қорғалжын мектеп-гимназиясы, 
Достық орта мектебі, Ш. Уәлиханов атындағы Қараегін орта мектебінің және Қорғалжын 
агротехникалық колледжі студенттерінен құралған командалар қатысты. 
 Ойыншылардың өнерлерін әділ қазылар құрамына енген аудандық статистика басқар-
масының басшысы Б. Кибалдина, аудандық жастар ресурстық орталығының директоры, ау-
дандық мәслихат депутаты Н. Баешев, аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің бас 
маманы С. Жоламанов, аудандық балалар шығармашылық үйінің директоры Б. Аққожина және 
аудандық орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің кітапханашысы Г. Ахметжанова баға-
лады. 
 Алдын ала тартылған жеребе нәтижесінде Ш. Уәлиханов атындағы Қараегін орта мектебі 
бірінші болып сахнаға шықты. «Сәлемдесу», «Капитандар сайысы» және «Музыкалық тақырып-
тағы үй жұмысы» атты сайыстардың нәтижесінде қазылар алқасы бірыңғай шешім қабылдап, 
Достық орта метебінің командасы бас жүлдеге лайық деп табылды. Ал Қорғалжын мектеп гим-
назиясы, Қорғалжын агротехникалық колледжі мен Ш. Уәлиханов атындағы Қараегін орта мек-
тебі командалары сәйкесінше І, ІІ, ІІІ орындарға ие болды. 
 Барлық қатысушы командалар арнайы алғыс хаттармен марапатталды. Ел тәуелсізді-
гінің құрметіне өткізілген шара өз деңгейінде өтті.

Қорғалжын ауданың жастар ресурстық орталығы.

 Ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығы қарсаңын-
да қазақ мәдениетін қайта жаңғырту, келер ұр-
паққа қазақ халқының мәдени, отбасының руха-
ни құндылықтарын, ұлттық салт-дәстүрін және 
отбасындағы тәлім-тәрбиені, қоғамдық саяси 
тұрақтылықты нығайту мақсатында Сандықтау 
ауданының жастар ресурстық орталығының 
ұйымдастыруымен аудандық мәдениет үйінде 
«Қазақ келіні» байқауы өткізілді. 
 Додаға түскен қазақ келіндерінің инабаттылығын танытатын аталмыш байқаудың, әсіре-
се, жастар үшін тағылымы мол. Байқау талаптарының салмағы жеңіл болған жоқ. Өмірде «Келін» 
деп танылған әр қатысушы өмірлік серіктері мен балаларымен өнер көрсетті. Тамақ әзірлеуден 
бастап, ұлттық киім үлгісін көрсету, өздерін таныстыру, шығармашылық өнерлерін таныту – 
барлығы әрбір қатысушыға көрермен алдында аса үлкен жауапкершілік жүктеді. Балаға азан 
шақырып ат қою, жасөспірім қызға алқа салу, табақ тарту, т.б. ұлттық болмысымызға тән рәсім-
дерді көпшілік алдында сән салтанатпен көрсете білген келіндер шығармашылық байқауда да 
айрықша қырынан таныла білді.  
 Қазылар алқасының шешімі бойынша жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар болып шыққан 
келіндер марапатталды. Жүлделі ІІІ орынға Каменка агротехникалық колледжінің қазақ тілі 
мұғалімі Гүлзира Есболова ие болды. ІІ орынды Тілдерді оқыту орталығының әдіскері Әсем 
Рахимова иеленсе, жүлделі І орынды «Мирас» балабақшасының тәрбиешісі Жазира Жүсіпова 
жеңіп алды. 
 Ұйымдастырушылар алқасы жүлде иегерлеріне естелік сыйлықтар мен алғыс хаттар та-
быстады. Аталмыш шара ұлттық салтымызды жаңғыртып, жастарға тәрбие беруде маңызды 
қадам болып табылады. Байқау жеңімпазы облыстық келіндер сайысында ауданымыздың на-
мысын қорғайды. Жазираға сәттілік тілейміз!

Саңдықтау ауданының жастар ресурстық орталығы.

Көңілділер мен тапқырлар клубының сайысы

Қазақтың  келіні



Дань уважения старшему поколению
 В этом году наша страна отмечает особую дату в становлении независимого государства – 
25-летие Независимости. За эти годы мы достигли больших успехов в развитии всех сфер общественной 
жизни.
 Современные успехи страны – это наследие наших 
предков для будущего поколения, надежная основа построения 
сильного, независимого государства. 
 Невозможно представить настоящее без старшего 
поколения. Несомненно, сегодняшнему светлому дню, 
наполненному жизнью, беспечным смехом, радостью, спокойным 

сном, мы обязаны им.
  В рамках месячника «День пожилых людей», с целью 
оказания помощи одиноким престарелым и пожилым людям 
молодежный ресурсный центр Целиноградского района создал 
молодежный отряд «Жалын» в каждом сельском округе. 
  В сельских округах Оразак, Шалкар, Воздвиженка, 
Софиевка, Красноярка, Коянды, Тасты, Максимовка, Приречный, 
Новоишимка отряды продолжают акцию помощи престарелым. 

Пожилые люди искренне радуются и всем сердцем благодарят молодежь. Наша обязанность - протянуть 
руку помощи пожилым людям и отдать им дань уважения.
        

 Молодежный ресурсный центр Целиноградского района.

Жастар дәстүрлі құндылықтар үшін
 Тәуелсіздік жылдарында еліміз қауіпсіз зайырлы 
мемлекет ретінде қалыптаса отырып, бейбітшілік, этни-
кааралық және конфессияаралық келісімнің басты ба-
сымдықтары орнады. Қазақстан бүкіл әлемге  этностар 
мен конфессиялардың диалогы мен бейбіт өмір сүруінің 
мүмкін екенін дәлелдеуде. Мәдениеттер мен діндер ара-
сындағы диалогтың  нығайуы  бойынша Қазақстандық 
тәжірибе  әлемдік эталон ретінде танылады. 
 Қазіргі  таңда  бүкіл дүние жүзінде діни экстремизм 
және терроризмге байланысты бірқатар мазасыз үрдістер орын алып жатыр.
 Осыған орай  жастар арасында дәстүрлі құндылықтарды және патриоттықты 
қалыптастыру мақсатымен «Жастар дәстүрлі құндылықтар үшін!» республикалық жастар ак-
циясы өткізілді.
 Аталмыш республикалық акция аясында ішкі саясат бөлімінің «Жастар ресурстық орта-
лығы»  КММ  жастар үшін сұхбат алаңын ұйымдастырды. Іс-шара барысында «Жаңылыстыра-
тын жол» бейнеролигі көрсетіліп, «Соқыр және жетелеуші»  тренингі өткізілді. Аудитория қы-
зығушылығын арттырған тренинг дұрыс жолмен жүру мен жаман қылықтың әсеріне түспеудің 
қаншалықты маңызды  екенін жеткізді.
 Кездесуге ішкі саясат бөлімінің басшысы Сәуле Қасенова шақырылды, ол жастарға өзін 
және жақындарын біздің еліміз бен ділімізге радикалды идеялардан сақтану үшін негізгі дәстүр-
лі рухани құндылықтарға сүйену қажет  екенін айта кетті. Еліміздің бай мәдени әлеуетін сақтап 
қалу – міндетіміз, себебі ұлттық құндылығымыз ата-бабалардан қалған баға жетпес мұра. 

Шортанды ауданының 
жастар ресурстық орталығы.
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БҮКІЛ ЕЛ ҮШІН
ЗОР ОҚИҒА!

ОГРОМНОЕ 
СОБЫТИЕ ДЛЯ 
ВСЕЙ СТРАНЫ!
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