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Кітап – Алматы қаласы, Егеменді Қазақстанның әйелдеріне арналған. Олар 
– табысты, өзін-өзін жетілдірген, өз идеялары мен істерімен қызықты. Кітапта 
олардың жеке шығармашылығы мен еліміз туралы, Алматы қаласының және 
Қазақстанның дамуы мен гүлденуіне әйелдердің қосқан үлесі туралы сипатта-
лады. Біз еліміздегі әйелдері туралы аз ғана бөлісеміз. Бірақ бұл бастамасы ғана.

Кітап жастарға, саясаткерлерге, журналистерге, гендерлік көшбасшыларға, 
қоғамдық және әйел бірлестіктеріне, қазіргі заманның өзекті тақырыптарына 
қызығушылық танытқан жандарға арналады.

Книга посвящена алматинкам - женщинам суверенного Казахстана. Они 
успешны, самодостаточны, интересны своими идеями и делами. Вглядитесь в их 
лица, прочитайте, что они пишут о себе и стране, о том вкладе, который вно-
сит женщина в развитие и процветание Алматы и Казахстана. Мы рассказываем 
лишь о малой части женщин  мегаполиса страны. Но это только начало. 

Книга рекомендуется для молодежи, политиков, журналистов,  лидеров ген-
дерных, женских и общественных  организаций, всем тем, кто заинтересован в 
изучении этой актуальной темы современности.
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Алматы әйелдері

	 Қыздар,	 келіншектер,	 әйелдер...	 Біздің	 ар-намысымыз,	 біздің	
мақтанышымыз!	Қолдаушымыз,	көмекшіміз	және	күтушісіміз.	Қарапайым	
және	 қиын	 күндерімізде	 біздің	 жан	 құрбымыз.	 Сүйікті	 де,	 сүюшілеріміз!	
Әрқашан,	әр	жерде	қайталанбас	жансыздар!

Әже	және	 апа!	 Балалық	шағында	және	 өспірім	 кезінде	 әжесі	 қасында	
болған	 жандар	 бақытты,	 олар	 бір-бірімізге	 жақсы	 қарым-қатынасты	
үйретіп,	салт-дәстүрмен	тәрбиелеп,	өнеге	көрсетті!

Ана!	Ана	сүтімен	жер	бетіндегі	барлық	жақсылықты	игердік.	Ол	бізге	
өмір	сыйлады,	алғашқы	жылулық	пен	махаббатты	сыйлаған	жан!

Апайларымыз,	кішісі	немесе	үлкен	апайларымыз,	апайыңа	сені	балалық	
шағында	сеніп	тапсыратын.	

Өмірлік	жолдасың,	 бірнеше	жылдан	ері	 өмірдің	ақ	пен	қарасын	бөлісіп	
келе	жатқан	жарың.	Сүйікті	қыздарың!

Әйел	атауында	қаншама	жылулық	пен	қамқорлық	бар!
Сіздердің	қолдарыңызда	«Алматы	көшбасшы-әйелдері»	кітабы.
Кітапта	–	әйелдер	мінез	бен	мамандық	бойынша	әр	түрлі,	бірақ	оларды	

Отанға	 деген	 махаббат,	 Алматы	 қаласының	 мақтанышы,	 отбасының	
қамқоршысы,	табысты	қызметкер,	ұнайтын	қызығушылықтары	мен	үлгі	
тұтарлық	жағдайлары	біріктіреді.

Бұның	 барлығы	 –	 	 Алматы	 әйелдері!	 Біздің	 қалада	 8	 ер	 баласына	 10	
әйелден	келеді,	сондықтан	еразаматтарымызға	қарағанда	әйел	баласының	
еңбегі	 көбірек.	 Қаламыздың	 өркендеуіндегі	 білім,	 ғылым,	 медицина,	 жаңа	
технологиялардың	 көбісінде	 әйелдердің	 қосып	 отырған	 үлесі	 зор,-	 деп	
Еліміздің	басшысы	Н.Ә.	Назарбаев	анықтаған.

Бүгінде	бұл	–	 	5	институционалдық	реформаға	және	100	қадамды	нық	
жасау	үшін	жасалған.	Қазақстанның	игілі	мен	өркендеуі	үшін,	мақсаттарын	
іске	асыру	үшін	Алматы	әйелдері	еңбектініп	келеді!

Алматылықтар!	 	 Сіздер	 мүмкін	 емес	 нәрселерді	 орындап	 келесіздер,	
сіздер	өмір	мен	қызметте	ғажап	істерді	жасап	келесіздер,	сіздер	–	біздердің	
барымыз!!

Әрқашан	сіздерге	сәттілік	тілеймін!	Бақытты	болыңыздар!
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Ахметова Л.С.

Алматы әйелдері: тарихи портреттің құрылымдары 

Туған елім! Алматы жері көптеген жағдайларды жадында сақтаған. Қаланың 
аумағында қорғалжын, қорғандар кездейсоқ кездеспейді, ғасыр тарихы...

Біздің, біздің ата-бабаларымыздың киелі жерде біздің Отанымызда тұрып келе 
жатқанымызға, бірнеше жүз жылдар өтті!

Жақындағы тарих

ХIХ ғасыр
1876 жыл – ер балаларға және әйел адамдарға арналып ашылған гимназиялар.
Педагогикалық курстардың негізінде Вернен әйелдер гимназиясы ашылды. 1899 

жылы 229 тәлімгер білім алған. Әрине, сол уақытта оқу ақысы жоғары болды.
ХХ ғасырдың бірінші жартысында қазақ халқы ауыр-сынақ мерзімін кешті: саяси 

және әлеуметтік қобалжулар және қанағатсыздану, революция, басқыншылық, 
ашаршылық, соғыс, жаңа өмірді құру... Сонымен қатар, білімділік, институт пен 
университеттердің ашылуы, оқуға қызығушылық, завод жіне фабрикалардың соғылуы 
қатар жүріп жатты.

ХХ ғасырдың екінші жартысында –  әрбір азаматтың жоғарғы білімге ие болуы, 
күндізгі және сырттай оқу бөлімдері, қызықты жұмыс,  инженерлік мамандықтар, 
сонымен қатар ғылым, техника, өнер мен шығармашылықтың өркендеуі социалистік 
кезеңде жүріп жатты.

Мен өткенді талқылап отырғаным жоқ. Мен өзімнің өмір сүрген кезенімді, сол 
кезеңнің азаматы ретінде көргенімді, өзіндік ерекшеліктері мен кемшіліктерін баяндап 
отырмын. Адам баласы мәңгүрт адам немесе өткенге топырақ шашпауы тиіс. Өткенді 
есте сақтау керек: жақсысын да, жаманын да. Барлық нәрсе керемет болуы мүмкін емес.  
Барлығы болды... Сол жағдайларды есте сақтау біздің міндетіміз.

ХХ ғасыр Алматы қаласы үшін ерекше, Алматы қаласы – өте әдемі болатын, Қазақ 
Советінің  бас қаласы болатын. Ал ол аз емес!

Кітапта Алматы қаласының әйелдері туралы сипатталатын болғандықтан, ХХ 
ғасырда әйелдердің көбісі Алматы қаласында туылып, өсті.

Алматы тарихы біздің өмірімізбен байланысқан, себебі көбісі осы қалада туылып, 
не болмаса ата-аналары, не атаәжелері көшіп келіп жатты, себебі Алматы бас қала 
болатын.

Алматы туралы айта отырып, қаланың көптеген ауыл аймақтар мен өңірлерді 
біріктіргенін сөз ете керек, себебі көптеген жандар көшіп келіп жатып, дәл осы қалада 
әрбір сипатталушымыздың жаңа өмірі басталып, отбасын құрып жатты.

Қазақстан өз халықмен мақтан тұтады, әсіресе әйелдерімен мақтанады. ХХ 
ғасырдың  бірінші жартысында дала әйелдерінің өмірінде көпетеген жаңашылдықтар 
пайда болды, сондықтан тарихтың арғы жағына үңілмей ақ, бергі ата-әжелерімізді еске 
түсірейік, сізбен біздің тарихымызды еске алайық... 



Алматы қаласының көшбасшы әйелдері

- 5 -

Біріншілер, ХХ ғасырдың бірінші тұлғалары кімдер олар? Біздің өткеніміз, біздің 
советтік қиыншылық пен жақсылықтарымыз қандай?

ХХ ғасырдағы Алматы әйелдерінің тарихы
1919 жыл 6 ақпан – Семиреченск ауданының  жергілікті ұлттық әйел еңбекшілерінің 

жиыны. Бұл алғашқы жиын, алғышқы съезд, әйел баласына арналған алғашқы жиын 
деп аталған. Жергілікті ұлттық 200 әйел мен қыздар қатысты. Съезд  міндеті –  совет 
құрылысына әйелдерді тарту, баулу болатын.

1920 жыл 3 ақпан – әйел-мұсылман одағы құрылды.
1920 жыл 29 желтоқсан ЦИК және СНК КАССР декреті.
1924 жылдың қаңтар-наурыз айлары –  «Жетісу әйелдері» журналы басылып 

шықты.
1925 жылы «Қазақстан әйелдері» атты саяси-қоғамдық, әдеби-көркемдік журнал 

басып шығарылды.
1927 жылы 2-9 қазан айында бірінші балабақша құрылды.
1929 жылы мамыр айында Қазақстанның Қызылорда қаласынан кейін, Алматы бас 

қала атанды.
1932 жылы 28 қарашада –  Қазақ ССР-дың алғашқы ана және сәби қорғанына 

байланысты Қазақ ғылыми-зерттеу институты ашылды.
1944 жылы Қыздар педагогикалық инстиутты ашылды. Бұл СССР кезінде, тек 

қыздар білім алатын оқу ордасы болатын.
1948 жылы 21 сәуірде – СССР халық әтрісі К. Байсеитоваға СССР Мемлекеттік 

премиясы тағайындалды.
1961 жылы 24-25 шілде – Қазақстан әйелдер съезді өтті.

ХХ ғасырдағы біздің алғашқы және ең үлгі тұтарлық Алматы әйелдері
Әрине, барлығын бірден сипаттау әрине ммүкін емес, дегенмен Қазақстан мен 

Алматы қаласында танымал болып, әлем тарихына енген жандарды сипаттасақ.
Дина Нүрпеиісова – халық күйші-композитор, Қазақ ССР халық әртісі, қазақ 

күйлерінің негізін салушалырдың бірі. 
       
Алғашқы революция жауынгері Алма Уразбаева,  совет партиясының және мемлекет 

қайраткері, халықаралық коммунистік әйелдер қозғалысының қатысушысы, қазақ 
әйелдерінің арасындағы алғаш коммунист-әйел ретінде танылды.

         
Алғашқы қазақ ақын қызы – Шолпан  Иманбаева. Ол туралы Сакен Сейфуллин: 

«Шолпан – дала құлпырған қызғалдақ», -деген. 

Алғашқы әйел-журналсит – Назипа Кульджанова, Семей қаласында тумасы, Алматы 
қаласында жұмыс істеп, ХХ ғасырдың бірінші жартысында өмір сүрген. 

 
Алғашқы қазақ-дәрігер әйелдері – Аққағаз Досжанова и Гүлсім Асфендиярова.
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Совет Одағының батыры Маншүк  Маметова, Алматы медицина институтының 
студенті.

Әскери соғыс кезіндегі концерттік бригада да К. Байсеитова, Р. Бағлонова, Ш. 
Жиенқұлова, Н. Куклина, У. Турдықұлов өнер көрсетті. 

Еңбекші Х. Шарипова соғыс кезінде жүйелі түрде 200 пайызға жұмсыты жақсы 
атқарған.

ҚазССР және СССР Мемлекеттік премия лауреаттары, СССР халық әртістері, әнші – 
Бибігүл Төлегенова мен әртіс –  Фарида Шарипова.

СССР Мемлеекттік премия лауреаты, СССР халық әртісі Куляш Байсеитова, қазақ 
халқының опералық ән айту өнерінің негізін салушы Хадиша Букеева.

СССР халық әртісі, ҚазССР Мемлекеттік премия лауреаты, әнші Роза Жаманова, 
әртіс Валентина Харламова, совет композиторы Ғазиза Жұбанова, әртіс Шолпан 
Жандарбекова, әртіс САбира Майканова.

ҚазССР халық әртісі Жамал Омарова, қазақ совет әншісі.
Алғашқы кәсіби-суретші Айша Галимбаева. Г. Исмаилова мен Е. Говорова 

суретшілердің туындылары тек елімізде ғана емес, сонымен қатар шетелге танымал. 
Олар Қазақстанның алғашқы суретшілері болатын.

ХХ ғасырдың 50 жылдары Қазақстандағы мәдениет министрі – Ляйля Галимжанова 
тағайындалған.

Совет Одағының еңбек ері –  тігінші Купаран Жанетова (1971 жылы атақ берілді), 
тігінші Зеркүл Күдербекова (1960 жылы атақ берілді), аспаз-шебер Анна Логачева (1971 
жылы атақ берілді), мұғалім Рафика Нұртазина (1968 жылы марапатталды), жұмысшы 
Анна Солженикина (1976 жылы марапатталды), кондитер Зиякүл Түлендина (1966 
жылы мараптталды), жұмысшы Евдокия Шаталова (1974 жылы марапатталды), зергер 
–фрезеровщик Надежда Шахова (1960 жылы марапатталды) және т.б.

ХХ ғасырда Қыздар педагогикалық универсиететінің ректоры – Т. Мырзабекова, А. 
Ибраева, М. Сармурзина, К. Кунантаева. 

ХХI ғасыр университет ректорлары – Ж.Я. Аубакирова, С.С. Кунанбаева және т.б.

Ғалым, профессор, ғылым докторлары, физиолог Найля Базанова, тарихшы Ляйля 
Ауэзова, филолог Мая Багизбаева, биолог Магинур Авазбакиева, химик Ольга Сонгина, 
биолог Нагимэ Хусаинова, физик, академик Бэла Ахметова,  биолог Нагима Айтхожина 
және т.б.

ХХ ғасырдың 60 жылдары алғашқы қазақ әйелдерінен физико-математика 
ғылымының кандидаты Роза Алимжанова.

ХХ ғасырдың соңын тарихшы Ирина Ерофеева толтырды.
 
Спортшы, халықаралық спорт шеберлері, марафоншы – Зоя Иванова,  баскетболшы 

– Надежда Ольхова, Сауле Барлыбаева, Нелли Ким – кәсіби гимнастшы, Ольга Шишигина 
– жеңіл аттлетик жүруші.

Совет Одағының батырлары Алия Молдағұлова мен Маншүк Маметованың 
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атындағы гимнастика спорты бойынша жүлдегерлер А. Батырбекова, С. Барлыбаева. С. 
Янчукова, Г. Кислицына, Д. Мусина, Н. Гаас және т.б.

1926 жылы 3 желтоқсанда Алматы қаласында автобус көілігі жүре бастады. 89 жыл 
өтті. 2015 жылы алғаш рет Алматы қаласының автобус көлігін жүргізіші-әйел ретінде 
Людмила Молоковских атанды.

Алматы әйелдері, Қазақстанда және совет кезеңінде басшы позициясын көптеп 
атқаруда. Заң бойынша әйел мен еркектер тең құқылы. 

1991 жылдың аяқ кезінде көп нәрсе өзгерді, біз тәуелсіз мемлекет болдық, Алматы 
қаласы да 1997 жылға дейін бас қала болып тұрды.

Бүгінде Алматы – Қазақстанның оңтүстік бас қаласы, қаржы және білім орталығы.
Бизнес-леди,  қоғамдық мекемелердің көшбасшысы, әйел-әскери қызмет етуші 

қатары толықты.
2004 жылы Хыйуаз Доспановаға Ұлы Отан соғысының ардагері және Отан үшін 

қызмет үшін «Халық Қаһарманы» атағы берілді. Ол – әскери-ұшқыш әйел.
Біздің мақтанышымыз ретінде, Қазақстан Еңбек Ері – Аягүл Миразова, Алматы 

қаласындағы № 159 Ы. Алтынсарин атындағы мектеп-гимназия директоры.
«Алматы қаласының кшбасшы әйелдері» кітабында басшы, ғалым, спортшы, 

педагог, дәрігер, кәсіпкер әйелдердің жайлы аз сипатталды. Бұл кітаптың алғашқы 
томы, келесі басылымдарда өмірде жеткен жетістіктері мен ерекшеліктері басым, 
бақытты отбасы және қоғам өміріне араласатын жандар туралы сипаттаймыз.

Бұның барлығы біздің Алматы, менің сүйікті Отаным – Қазақстан! Біздер сенің 
балаларымыз – о, туған жерім!
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 Аманжолова Зәуреш Жұманәліқызы
                        

Қант,	 химия	 өнеркәсібінің	 республикамыздағы	 орталығы,	 көне	 Тараз	
қаласында	 өмірге	 келдім.	 Орта	 мектепті	 1975	 жылы	 алтын	 медальмен	
тәмамдаған	 соң	 Алматы	мемлекеттік	 медицина	 институтының	 «Емдеу	
ісі»	 мамандығына	 түсіп,	 1981	 жылы	 ойдағыдай	 аяқтадым.	 Бір	 жылдық	
интернатурадан	 соң	 өмір	 жолымды	 №5	 перзентханада	 қатардағы	
дәрігерден	 бастап,	 1989-1995	 жылдарда	 бас	 дәрігер	 дәрежесіне	 жеттім.	
1995-2006	жылдарда	Алматы	Перинаталді	орталығының	директоры	болып	
қызмет	 атқардым.	 Перинаталді	 орталығында	 директор	 болған	 кезімде	

жаңа	технология	негіздерінің	жетістіктерін	тәжірибеде	көп	пайдаланып	нәрестелердің	өмірге	
дұрыс	келуіне	ықпал	жасадық.
			1998	жылы	ВОЗ	және	ЮНИСЕФтің	ұйғаруымен	«Сәбиге	шынайы	қамқорлық	таныту	емханасы»	
атағы	 орталыққа	 берілді.	 Перинаталдық	 орталыққа	 Қазақстанда	 бірінші	 болып	 ана	 мен	
баланың	бірге	болуын	дәлелдеп,	сәбиді	ана	сүтімен	асыраудың	пайдасын	өмірге	келген	сәбидің	
жетілдіру	жолдарының	жаңа	тәсілдерін	жүзеге	асыруда	көп	еңбек	етті.

2002	 жылы	 «Жаңа	 перинаталдық	 технологияны	 пайдаланудың	 әйелдер	 босандырудағы	
бағасы	мен	құндылығы»	атты	тақырыпта	кандидаттық	диссертация	қорғадым.

2006	 жылы	 Алматы	 қаласы	 бойынша	 денсаулық	 сақтау	 ұйымын	 басқардым.	 Менің	
өмірімдегі	басты	белесім	–	2009	жылы	Бостандық	ауданының	әкімі	қызметіне	тағайындалуым.	
Мен	Қазақстанда	әкім	болып	тағайындалған		1	-	нші	әйелмін.

Қазақстан	 тәуелсіздік	 алған	 соң	 2013	 жылы	 Алматы	 қаласының	 әкімінің	 орынбасары	
қызметіне	тағайындалдым,	ол	мен	үшін	тек	қызмет	емес	–	адамдарды	ұйымдастыруда	әртүрлі	
шешімдерді	 шығаруда	 менің	 бойымдағы	 күш-қуат,	 қасиеттерімді	 көрсететін	 құрал	 болды.	
Басты	міндетім:	 ішкі	 саясатқа,	 денсаулық	сақтау	мекемелеріне	басшылық	жасауға,	жастар	
саясатына,	 гендерлік	 саясатқа,	 көпұлтты	 орталықтардың	 жұмысына	 бағыт-бағдар	 беріп	
отыру.

		Акушер	–	гинекология	саласында	3	әдістемелік	бағдарлама,	20	ғылыми	еңбек	жаздым.	Ресей	
медицина-техникалық	 академиясының	 мүшесімін.	 Маған	 2012	 жылы	 медицина	 ғылымының	
докторы	деген	атақ	тағайындалды.

Елбасы	 Н.Ә.Назарбаевтың	 «Қазақстан	 консультациясының	 10,	 20	 жыл»	 медалімен,	
«Қазақстан	 	Республикасының	тәуелсіздігінің	10,20	жылдығы»	медалдары,	«Қазақстан	халқы	
Ассамблеясына	20	жыл»,	 «Қазақ	 хандығының	550	жыл	жылдығы»	медалдері,	 «Қазақстанның	
денсаулық	 сақтау	 үздігі»	 белгісін	 алдым.	 2005	 жылы	 «Алтын	 скальпель»	 белгісін	 жаңа	
технологияны	 пайдаланғаным	 үшін	 алдым.	 2007	 жылы	 Гиппократ	 орденін,	 А.П.Чижевский	
атындағы	алтын	медаль,	2009	жылы	«Құрмет	ордені»,	2013	жылы	Авиценна	орденін	алдым.	

Спортпен	шұғылданамын,	көп	оқимын,	ән	салғанды	ұнатамын.	Көне	Қытай	нақылы:	«Бірде	
бір	жеңімпаз	жеңісінде	кездейсоқтыққа	сенбейді»	дейді.	Жеңіс,	жетістік,	табыс	–	тек	қана	менің	
ғана	емес,	ата-анамның,	мұғалімдерімнің,	коллективімнің	жеңісі.	Гиппократ	антын	сақтап	 :	
«Қай	үйге	кірсеңде,	адамға	пайда	келтіру»	бүкіл	өмір	бойы	еске	сақтау	керек.



Алматы қаласының көшбасшы әйелдері

- 9 -

Абдалиева Маргарита Абубакировна 
Алматы	 қаласыны	Қазақстан	 халық	 Ассамблеясы	төрағасының	 орынбасары,	
Алматы	 қаласының	 Ассамблея	 Секретариатының	 жетекшісі.	 Қызылорда	
облысында,	 Қазалы	 қаласында	 дүниеге	 келді,	 бұл	 Ленинск	 жабық	 қаласына	
жақын	 жерде	 (қазіргі	 Байқоңыр)	 орналасқан.	 Бұл	 адам	 баласының	 ғажайып	
ғарышпен	тілдесуі	басталған	жұлдызды	қалашық.	Қыз	кезімде	ұшу	кемелерінің	
ғарышқа	ұшуын	көргенмін.	
Алматы	 қаласының	 №56	 мектебінде	 оқығам,	 бұны	 1978	 жылы	 бітірдім.	
Мектепте	 маған	 география,	 тарих,	 математика,	 алғашқы	 әскери	 дайындық	
сияқты	 пәндер	 ұнайтын.	 Соңғы	 пәнді	 мен	 өте	 қатты	 жақсы	 көретінмін,	

Калашников	автоматын	көзді	ашып	жұмғанша	жинай	алатынмын.
Отбасымда	 бақытты	 бала	 болып	 өстім,	 біздің	 отбасымызда	 бір-біріне	 деген	 құрмет,	

сүйіспеншілік	пен	мейрімділік	басты	құндылықтар	болып	табылған.	Менің	әкем	-	Тыныбаев	Абубакир	
Алиевич	жоғары	 лауазымды	 қызметте	 болатын	 –	 мелиорация	және	 су	 шаруашылығы	министрі	
болған,	 содан	 кейін	 Талдықорған	 партия	 обкомының	 бірінші	 хатшысы	 болды.	 Одан	 басқа	 ол	 көп	
адамдардың	үлкен	құрметіне	ие,	өте	тамаша	адам	болатын.	Бүкіл	өмірімде	оған	ұқсағым	келеді.

Өмірімнің	басты	арманы	болып	бүкіл	жер	шарын	аралау,	Жер	планетасы	жайлы	көбірек	білу	
және	артымнан	бір	игі	іс	қалдыру	табылған.	Мен	романтикпін.

И.	 Жансүгіров	 атындағы	 Талдықорған	 педагогикалық	 	 институтын	 педагог-психолог	
мамандығы	бойынша	бітірдім.	Өмірлік	ұстаздарым	ата-анам	болды,	жұмыста	да,	қоғамда	да	мен	
жақсы	адамдардан	және	жұмыстағы	жетекшілерден	сабақ	алдым.

Өмір	 бойы	 жаңа	 нәрселерді	 үйреніп,	 жетілуді	 қалаймын,	 кішкене	 кезімнен	 мені	 барлығы	 да	
қызықтырған:	 адам	 денесінің	 құрылуы	 (тек	 анатомиялық	жағынан	 ғана	 емес),	 адам	мен	 ғарыш,	
қоршаған	ортаның	қалай	байланысқаны	көңілімді	аудартқан.	Бұл	менің	ішкі	жан	дүнием	болды	және	
ара-арасында	Мәскеуде	 болып,	 мен	 өзім	 үшін	 бакалаврдың	 Халықаралық	 мектебін	 бітірдім	және	
биокоррекция	мен	суггестология	бойынша	Халықаралық	дипломына	ие	болдым.		

Әртүрлі	жылдары	бизнес,	мұражай,	кітапхана	мен	институттарда	жұмыс	істедім.	10	жылдан	
астам	Алматы	қаласының	 ішкі	саясат	Басқармасында	әртүрлі	қызметте	жұмыс	 істедім.	Келесі	
бөлімдердің	бастығы	болдым:	ЖОО	және	студенттік	жастар	бойынша,	этносаралық	қатынастар,	
аумақтық	бөлім	мен	ұйымдастырушылық-кадрлық	жұмыс	бөлімі,	БАҚ	бөлімінде	жұмыс	атқардым.	

	 2012	 жылдың	 басынан	 қазіргі	 уақытқа	 дейін	 Алматы	 қаласындағы	 Қазақстан	 халық	
Ассамблеясының	Секретариатының	жетекшісі	болып	жұмыс	істеп	келемін,	Алматы	қаласының	ҚХА	
Төрағасының	орынбасары	болып	табыламын,	Қазақстан	халық	Ассамблеясының	мүшесімін,	Алматы	
қаласының	 ғылыми-сараптамалық	 тобының	 мүшесімін.	 	 Мен	 бақыттымын,	 өйткені	 әрқашанда	
айналамда	жақсы	әрі	мейрімді	адамдар	кездеседі,	сол	үшін	мен	оларға	алғысымды	білдіремін.	

Марапаттаулар.	 «ҚР	 тәуелсіздігінің	 20	 жылдығы»,	 «Қазақстан	 халық	 Ассамблеясының	 20	
жылдығы»	мерейтойлық	белгісімен	мараптталды,	менің	еңбегім	бірнеше	рет	Алматы	қаласының	
әкімдері	 Есімов	 А.С.,	 	 Тасмағамбетов	 И.Н.,	 Түкжановпен,	 ҚХА	 Төрағасының	 орынбасары,	 ҚХА	
секретариатының	 меңгерушісі	 атынан	 Мақтау	 қағаздары	 мен	 Грамоталармен,	 «Нұр	 Отан»	
партиясының	Алғыс	хаттарымен	аталып	өткен.		ҚР	Президент	тұсындағы	мемлекеттік	басқару	
Академиясында	 курстарды	 өттім	және	 мемлекеттік	 үлгідегі	 15-тен	 астам	 сертификаттарды	
иемдедім.	

Спорт.	 Балалық	және	жасөсрімім	 кезімде	 көркем	 гимнастика,	 волейбол,	фехтование	 сияқты	
спорт	түрлерімен	айналысқам.	25	жыл	бұрын	Мәскеу	қаласында	йоганы	үйрендім,	бұнымен	қазіргі	
күнге	дейін	айналысамын.

Отбасы.	Отбасы		-	бұл	мереке	болатын	орын,	отбасы		–	қасиетті	нәрсе!	Менің	екі	балам	бар	–	
ұлым	Ален	мен	қызым	Анеля,	ұлымның	баласы,	немерем	Дэльмар	өсіп	келеді,	жанымда	қымбатты	
анам	-	Кансулу	Ахметовна,	ол	күшті	әйелдің	нағыз	үлгісі.

Келесі	 факторларды	 ұстанамын:	 қарқынды	 ынталандыруды	 құру,	 нақты	 және	 салмақты	
жоспарлау,	өз	міндеттемелер	аясын	түсіну.

Менің	 өмірлік	 ұстанымым:	 «Жасалатынның	 барлығы	 -	 жақсылыққа»,	 	 «Бұзбайтын	 нәрсенің	
барлығы	бізді	тек	мықты	қылады»,	«Әрдайы	бір	қадам	алда	жүру»,	сонымен	қатар	уағыздар:	зиян	
келтірмеу,	арбамау,	жақсылық	жасау.	

Хобби:	әдебиет	оқу,	бильярд	ойнау,	әртүрлі	шағын	заттарды	жинау.	
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Абдікадірова Акнура Аппазқызы
«Беккер	 и	 К»	 ЖШС	 Бас	 директоры.	 Алматы	 қаласы	 менің	 туған	 қалам.	 Ата-анам	 менің	
есімімді	Ақнұр	деп	қойған,	қазақ	тілінде	бұл	–	«Таза,	пәк	нұр»	дегенді	білдіреді.	Ырым	бойынша,	
ата-анасы	өз	қызына	осындай	жарқын	есім	бергенде	нәрестесінің	туылуына	қатысты	өзінің	
шексіз	қуанышын	білдіреді	екен.	Менің	оқуым	ағылшын	тілін	тереңдеп	оқытатын	№15	орта	
мектебінде	 басталды.	 Ұстаздарымның	 сөзінше,	 мен	 икемді	және	 тәртіпті	 оқушы	 болған	
екенмін.	Физика,	әдебиет	және	ағылшын	тілі	бойынша	мектеп	олимпиадаларына	қатыстым,	
мектеп	өміріне	белсенді	түрде	араластым.	Мектепті	тәмамдағаннан	кейін	мен	Т.	Рысқұлов	
атындағы	Қазақ	экономикалық	университетіне,	«Халықаралық	Экономикалық	Қатынастар»	

(ЖЭҚ)	факультетіне	түстім.	 Бұл	 университетті	таңдауым	 кездейсоқ	 болған	жоқ.	 Т.	 Рысқұлов	 атындағы	Қазақ	
экономикалық	университеті	әрдайым	өзінің	базасымен,	әдістелерімен	және	күшті	оқытушылық	құрамымен	атағы	
шыққан.	 Мен	 Қазақ	 Мемлекеттік	 Басқару	 Академиясының	 «Халықаралық	 Экономикалық	 Қатынастар»	 (ЖЭҚ)	
мамандығы	бойынша	Бакалавр	деңгейін	қорғадым.		1994	жылы	мен	абитуриенттердің	арасында	өткен	конкурста	
жеңімпаз	болдым,	осыдан	кейін	маған	«Экономика»	мамандығы	бойынша	Susquehanna	University	жоғары	оқу	орнында	
оқуға	 арналған	 Америка	 гранты	 берілді.	 	 Қазақстан	 Республикасының	 Президенті	 Н.Ә.	 Назарбаев	 тағайындаған	
«Болашақ»	 бағдарламасы	 бойынша	 Американың	 Pace	 University	 (Нью-Йорк	 қ.,	 АҚШ)	 жоғары	 оқу	 орнында	 Іскерлік	
әкімшілеу	магистрі	(МВА)	дәрежесін	алдым.	Осындай	бағдарлама,	осындай	өмірлік	және	академиялық	тәжірибе	үлкен	
мүмкіншіліктерге	жол	ашты,	білімімді	жетілдіруге	және	ой-өрісімді	кеңейтуге	мүмкіндік	берді.	Икемді	және	болашағы	
зор	абитуриент	ретінде	мен	АҚШ-тың	Нью-Йорк	қаласындағы	аудиторлық	компанияға	тәжірибеге	шағырылдым.	
Мен	Wall	Street-те	жұмыс	істеген	кәсіпқой	мамандардан	шеберлікті	үйренуге	мүмкіндік	алдым.	Біздің	студенттерден	
Америка	студенттерінің	айырмашылығы	–	оқудың	алғашқы	күндерінен	бастап	олар	өз	бетінше	дербес	болады.	Ділі	
мен	ақпарат	деңгейі	бөтен	өзге	қоғамда	оқу	және	өмір	сүру	мені	тәртіптілікке,	дербестікке	үйретті.	Мен	ең	басты	
нәрселерді	ажыратып	тануды,	байланыстар	табуды	және	қол	 	жеткізілген	ақпаратты	құрылымдауды	үйрендім.	
Менімен	бірге	оқыған	курстастарым	әлі	күнге	дейін	менің	жақын	достарым	болып	табылады.	Біз	20	жылдан	астам	
уақыт	бойы	дос	болып	келеміз.	

Бірнеше	жылдың	ішінде	мен	Райффайзен	Лизинг,	Прагма	Корпорациясы	/	USAID,	АБН	АМРО	Банк	және	АТФ	Банк	
секілді	жергілікті	және	халықаралық	қаржы	ұйымдары	мен	банк	құрылымдарында	жұмыс	істедім.

2007	 жылы	 мен	 ірі	 холдинг	 болып	 табылатын	 «Континент»	 компаниялар	 тобына	жұмысқа	 шақырылдым.	
Мен	“ИФГ	Континент”	АҚ	Инвестициялық	холдингінің	 (брокерлік-дилерлік	компания)	Басқарма	төрағасы	болдым,	
сондай-ақ	 “Континент	Капитал”	ЖШС	 (инвестициялық-банк	 қызметтері)	 Бас	 директоры	 болдым.	 «Континент»	
компанялар	тобына	келгенге	дейін.

2010	жылдың	желтоқсан	айнан	бастап	мен	“Беккер	и	К”	ЖШС	компаниясын	басқарып	келемін,	бұл	кәсіпорын	
ет	өнімдерін,	тоңазытылған	жартылай	фабрикаттарды,	нан-тоқаш	бұйымдарын,	ұннан	жасалатын	кондитерлік	
және	 аспаздық	 бұйымдарды	және	 сыраны	 өндірумен	 айналысады,	 сондай-ақ	 бүгінгі	таңда	 15	 супермаркет	 пен	 16	
фирмалық	сауда	нүктесінен	тұратын	өзінің	бөлшек	сауда	желісін	ұйымдастырумен	айналысады.

Бизнесті	жақсарту	жөніндегі	жұмысты	ойдағыдай	дамытудамын.	Қоғамдық	және	мемлекеттік	ұйымдармен	
бірлесіп	 жұмыс	 жасауға	 көбірек	 көңіл	 бөлуге	 тырысамын.	 Менің	 жетекшілігіммен	 компанияда	 700-ден	 астам	
қызметкер	еңбек	етеді.	Бұл	–	 үлкен	жауапкершілік.	Әділетті	болу	—	өзгелер	үшін	жауапты	болуды	білдіреді.	Бұл	
–	әрине,	өз	қалағаныңды	жасаумен	салыстырғанда	қиынырақ.	Адам	жақсылық	жасауы	тиіс	және	басқаларды	тек	
тоқпақ	пен	жазалаудан	қорыққандығынан	емес,	жүрек	қалауымен	жақсы	көруі	тиіс.	

Менің	кәсіби	жұмысымның	жалпы	өтілі	18	жылды	құрайды,	оның	ішінде	басшылық	позициясында	9	жыл	жұмыс	
істедім.	

Маған	көп	оқыған	және	жаңа	машықтар	мен	ептіліктерге	қол	жеткізген	ұнайды,	мен	әр-түрлі	семинарларға,	
тренингтерге	 және	 конференцияларға	 қатысу	 арқылы	 өзімнің	 кәсіби	 деңгейімді	 ұдайы	 арттыруға	 тырысамын.	
«Alumni	Club	Каз	ГАУ»	мүшесі	болып	табыламын.	

Марапаттарым:	«Ауыл	шаруашылығы	саласының	үздігі»	омырау	белгісі
Әуестігім:	сурет	салу,	йога,	Алматы	маңындағы	тауларға	жаяу	сапар	шегу
Ұстанымым:	Ой-пікір	келешекке	жол	ашады.



Алматы қаласының көшбасшы әйелдері

- 11 -

Абишева Бақытгүл Советқызы 

Алматы	қаласы	Түрксіб	аудандық	№59	мектеп	-	гимназиясы	директорымын,		
«ҚР	оқу	ісінің	үздігі»,	«Ы.Алтынсарин	атындағы»,	«ҚР	Білім	беру	ісінің	құр-
метті	қызметкері»	белгілерінің	иегерімін.	
1955	жылдың	25	наурызында	Елбасындай	көшбасшыны	шыңдаған	Қарағанды	
қаласына	қарасты	Жезді	кентінде	дүниеге	келдім.	Білім	нәрімен	сусындатқан	
орта	 мектептің	 қоғамдық	жұмыстарына	 белсене	 араласу,	 комсомол	 ұйы-
мында	жетекшілік	қызмет	атқару	менің	1979		жылы		Абай		атындағы		Еңбек	
Қызыл		Ту		орденді			Қазақ	педагогика		институтының		химия	және			биология		

факультетін		таңдауыма,	оқу	орнын	жақсы	жетістіктермен	бітіруіме	негіз	болды.	Менің	маман-
дығым	-	жүрегімнің	қалауы.	Өз	ісін	жақсы	көріп,	үлкен	жауапкершілікпен	атқарған	адам	ғана	өзін	
бақытты	сезінеді.	

36	 жылдық	 педагогикалық	 еңбек	 өтілімімде	 таңдаған	 қызметіме	 деген	 сүйіспеншілігім		
еліміздің	 болашақ	жастарының	негізін	 қалауда	жаңа	жобалар	жоспарын	құрып,	таудай	 қиын-
дықтарды,	тастай	домалатуыма	негіз	болды.		

Жетекші	маман	ретінде	қалыптасуыма	Қазақстанның	Еңбек	Ері,	Алтын	жұлдыз	орденінің	
иегері		А.Т.	Миразованың	тәлімгерлік	қызметі	ықпал	етті.	

Педагогикалық	ұжым	басшысы	ретіндегі	негізгі	ұстанымдарымның	бірі	-		маманның	бойын-
дағы	ерекше	қабілетін	тану		арқылы	шығармашылық	қабілетін	шыңдау.		Бүгінгі	таңда	педагоги-
калық	ұжымның	үштен	бір	бөлігін	әдістемелік	құрал	және	элективті	курс	авторлары,	қалалық	
оқу	–	тәрбие	ісі	меңгерушілері	сайысының	жеңімпазы,	көркемсөз	оқу	шеберлері,	республикалық,	
халықаралық	 оқытушылар	 сайысының	 жеңімпаздары	 құрайды.	 Үлгілі	 ұжымның	 қызметінің	
«Бағдарлы	мектеп»,	«Мектеп	бағдары»,		«Дала»		журналдарының	арнайы	басылымдары	жария-
ланып,		мектеп	тәжірибесінің	республика	көлемінде	таратылуына		ұйытқы	болдым.		«Мектеп»	
кемесін	жетекші	қалай	жетелесе,	тұлға	да	соған	сәйкес	шыңдарды	бағындырмақ.	

Білім	беру	ордасы	қызметін	дамыту	–	Қазақстан	елінің	болашағын	нығайту.	Білім	беру	са-
ласындағы	шығармашылық	еңбегім	халықаралық		«Білім	берудегі	үздіктер»	энциклопедиясында,		
«Қазақстандағы	қазіргі	замандағы	білім	беру»	атты	үздік	оқу	орындары	жинағында,	«Сердце,	
отданное	детям»	республикалық		кітабында		жарияланған.	«Химиялық	диктантар»	жинағы-
ның	авторымын.

		Аталған	саладағы	ерен	еңбегім	үшін	ҚР	Білім		және	ғылым	министрлігінің	«Құрмет»	гра-
мотасымен,	Елбасы	Н.Ә.	Назарбаетың	Алғыс	хатымен,	республика	педагогтерінің	кәсіби	білік-
тілігін	 арттыруға	 қосқан	 үлесім	 үшін	 ҚР	 ББЖ	КБАРИ	 «Өрлеу»	 директоры	мадақтамасымен	
марапатталдым.	Қала,	республика	көлеміндегі	қоғамдық	жұмыстарды	ұйымдастырудағы	бел-
сенділігім	мен	кәсіби	біліктілігім	үшін	Алматы	қаласының	әкімі	А.С.	Есімовтың	Алғыс	хатын	
алдым.		

Отбасымда	екі	бала	тәрбиелеп	отырған	анамын.	Жолдасым	құрылыс	саласының	қызмет-
кері.	Балаларым	егеменді	еліміздің	әлеуметтік-экономикалық	дамуына	өз	үлестерін	қосып,		адал	
қызмет	атқаруда.	Бірі	-	Халықаралық	туризм,	екіншісі	–	банк	саласының	қызметкері.	

Қызығушылығым	–		ұлы	ғұламалар	афоризмдерін	жинақтау,	асыл	сөздерді	тәжірибеде	қол-
дану.	

Ұстанымым	–	«Бұлақ	көрсең,	көзін	аш».
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Аблаева Гулира Қалымтайқызы
ҚР	 профсоюз	 мүшесі,	 Жергілікті	 «Профсоюзный	 Центр	 города	 Алматы»		
ұйымының	төрайымы.
Мен	 Омск	 қаласында	 дүниеге	 келдім.	 Әкем	 партиялық	және	 мемлекеттік	
органдарда	 жұмыс	 атқарды,	 ал	 анам	 бала	 тәрбиесімен	 толықтай		
айналысты.	Ата-анамнан	 үлкенге	де	 құрмет,	 ізет,	Отаншылдық	 	және	де	
көркем	 шығармаларға	 деген	 қызығушылым	 арта	 түсті.	 Өзімнің	 есімде	
кішкене	 бар,	 бала	 кезімде	 алғыр,	 зере	 болатынмын,	 әртүрлі	 іс-шараларды	
ұйымдастыруға	құмар	едім.	Ең	бастысы,	барлық	балалар	менің	айтқанымды	

бұлжытпай	істейтін.	Мүмкін	болар,	осыдан	кейін	менің	лидерлік	қасиетім	қалыптаса	бастады.
Үнемі	адамдармен	қарым-қатынас	мені	әрдайым	тартатын.	Әрине,	қатарластарым	сияқты	
адамдарға	көмек	көрсетіп,	қоғамға	пайда	тигізуді	армандайтынмын.	Сол	армандарым	бірте-
бірте	орындала	бастады.	Кішкентай	кезімнен	спортпен	шұғылданатынмын,	-50	градус	суыққа	
қарамай	коньки	тебетінім.		Алтыншы	сыныпты	бітірген	соң,	отбасымызбен	Алматыға	көштік.	
Содан	мен	№	35	Ленин	атындағы	мектепке	түстім,	қоғамдық	жұмыстарға	белсене	араласуды	
жалғастырдым.	 Ұлы	 Жеңістің	 30-жылдығына	 орай	 өткен	 жарыстар	 мен	 конкурстардан	
бірінші	 орынға	 ие	 болдым.	 Мектеп	 бітірген	 соң,	 мен	 Қазақ	 Мемлекеттік	 Ауылшаруашылық	
институтына	 құжат	 тапсырдым.	 Жоғарғы	 оқу	 орнын	 бітіріп,	 еңбек	 жолымды	 Қазақ	
Мемлекеттік	 жермен	 қамтамасыз	 ету	 институтында	 жалғастырдым.	 Сонда	 комитет	
мүшесі	қызметін	атқардым.	Бұл	атқарған	қызметім	назарсыз	қалмады,		мені	Орталық	ғылыми-
технологиялық	«Казтехнополис»	ұйымына	ұйымдастырушы	бөлімінің	меңгерушісі	қызметіне	
тағайындады.	 Сол	 кезде	 елімізде	 үлкен	 өзгерістер	 болып	 жатты,	 экономика	 саласынан	
бастап	қоғамдық	өмірде	де.	Осыған	байланысты	жаңа	қоғамдық	ұйым	құру	міндеттелді:	«ҚР	
Тәжіребиелі	шағын	және	орта	бизнес	өкілдерінің	ұйымы»,	бизнес	өкілдерінің	қызығушылығын	
қолдау	мақсатында.	 Осы	 ұйымның	 қалыптасуын	жеңіс	 деп	 білемін.	Жалпы	 осы	жолда	менің	
бастаушыларым	боп	О.М.Гайдин.,	М.С.Чильдебаев,	А.Б.Нуркин	профсоюз	қозғалысының	ветераны	
ешқашан	ұмыт	болмайды.	Жиырма	төрт	жыл	профсоюзда	қызмет	етіп,	бөлім	меңгерушісінен	
Профсоюз	кеңесінің	төрайымы	болып,	2015	жылдың	ақпан	айынан	«Профсоюзный	Центр	города	
Алматы»		ұйымының	төрайымы	қызметін	атқарудамын.	

Отбасым-ол	 менің	 туыстарым	 және	 жақындарым,	 олардың	 қуанышымен	 әрдайым	
бөлісемін.	

ҚР	алғыс	хаттары	мен	мақтау	қағаздарының	иегерімін.	
Ұраным:	адамға	әрқашан	керек	болу.	
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Абсаметова Роза Азимбекқызы
Алматы	қаласы,	Алмалы	ауданы	ТОО	«Алматы	клем»	директоры.
1949	жылы	5	сәуірде	Жамбыл	облысы,	Тараз	қаласында	дүниеге	келдім.	1966	
жылы	Жамбыл	облысы,	Мерке	ауылындағы	орта	мектепті	бітіріп	шықтым.	
Сол	 жылы	 Мәскеу	 Тоқыма	 институтына	 түсіп,	 1971	 жылы	 механика-
технологиялық	факультетінің	 «Жүн	және	 химиялық	талшықтарды	 иіру»	
бойынша	инженер-технолог	біліктілігін	алып	шықтым.	
Институтты	бітірген	соң,	жас	маман	ретінде	Қарғалы	мата	комбинатына	
жұмыс	 жасауға	 бардым.	 Сол	 жерде	 өндіру	 бойынша	 барлық	 деңгейлерді	

игердім.		1978	жылы	ТОО	«Алматы	клем»	(Кілем	фабрикасы)ұйымына	ауыстым.Ол	жерде	инженер	
қызметінде,	өндіру	басшысы	ретінде	және	бас	инженер	қызметін	атқардым.	1995	жылдан	бері	
ТОО	«Алматы	клем»	директоры	қызметін	атқарып	келемін.	

Менің	еңбек	жолындағы	қызметім	өзім	таңдаған	кәсібім	бойынша,	яғни	тоқыма	–	инженері	
мамандығына	негізделген.	

Жалпы	тоқыма	кәсібі	бойынша	үздіксіз	44	жыл	еңбек	етіп	келемін.	
Маған	үлгі	ретінде	және	ұстаз	ретінде	біріншіден	менің	ата-анам	болып	келеді.	
Әкем	–	А.И.Исмаилов	партия	қызметкері,	Социалистік	Еңбек	Каһарманы	
Анам	–	Р.Х.Исмаилова	–	орыс	тілі	және	әдебиет	мұғалімі.
Олар	мені	еңбекқорлыққа	және	адамдарға	деген	қарым	қатынасты	үйретті.	«Не	берсең	–	соны	

аласың»	деген	ұранмен	мені	тәрбиеледі.	
Үнемі	еліміздің	және	ұжымның	қоғамдық	өміріне	белсене	қатысып	отырамын.	
Аудан	 комитетінде,	 облыстық	 комитет	 партиясында	 мүшесі	 болып	 сайландым.	 Мәскеу	

қаласында	Комунисттік	Советтік	партия	одағының	27	съезінде	делегаты	болдым.	1999	жылдан	
2007	жылға	дейін	қалалық	маслихаттың	2-ші	және	3-ші	созывының	депутаты	болып	сайландым.	
Тексеру	комиссиясының	мүшесі	болдым.	

Қазіргі	 уақытта	 қалалық	 Әкімшілік	 жанындағы	 	 әйелдер	 ісі	 бойынша	 	 демографиялық	 –	
отбасы	саясаты	комиссиясының	мүшесі	болып	келемін.	«Нұр	Отан»	партиясының	мүшесімін.	

Мемлекеттік	марапаттарым	 –	 «Знак	 почета»	 ордені,	 «Құрмет»	 ордені	және	 «Ерен	 еңбегі	
үшін»	медалі.	

Отбасылық	құндылықтарды	бағалаймын.
Барлық	туындайтын	іс-әрекеттерде	менің	жолдасым	қолдау	көрсетеді.	Ол	С.К.Абсаметов	–	

кәсіби	қауіпсіздік	қызметкері,	генерал,	ғылым	докторы.	Біз	ұл	және	қыз	өсірдік,	немерелеріміз	бар.
Бос	 уақытымда	 саяхаттағанды	 ұнатамын,	 театрға	 бару	 және	 классикалық	 әуендерді	

тыңдаймын.	Кітап	оқығанды	жақсы	көремін.	
Сүйікті	жыл	мезгілім	–	күз.	Біздің	қаламыздың	ең	әсем	кезеңі	болып	табылады.	Қызыл-сары	

жапырақтар	көшені	жамылғанда	серуендеген	қандай	керемет.	
Жол	бойындағы	сүйікті	кофеханаға	кіріп,	кофе	ішіп	отырып	тағы	да	айтқың	келеді	«өмір	-	

қандай	ғажап!»
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Абубекерова Зухра Хакімовна
Алматы	қаласындағы	«Щинсын»	дүнген	этномәдени	бірлестігінің	төрағасы,	
Алматы	қаласының	Алатау	ауданының	«Заря-Востока»	жергілікті	өзін-өзі	
басқару	комитеті	төрағасының	орынбасары.		09.03.1958	жылы	ҚХР	Кульджа	
қаласында	дүниеге	келді,	1960	жылы	ата-анасымен	бірге	Қазақстанға	көшіп	
келді.	 №85	 орта	 мектебін	 алтын	 медальмен	 бітірді	 (қазіргі	 уақытта	
Алматы	 қаласының	 №151	 мектебі),	 пионер	 жасағы	 кеңесінің	 төрағасы,	
мектеп	 комсомолы	 комитетінің	 хатшысы	 болып	 сайланды.	 Педагог	
болуды,	саяхаттау,	қоғам	өміріне	белсенді	қатысуды	армандағанмын.	Менің	

армандарым	орындалды.	
С.М.	Киров	атындағы	Қазақ	мемлекеттік	университетінің	географиялық	факультетіне	оқуға	

түстім,	бұны	бітірген	соң	туған	мектебіне	география	пәні	бойынша	мұғалім	ретінде	жіберілді,	
бұл	кезде	мұғалім	 ісімен	қатар	оқу	 ісінің	меңгерушісі	 –	тәрбие	 ісі	 бойынша	ұйымдастырушысы	
ретінде,	 сонымен	 қатар	 комсомол	 жұмысының	 босатылған	 хатшысы	 ретінде	 жұмыс	 істеді.	
Мектепте	әскери	атақ	зал-мұражайы	мен	өлкетану	кабинетін	ашты.	Мектептің	педагогикалық	
ұжым	 профкомының	төрағасы	 болып	 сайланды.	 Содан	 соң	 комсомол	 комитетінің,	 атқарушы	
комитетінің	 хатшысы,	 инструктор,	 референт,	 ауданның	және	 Алматы	 облысының	 Қаскелен	
ауданының	 ауылдық	 округының	 сәйкесінше	 комсомол,	 партиялық,	 кеңес	 органдарында	 істерді	
басқарушы	 болып	жұмыс	 істеді.	 	 «Ленинское	 знамя»	 аудандық	 газетінде,	 «Шыйэди	 чи»	 (Знамя	
октября),	 «Чинмё»	 (Росток),	 «Хуэймин	 бо»	 (Дүнген	 газетасы)	 дүнген	 басылымдарында	 баспаға	
шықты,	оқушылар	мен	жастарды	тәрбиелеу	тақырыптарында,	бейбітшілік	пен	келісу	туралы,	
қазақ	патриотизмін	тәрбиелеу	туралы	жазған.

Менің	ұстаздарым-	менің	ата-анам	–	жер	игерушілер,	жерге	деген	махаббатымызды,	еңбекке	
құрмет,	жауапкершілік	сезімі	мен	азаматтық	борыш	сезімдерін	оятқан.	Мен	туған	мектебімдегі	
ұстаздарыма	 да	 алғысымды	 білдіремін	 –	 сынып	 жетекшісі,	 география	 мұғалімі	 Яровая	 Е.С.,	
математика	мұғалімі	 Голуб	 С.А.,	 мектеп	 оқу	 ісінің	меңгерушілеріне	 	 Галима	 Р.Г.	 Десятых	Н.А.,	
университетте	–	профессор	М.Ж.	Жандаевқа,	кураторларға	Веселова	Л.К.	мен	Кусаинов	С.А.

Қоғамдық	 қызмет:	 ұжым	мен	 ауданның	 комсомол,	 профодақ	және	 партиялық	 ұйымдарда.	
Алматы	облысында	Қаскелен	аудандық	және	ауылдық	халық	депутаттары	Кеңесінің	депутаты	
болып	сайланған.	Алматы	облысында	Қаскелен	аудандық		халықтық	сот	халық	төрағасы	ретінде	
сайланған.	Дүнген	мәдени	орталығының	кеңесінде	негізі	қалаған	кезден	бастап	1989	жылы.	1997	
жылдан	бастап	Қазақстан	халық	Ассамблеясының	мүшесі.	2000	жылдың	маусым	айынан	бастап	
Алматы	 қаласының	 «Щинсын»	 Дүнген	 мәдени	 орталығының»	 ҚБ	 төрағасы	 болып	 сайланды.	
Учаскелік	сайлау	комиссиясының	төрағасының	орынбасары	болып	табыламын.	Ұлтаралық	және	
конфессияаралық	келісім	бойынша	үлкен	жұмыс	жүргіземін,	бұл	менің	Қазақстан	халқының	бірлігі	
мен	достығының	идеяларын	қалыптастыру	мен	таратуға	үлесім.	Дүнген	қоғамдық	бірлестігінің	
қызметі	 Республикалық	 «Казахстанская	 правда»,	 «Вечерний	 Алматы»	мен	 «Алматы	Акшамы»	
газеттерінде,	 	 «Хабар»,	 «Казахстан»,	 «Ел	 арна»	 телеарналарында,	 «Достык»	 журналында,	
«Хуэйцзу»	дүнген	газетінде	жарияланады.

Менің	отбасым	интернационалды,		күйеуім-қазақ,	Ауған	соғысының	ардагері,	педагог;	қызым	
мен	 ұлым	 –	 студенттер,	 ЭКО,	 Қазақстан	 халық	 Ассамблеясымен	жүргізілетін	 іс-шаралардың	
тұрақты	қатысушылары.

Марапаттаулар:	 «Қазақстан	 Тәуелсіздігінің	 10	 жылдығы»,	 «Қазақстан	 Тәуелсіздігінің	 20	
жылдығы»	 белгілері,	 ҚР	 Президенті	 Н.Ә.	 Назарбаевтың	 2003	 және	 2013	 жылдардағы	 алғыс	
хаттары,	білім	саласы	бойынша	құрмет	грамоталар	мен	дипломдар,	Алматы	қаласы,	Алатау	
және	Жетісу	аудандар	әкімдерінің	алғыс	хаттары	мен	грамоталары,	Қазақстанның	дүнгендері	
Республикалық	этномәдени	бірлестігінің	алғыс	хаттары.

Хобби:	өлең	оқу,		тігу,	гүлдер	мен	бақшамен	айналысу.
Ұстаным:		Барлығында	гармония,	мәңгі,	мейірімділікті	егу.



Алматы қаласының көшбасшы әйелдері

- 15 -

Ақтаева  Ляззат  Сүлейменқызы
Қазақстан	 Республикасының	 Мәдениет	 және	 спорт	 Министрлігінің	
«Орталық	мемлекеттік	мұрағат»	РМБ	бас	директоры.	Мен	қазақтың	әсем	
жері	–	Көкшетаудан	боламын.	№5	орта	мектепті	бітірдім,	интернационалды	
достық	 Клубының	 төрағасы	 болдым.	 Көкшетау	 қаласында	 мектепті	
бітірген	соң	менің	отбасым	Алматы	қаласына	көшіп	кеткен.	
Осы	жанұяда	туып	 өскенім	 үшін	тағдырыма	 алғысымды	 білдіремін.	 Ата-
анамның	 үйінде	 әрқашанда	 жайлы,	 тыныш	 әрі	 жылы.	 Менің	 отбасымда	
әкем	 мен	 анам	 бір-біріне	 сеніммен	 қараған,	 бір-бірін	 өте	 қатты	 жақсы	

көрген,	әкем	анам	мен	үш	қызын	қамқорлықпен	күтіп	қараған.	Әкемнің	жұбайына,	өз	анасына	
және	 енесіне	 деген	 қатынасы	 өте	 жылы,	 ол	 әйелдер	 мен	 қыздары	 арасындағы	 жалғыз	 ер	
адам	болатын.	Менің	әкем	Сулеймен	Актаев	–	КСРО	және	Қазақ	КСР	журналисттер	Кеңесінің	
мүшесі,ұзақ	уақыт	бойы	қазақ	радиосында	жұмыс	істеген.Анам	Амина	Баспакова	маған	тамаша	
тәрбие	 берді,	 Алма-Атының	 беделді	 «Люкс»	 	 ательесінде	жұмыс	 істеген	және	 біз	 әрқашанда	
анамыздың	қолымен	жасалған	тамаша	көйлектер	киетінбіз.

Өзімнің	 еңбек	 қызметімді	 құжаттарды	 қайта	 қалпына	 келтіру	 мен	 микрофильмдеу	
Орталық	зертханасында	лаборант	қызметінде	бастағам.	1976	мен	1982	жж.	арасында	ҚазМУ	
тарих	 факультетінде	 оқығам.Мәскеу	 мемлекеттік	 тарих-мұрағаттық	 институтының	 екі	
жылдық	сырттай	оқу	курстарын	бітірдім.

1977	жылдың	соңындаҚазақ	КСР	кинофотоқұжаттар	мен	дыбыс	жазу	Орталық	мемлекеттік	
мұрағатына	ауыстым,	осыдан	бастап	менің	өмірім	көп	жылға	осы	мамандырылған	мұрағатпен	
байланысты	 болды.Менің	 жұмысым	 аудиовизуалды	 құжаттармен	 және	 еліміздің	 танымал	
тұлғалалардың	құжаттарын	зерттеумен	байланысты	болғандықтан,	мен	олар	жайлы	жақсы	
білем.	 Сүйікті	Алматы	қаламызбен	байланысты	кинофотоқұжаттармен	жанасып	 сонау	30-
40	жылдарды	және	Алматы	қаласының	қалай	көркейіп	тұрғанын	көз	алдымызға	елестетуге	
болады.	

2001-2009	жж.	ішінде		«Асыл-Мұра»-	«Қазақстанның	музыкалық	мұрасы»,	«1000	қазақ	күйі»,	
«1000	қазақ	әні»	атты	жобаларға	қатысқан.	

Орталық	 мемлекеттік	 мұрағатқа	 өтуді	 мен	 өмірімдегі	 жаңа,	 заңды	 өзгеріс	 ретінде	
бағалаймын.	 Басшысы	 ретінде,	 Орталық	 мемлекеттік	 мұрағат	 –	 еліміздің	 көп	 салалы	
мұрағаты	болып	табылатынын	айта	аламын,	жақында	біздің	мұрағатымыз	95	жасқа	толады.
Бұл	 мұрағатта	 жұмыс	 істей	 отырып,	 	 мен	 Қазақстанның,	 қаламыздың	 тарихын	 зерттей	
отырып,	басқаларға	да	зерттеуге	көмектесемін.

Менің	 бүкіл	 өмірім	 мұрағатпен	 байланысты.	 Осында	 мен	 өзімнің	 күйеуіммен	 Еркебулан	
Жусуповпен	таныстым.	Біздің	Камила	деген	қызымыз,	Арман	деген	тамаша	күйеу	баламыз	бар	
және	Алихан,	Дарын	мен	Арлан	үш	немереміз	қуантып	жүр.

Соңғы	 жылдарда	 Армения,	 Германия,	 Франция,	 Түркия,	 Қырғызстан,	 Беларусь	
Республикасында	халықаралық	семинарлар	мен	конференцияларға	қатыстым.	

Марапаттар:	 «Еңбек	 озаттығы	 үшін»	 (1986	 ж)	 медалі,	 «Астананың	 10	 жылдығы»	
мерейтойлық	медалі,	«Қазақстан	Дипломатиясының	20	жылдығы»,	«Мәдениет	қайраткері».

Хобби:	әдебиет	оқу,	құжаттарды	анықтау.
Ұстаным:«Өмірден	күшті,	бақытты	қылатынның	барлығын	ал».
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Алиақбарова Фатима Маметқалиқызы 
Алматы	қаласы,	Жетісу	ауданы,	№148	мектеп-гимназия	директоры.
Алматы	облысы,	Ұйғыр	ауданы	Сұңқар	ауылында	дүниеге	келдім.	Мектеп	қабы-
рғасында	қоғамдық	жұмыстарға	белсене	араластым.	Мектеп	табалдырығын	
аттағаннан	 бастап,	 яғни	 1-сыныптан	 10-сыныпқа	 дейін	 сынып	 төрайымы,	
комсомол	ұйымының	хатшысы	қызметтерін	атқардым.	Сабақтан	тыс	уақыт-
та	ұйымдастырылатын	түрлі	іс-шаралардың	ортасында	жүріп,	әрдайым	жүр-
гізуші	болдым.
Туған	жердің	топырағынан	 нәр	 алып,	 сол	жерде	 орта	мектепті	тәмамдап,	

үлкен	өмір	белестерін	бағындыру	мақсатында	армандардың	мекеніне	айналған	Алматыға	келдім.	
Бала	көңіл	«адам	жанының	арашасы»,	«ақ	халатты	абзал	жан»	деп	халықтың	қалтқысыз	айтқан	
мамандық	иесі	–	дәрігер	болуды	армандағанмын.	Бірақ,	орта	мектепті	үздік	бітірген	мені	әке	өсиеті,	
әке	аманаты	–	ҚазМУ-дың	тарих	факультетіне	табан	тіретті.	1990	жылы	қолыма	диплом	алған	
сәттен	бастап-ақ	әр	баланың	зердесін	ашатын	ұстаз,	оқу	ісінің	меңгерушісі,	директорлық	қызмет-
терді	атқарып	келемін.	Менің	жеке	тұлға	болып	қалыптасуыма	өз	септігін	тигізген	еліміздің	қара	
шаңырағы	ҚазМУ-дың	тарих	факультеті	 ұстаздары	М.Қойгелдиев,	 С.Жолдасбеков,	 Б.Мекішевтер	
болды.

Қуанышы	да,	қиыншылығы	да	қатар	жүретін	ұстаздық	өмірімнің	арнасының	кеңеюіне,	кедер-
гілерді	жеңуге	үйреткен	-	№147	гимназияның	директоры	Раушан	Дүйсебайқызы	Оразалиеваны	айт-
пай	кету	мүмкін	емес.	Педагогикалық	еңбек	жолымда	жеткен	жетістіктерім,	асқан	асуларымның	
бәрі	–	осы	тәлімгер	ұстаздарымның	арқасы	деп	білемін.

Жалпы	адам	баласы	үшін	отбасы	баға	жетпес	қымбат	дүние.	Үкілеп	әкеп	аламан	бәйгеге	қосқан,	
арбауы	көп	асау	 өмірде	 өз	 орнымды	айна	 қатесіз	табуым,	 әрине	 ең	 алдымен	 әкем	Алиақбар	мен	
анам	Оразханның	алдындағы	перзенттік	парызым	шаш	етектен.	Бұл	күнде	өзім	де	екі	ұлдың	анасы-
мын.	Тұла	бойы	тұңғышым	Ернұр	энергетика	министрлігінде	қызмет	жасаса,	кенжем	Бекнұр	қала	
әкімшілігінде	қызмет	атқарады.	Ұлдарымның	еңбексүйгіштігі,	ұлтжанды,	адал	азамат	боп,	өз	ор-
таларында	сыйлы	болуы	мені	бақытқа	бөлейді.	Менің	барым	да,	нарым	да	–	ұлдарым.	

Қарапайым	ауыл	мектебінен	бастау	алған	еңбек	жолым	1994	жылы	Алматы	қаласындағы	№147	
гимназияда	мұғалім,оқу	ісінің	меңгерушісі	ретінде	жалғасын	тапты.	2005-2008	жылдар	аралығын-
да	М.Жұмабаев	атындағы	№137	орта	мектепте	директорлық	қызмет	атқарып,	оқу-тәрбие	сала-
сында	біршама	жетістіктерге	жетуіне	өз	үлесімді	қостым.	2008	жылдан	бері	№148	мектеп-гимна-
зияға	басшылық	жасап	келемін.	2008	жылы	714	баламен	өз	жұмысын	бастаған	мектеп-гимназияда	
бүгінгі	таңда	1800	бала	білім	алуда.	Мектептің	білім	сапасы		соңғы	үш	жылда	68%-дан	76%-ға	өсті.	
«Білім	құндылығы	–	шығармашылықта»	дегендей		мектеп-гимназия	мұғалімдері		үнемі	байқауларға,	
педагогикалық	оқуларға,	ғылыми	конференцияларға,	семинарларға		қатысып,	жүлделі	орындарға	ие	
болып	жүр.	Соның	айғағы	«Жыл	мұғалімі»,	«Үздік	мұғалім»	байқауларының	жүлдегерлері		қызмет	
атқарады.	Оқушылардың	сабақтан	тыс	уақыттарын	тиімді	пайдалану	үшін	түрлі	үйірмелер,	10-ға	
жуық	спорт	секциялары	жұмыс	істейді.

	Жыл	сайын	ҰБТ-де	жоғары	көрсеткіш	көрсетіп,	қанаттары	қатайған	түлектердің	арасынан	
оза	шауып	шыққан	14	алтын	белгімен	мақтанамын.	Бұған	қоса	жыл	сайын	аудан,	қала,	республика	
көлемінде	және	шет	ел	асып	ғылыми	жоба	қорғап,	түрлі	пәндік	олимпиадаларға	қатысып	жүрген	
шәкірттеріміз	де	бар.	Егемен	еліміздің	бәсекеге	қабілетті	ел	болуына	осындай	дарынды	оқушылар-
ды	тәрбиелеп	үлес	қосудамын.	

Марапаттауларым:	 ҚР	 Білім	 беру	 ісінің	 үздігі,	 Ы.Алтынсарин	төсбелгісінің	 иегері,	 Ел	 прези-
дентінің	Алғыс	хаты,	бірнеше	мәрте	ҚР	білім	және	ғылым	министрлігінің	құрмет	грамоталары.

Сүйікті	ісім:	әлем	классиктерінің	шығармаларын	оқу.
Өмірлік	ұстаным:	Өзіңе	сен,	өзіңді	алып	шығар	еңбегің	мен	ақылың	екі	жақтап.
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Аннақулиева Гульнар Атайқызы
Мен	Түркменістанда,	 	Байрам-Али	деген	шағын	қалада	туып	өстім.	Балалық	
шағымда	өте	қыңыр	болушы	едім	12	жастан	бастап	ата-анам	мені	өз	бетін-
ше	болуды	үйретті.	Қазақстандағы	түркмендер	сияқты,	Түркменістанда	қа-
зақтар	тұрып	жатқаны	баршаға	аян.	Менің	сыныптастарым,	достарым	және	
қыз	жолдастарым	есімде	–	Карамбетова,	ағалы-апайлы	Телеуповтар.	
Менің	тамаша	мұғалімдерім	болған.	Біздің	әдебиет	мұғаліміміз	–	Е.И.	Щеглова	
сабақтың	соңындағы	қалған	уақытта	бізге	Айседора	Дунканның	Сергей	Есенин-
ге	 қалай	махаббаты	жайлы	сырын	ашқаны,	 аяздап	қатып	қалған	терезедегі	

мұздың	үстінен	саусағымен	«Айседора	любит	Есенина»	деп	жазғаны	туралы	әңгімелеп	беретін.	Осы	
Екатерина	Ивановна,	маған	–	12-жастағы	алтыншы	сынып	оқушысына	екінші	ауысым	алдында	
әдебиет	бойынша	коллоквиумды	төртінші	сыныптағы	оқушылардан	қабылдауды	тапсырды.	Тарих	
мұғалімі	Горячева	сөз	еркіндігінің	кепілі	ретінде	жиналыс,	митингтер	мен	шерулерді	жүргізу	үшін	
көшелер	мен	алаңдарды	ұсыну	болып	табылатынын	үйретті.	Иә,	бұл	жылымық	дәуірінің	60-шы	
жылдары	еді,	бұны	біз,	оқушылар,	толықтай	сезіндік.	Біздің	күйеу	баламыз	Пирнафас	Маткурбанов	
–	ұлты	өзбек,	менің	қазақ	апайларым	мен	ағаларым	бар.	Анамның	бір	апайы	–	Софья	(бүгінде	ол		құр-
метті	Софья-апай)	түркмендік	қазаққа	-	Доулбай	Абдыровқа	тұрмысқа	шықты.	

Ол		ҰОС	ардагері	болатын.	Қазірде	олардың	балалары	–		менің	немере	апайым	мен	ағам	Зейнеб,	
Аман	мен	Ахмет	Абдыровтар,	Ақтауда	тұрады.	Зейнеб	Яраги	шешеніне	тұрмысқа	шықты.	Осылай-
ша	біздің	отбасымызда	да		бүкіл	Ассамблея.	Менің	әкем	өмірімнің	ұстазы	болды.	Балалық	кезімде	
«Сен	мусулман	сен!»	қатал	айтқаны	әлі	есімде.	Бұл	сөздерді	естіген	кезде	мен	тоқтай	қалып,	«менің	
әкем	мектепте	естімеген	сөздерді	айтады»	деп	ойлағам,	алайда	сол	кезде	мен	оған	кәміл	сенгенмін.

Тек	90-шы	жылдары	менің	әкемнің	арманы	орындалды,	атеизмнен	алшақтаған	кезде	Наурыз,	
ораза,	 айт	деген	 не	 екенін	 біле	 бастадық.	 2002-2003	жылдары	мен	Астана	 қаласына	Президент	
Әкімшілігінде	құрылған	Қазақстан	халық	Ассамблеясының	Секретариатына	жұмысқа	кетіп	қал-
дым,	бұған	мен	ұлт	лидері	Н.Ә.Назарбаевтің	ұсынысымен,	ҚХА	төрағасымен	жөнелтілдім.	Менің	
ҚХА-ғы	қоғамдық	жұмысым		менің	білім	өрісімді	кеңейтті,	С.	Терещенко,	П.	Атрушкевич,			Ж.	Алиев,	
С.	Калмурзаев	сияқты	қызықты	адамдармен	кездестірді.	Мен	2001	жылы	Қазақстан	Республикасы-
ның	«Достық»	ІІ	дәрежелі	орденімен	марапатталып,	мемлекеттік	деңгейде	құрметке	ие	болдым,	
Мінеки,	мен	60	жастамын	(2010	жыл).	Айрықша	мерейтойыммен	мені	Абылай	хан	атындағы	Қаз-
УМОиМЯ	проф.,	кафедра	меңгерушісі	Искалиев	М.Д.,	ҚХА	төрағасының	орынбасары		Е.	Л.		Тугжанов	
пен	ҚХА	секретариат	қызметкерлері,		менің	ғылыми	жетекшілерім	–	профессорлар	С.	Байзаков,		Е.	
Туркебаев	пен	В.	Рутгайзер	шын	жүректен	құттықтады.	Сонымен	қатар,	менің	ұмытылмас	ғылы-
ми	жетекшілерім	У.Касенов	пен	С.	Жусупов	болды,	олармен	ҚР	Президенті	тұсындағы	КИСИ	бірге	
жұмыс	жасадық,	сонымен	бірге	Д.Каппаров.	Мен	өзімнің	жиенім	Пейман	Аннакулиевты	өсірдім.	Оның	
әкесі,	менің	ағам	–	Клыш	Аннакулиев	5	жасар	(1976	жылы)	жалғыз	ұлын	қалдырып,	өте	ерте	қай-
тыс	болды	(34	жасында).	Қазір	Пейман	(Павел)	Клышевич	Аннакулиев	ресейлік	бизнесте	табысты	
еңбек	етуде,	оның	екі	баласы	бар,	оларды	мен	немерелер	деп	санаймын.	Қазіргі	уақытта	мен	–	UIB	
доцентімін.	Бұл	академик	К.	Сагадиевпен	құрылған,	өте	заманауи		университет.	

Мен	–экономикалық	ғылымдар	кандидатымын,	150-ден	астам	ғылыми	есептер,	мақалалар	мен	
монографиялардың	авторымын,	Қазақстан	экономикасына	ендірулерім	бар.	

Менің	ұстанымым:	«Жүру	және	жетілу!».	Хобби	–	музыка	тыңдау:	халық,	классика,	джаз.
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 Асанова Сабыркүл Жайлаубекқызы
Техника	 	ғылымдарының	докторы,	профессор,	Қазақстан	Республикасының	
Халықаралық	инженерлік		академиясы	және	Ұлттық		инженерлік		академи-
ясының		академигі,	Қазақстанның	еңбек	сіңірген	қайраткері,		«Сымбат»	Сән	
Академиясы,	ТОО		«Университет		Алматы»,	БМ	«Сымбат	»	Дизайн	және	Тех-
нология	Академиясының	Президенті.
Мен	Жамбыл	облысының	Мерке	ауданында		соғыстың	соңғы	жылында	дүни-
еге	келдім.	Бала	кезімнен		былғары,		тері		өңдеуді,	кілем		тоқуды,	қазақтың	
оюы	мен	 ұлттық	 киімдерінің	жасырын	 сырларына	 	 үйрендім.	 Қазақ	 орта	

мектебін	күміс	медальға	табысты	аяқтап,	мен	астананың	мәртебелі	ЖОО	-	Мәскеу	тоқыма	ин-
ститутына	түстім.	С	1969-1990жж.	Мәскекудің		«Трикотажница»	фабрикасында,	алматының	
«Қазақстан»,	«Алмагуль»	фирмаларында,	басшылық	қызметтерде,	 	Алматы	қаласы	бойынша	
қалалық	тұрмыстық	қызмет	көрсету	басқармасының	басшысы	болып			жұмыс	атқардым.

1990г.сәуірде	«Сымбат»	сән	және	мәдениет,	жеңіл	өнеркәсіп	тауарлары	ассортиментінің		
дамуы	Орталығының	бас		директоры	қызметіне	ауыстым.	1992	ж.		«Сымбат»	акционерлерінің	
жалпы	жиналысында		АҚ	«Сымбат	Сән	Академиясының»	Президенті	ретінде	сайландым.	Жыл-
дар	өте	келе	«Сымбат»	қазақ	мәдениетінің	және	ұлттық	өнердің	қайта	жаңғыруының	нышаны	
ретінде	эксклюзивті	киімді,	ұлттық	киімді	дайындап,	әзірлеу	бойынша	fashion-индустрияның	
негізін	 қалаушы	және	Қазақстандағы	нөмірі	 бірінші	 брендке	 айналды.	 Уақыт	өте	 келе	 	жаңа	
идея	толқыны	мені	оқу	орнын	ашуға	итермелеп	1996	жылы	«Сымбат»	Сән	бизнесі	Академиясы,	
кейін	«Сымбат»	Дизайн	және	Технология	Академиясы	болып	өзгертілген,	ал	2013жылы		-	«Сым-
бат»	Дизайн	және	Технология	Академиясы	колледжі,	«Алматы	Университеті».		

«Білім-ғылым-өндіріс»	 үрдісі	 даму	 үстіндегі,	 компьютерлік	 модельдеу	 пайдаланылатын	
тәжірибесі	 	теориямен	тығыз	 байланыстағы	дизайн	және	технология	 саласында	 білім	 беру	
мекемесінінің	 негізін	 қаладым.	 Мен	 ҚР	 жеңіл	 өнеркәсібі	 үшін	 жоғары	 деңгейлі	 мамандарды	
дайындауға	үлкен	үлес	қосып,	ҚР	мемлекеттік	рәміздерінің	 ,	Мемлекеттік	тудың	 	 эталонын		
дайындау	және	ҚР	Президентінің	жеке	Штандартын	әрлейтін	алтын	жіптермен	көмкеретін		
бейнелеу	құралдары	өндірісін	игеру	 	және	технологиясын	дайындаудың	басшысы	болып	табы-
ламын.	Мен		өндірістік	кешен	технологиясы	және	жобалау,	ұлттық	қол	өнер	тарихы	бойынша	
бірнеше	кітаптың,	оқулықтар	мен	оқу	құралдарының,	нарық	жағдайында	ұлттық	киімді	тігу-
дің,	киім	тігуде	жүздеген	мемлекеттік	стандарттардың,	білім	стандарттары	мен	бір	үлгідегі	
оқу	бағдарламалары,		мақалалар,	басылымдар	мен	ғылыми	еңбектердің	авторымын,	өндірістік	
үлгілерді	жасап	шығаруға	бірнеше	патентім	бар.	Халықаралық	,	республикалық	симпозиумдар	
мен	конференцияларға	қатысқанмын.

Менің		мақтанышым,	тірегім,	өмірімнің	жалғасы	тамаша	екі	қызым,	бес	немерем	бар.
Марапаттар:	«Халықтар	достығы»	ордені,		«Еңбек	ері»,	«Қазақстандағы	инженерлік	істің	

дамуындағы	ерекше	үлесі	үшін»,	«Қазақстанның	еңбек	сіңірген	қайраткері»	мәртебелі	атағы,	ҚР	
Президенті	Н.Ә.	Назарбаевтың	алғыс	хаты,	50	–	ден	астам	халықаралық,	республикалық	серти-
фикаттар,	грамоталар,	марапаттар.

Хоббиі:		кітап	оқу,	спортпен	шұғылдану,	таза	ауада	серуендеу,	немерелеріме	қарау.
Ұраны:	«Өмірдің	қатал	сынағына	төзіп,	тағдырыңа	күлімдеп	қара»
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Асубаева Мадина Оспанқызы
«Алматы	химиялық	киім	тазалау»	ЖШС	басқарушысы.
Орта	мектепті	 бітірген	 соң,	Жамбыл	облыстық	технология	 институты-
ның	азық-түлік	шаруашылығына	түсіп,	Химиялық	технология	мамандығына	
ие	болдым.
1978	жылы	Алматы	химиялық	киім	тазалау	фабрикасында	шебер	болып	жұ-
мыс	жасадым,	цех	бөлімінің	меңгерушісі	қызметін	атқардым.	
1983	жылы	ҚР	жеңіл	өндіріс	саласына	ауыстым,	бөлім	меңгерушісі	болып	қы-
змет	еттім.	

Германияда,	Белоруссияда,	Ресейде	өндіріс	орындарымен	жұмыс	істеп	жүріп,	өзіміздің	еліміз-
дегі	зауыттарға	енгіздім.

Жеңіл	өндіріс	шаруасында	үлкен	жетістіктерге	жеткенім	үшін	көптеген	медаль	иелендім.
1986	жылы	Алматы	киімді	химиялық	жолмен	тазалау	және	бояу	зауытының	директоры	

қызметіне	тағайындалдым.	
Зауыт	 қала	және	 облыс	тұрғындарына	 қызмет	 етті.	 Уақытылы	техника	жаңартылып	

тұрды.	 90-жылдардың	 қиындығына	 қарамастан,	 зауыт	 өз	 жұмысын	 тоқтатпады,	 қызмет	
көрсетудің	70ке	жуық	түрімен	қамтамасыз	етті,	сұранысты	тоқтатпас	үшін	әрдайым	тауар	
бағасын	төмендету	қажеттілігі	туды.	Әрқашан	соңғы	технологиялармен	жабдықталып,	қыз-
мет	көрсетудің	жаңа	түрлері	ойластырылып	жүрді.	Осылайша,	зауыт	осы	күнге	дейін	өз	жұмы-
сын	тоқтатпады.	

Зауыт	ұжымы	ұйымшыл,	мейірімді	адамдар.	Соғыс	ардагерлеріне,	зейнеткерлерге	және	кіш-
кентай	балаларға	әрдайым	көмек	көрсетуге	дайын.	

	Алматы	техникалық	университетімен	бірігіп	жұмыс	істейміз.		Мақсатымыз	жаңа	тәжіре-
биелі	маман	иесін	дайындау.		Олар	үлкен	ұйымдарда	өндірістік	тәжіребиеден	өтіп,	есеп	береді.

Бірнеше	рет	университетте	мемлекеттік	комиссияның	төрайымы	қызметін	атқардым.	
Алматы	қаласының	Жетісу	ауданында	сайлау	комитетінің	мүшесі.	
Адал	еңбегім	үшін	бірнеше	марапаттаулар	алдым.
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Ахметова Гүлнас Кенжетайқызы
Балалық	шағымды	қуана	есіме	түсірем.	Үлкен	және	тату-тәтті	отбасында	
өстім.	Отбасында	4	 баламыз.	Ата-аналарымыз	мұғалім.	Бүгінде	мен	олар-
дың	жолын	қуып,	мұғалім	қызметін	атқарамын.	 	Медресе	мұғалімі	–	әжем,	
бастауыш	 сыныптарда	 анам	 –	 Рауза	 Асқарқызы	Молдабекова,	 әскери	 дай-
ындық	мұғалімі	әкем,	Ұлы	Отан	соғысының	ардагері,	орден	иегері	–	Ахметов	
Кенжетай	Ахметұлы	болды.	Кейінірек	ол	Павлодар	қаласының	атқару	коми-
тетінде	қызмет	етті.	
Павлодар	қаласындағы	педагогикалық	институтының	физико-математика	

факультетін	үздік	бітіріп,	Мәскеу	қаласындағы	Кеңес	Одағының	білім	беру	проблемалары	инсти-
тутының	аспирантурасын,	әл-Фараби	атындағы	ҚазҰУ-да	докторантураны	тәмамдады.	Бірақ	
менің	басты	университетім	менің	өз	өмірім,	өз	өмір	жолымдағы	кедергілерді	жеңу	менің	басты	
қағидам.	Кедергілер	өте	көп	болды...,	бірақ	әрбір	кедергі	–	Жеңіс!

Менің	алғашқы	ұстазым	–	менің	анам.	Ол	мен	үшін	өмірімдегі,	еңбекке	деген	қарым-қаты-
настарғы		және	педагогикалық	кәсіпте	үлгі	тұтар	жан.	Негізі	менің	өмірімде	жақсы	адамдар	
көп	 кездесті,	 оларды	 өзімнің	 ұстазым	 ретінде	 танимын.	 Ұстаздарым	 көп	 болды.	 Олардың	
бәріне	мен	ризамын!

Менің	басты	жетістігім	–	отбасым	мен	сүйікті	жұмысым.	Педагог-ғалымның	еңбегі	оңай	
емес,	бірақ	осы	қағидаларымен	де	қызықты!	Менің	керемет	өмірлік	жолдасым,	екі	ұлым	және	
қызым	бар.	Бүгінде	өмірімнің	сәні	–	немерелерім,	олар	мені	ерекше	қуантады.	

Алматы	қаласындағы	«Нұр	Отан»	саясиодақ	партиясының	мүшесі,	Аламты	қ.	«саяси-әйел-
дер	клубының»	президенті,	Алматы	қ.	әкімі	жанындағы	әйелдер	істері	және	отбасылық-демо-
графиялық	саясат	комиссиясының	төраға	орынбасары.	Комиссия	жұмысы	әр	түрлі	адамдарға	
көмек	көрсету,	жетімдер	үйінде	боламыз,	жастар	орталығы	және	т.б.	жерлерге	көмектесеміз.	
Менің	пікірімше,	елімнің	өркендеуіне	өз	үлесімді	қостым.	Бүгінде	шәкірттеріммен	мақтана	ала-
мын.	Олардың	көбісі	ғалым,	профессор	және	ғылым	кандидаттары,	ҚР	Ұлттық	ғылым	акаде-
миясының	академиктері.	Қазіргі	уақытта	менің	шәкірттерім	әр	түрлі	салада	еңбек	етуде:	фа-
культет	деканы,	әкім	орынбасарлары	және	т.б.	Бүгінде	менің	шәкірттерім	ұстаздарынан	озды,	
солай	болуыда	тиіс!

2011	жылы	«Қазақстанның	еңбек	сіңірген	қайраткері»	құрметті	атағы	берілді.	
Марапаттаулары:	«Құрмет»	ордені,	«Ерең	еңбегі	үшін»	медаль,	«ҚР	тәуелсіздігіне	10	жыл»,	

«ҚР	Конституциясына	10	жыл»	және	т.б..,	ҚР	БҒМ	«Қазақстан	Республикасының	білім	саласын-
дағы	 құрметті	 қызметкері»,	 «Қазақстан	Республикасы	 ғылымының	 өркендеуіне	 қосқан	 үлесі»	
атты	белгілермен	марапатталған.	Ы.	Алтынсарин	атындағы	ғылыми	премияның	жүлдегері	
(2011	ж.),	«Білім»	номинациясы	бойынша	әйелдер	жетістігін	қоғамға	таныстыру	«Ажар»	пре-
миясының	лауреаты	 (2006	ж.),	 	 Қазақстанның	 ғылым	мен	техниканың	дамуына	 қосқан	 үлесі	
атты	ғалымдар	мен	мамандарға	арналған	ғылыми	мемлекеттік	стипендия	иегері	(2006-2008	
жж.)

Қызығушылықтарым	 әр	 түрлі.	 Соңғы	 кездері	 кроссворд	 шешкенді	 ұнатамын.	 Бірақ	
менің	 басты	 қызығушылығым	 Қазақстан	 Республикасының	 суретшілер	 одағы.	 30-дан	 аса	 қа-
зақстандық	 суретшілердің	 туындысын	 өз	 мұрағатымда	 сақтаймын,	және	 олардың	 өркенде-
уіне	өз	үлесімді	қосым	келем.	

Менің	 студенттік	 кезімдегі	 ұраным:	 «Егер	 мен	 қанағаттанарлықсыздай	 білетін	 болсам,	
көбірек	білуге	ұмтыламын»,	қазірде	мен	үшін	өзекті	болып	қалуда.	
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Ахметова Ләйла Сейсембековна
Тарих	 ғылымдарының	 докторы,	 әл-Фараби	 атындағы	 ҚазҰУ	 саясаттану	
профессоры,	«ЕрАзамат»	ҚБ	төрайымы,	қоғам	қайраткері.
Бала	кезімнен	журналист	болуды,	саяхаттауды,	жазуды,	қоғам	жұмысына	
белсенді	қатысуды	армандадым.	Бүгін	осы	армандарым	орындалды.	Мен	Ал-
маты	қаласында	туып-өсіп,		№	36	мектепті	аяқтадым,	Пионер	ұйымының	
төрайымы,	комсомол	комитетінің		хатшысы	болдым,	әскери	даңқ	мұражай-
ын	құрдым.	ҚазМҰ-дың		журналистика	факультетін	үздік	бітіріп,	сол	жерде	
оқытушы	болып	қызметімді	жалғастырдым,	БАҚ-та	мақалалар	жариялап,	

ғылыми	жұмыстар	жазып,	қоғамдық	жұмыспен	айналыса	бастадым.
Жас	кезімде	қоғамдық	ғылымдар	бойынша	Жалпыодақтық	студенттік	ғылыми	жұмыстар	

конкурсының	үш	дүркін	лауреаты	атандым.		Менің	БАҚ-тағы	жарияланымдарым	мен	зерттеу-
лерімнің	тақырыбы:	қазақстандық	патриотизм,	Қазақстанның	тарихы	мен	оның	медиасы,	во-
лонтерлік.	Кандидаттық	және	докторлық	диссертациялардың	тақырыптары–		ХХ	ғасырдағы	
қазақстандық	патриотизм.

Менің	жеке	тұлға	ретінде	қалыптасып-дамуыма	өз	септігін,	біріншіден,	ата-анам	тигізді.	
Анам,	Фаина	Газизовна,	 кітапқа	деген	құмарлығымды	жандырды.	Әкем,	Сейсенбек	 	Мұхамеди-
евич	 Ахметов	 –	КСРО	жазушылар	 одғының	мүшесі	және	КСРО	журналистер	 одағының	мүше-
сі,	 Ұлы	Отан	 соғысының	мүгедегі,	 коммунист	және	 интернационалист	 –	журналистикадағы	
тәлімгерім	болды.	Олар	әрдайым	бізге	азамат	пен	патриот	борышы	туралы	айтатын.

Өз	 университетімнің	 тамаша	 оқытушылары:	 ректор	 Ө.А.	 Жолдасбеков,	 журналистика	
факультетінің	деканы	Т.Қ.	Қожакеев,	топ	кураторы	М.К.	Барманқұлов.	Осылардың	әрқайсысы	
менің		өміріме		қандай-да	бір	септігін	тигізді.	Олар	мен	үшін	ешқашан		ұмытылмас	жандар.

Адам	өміріндегі	ең	қымбат	-		ол	отбасы,	сондықтан	да,		менің	патриотизмге	қатысты	зерт-
теулерімде	тәрбие	және	жанұя	мәселесіне	көбірек	көңіл	бөлінген.	Өмірімдегі	ең	маңызды	сәттер	
–		екі	қыз	пен	ұлымның	дүниеге	келуі.	Қазір	мен	әжемін.	Диссертациядан	өзге	мақтан	тұтатын	
тұстарым	-	педагог,	проректор	жұмысын	атқаруым,	кәсіподақтағы	қызметім,	кітаптар	мен	
мақалалардың	жарияланымдары.	100-ге	жуық	кітап,1000-нан	астам	мақала,	3		деректі	фильм,	
табысты	бейнероликтер.	Бақыт	деген	осы	емес	пе?

Кәсіподақ	федерациясының	қызмет	етуші	әйелдерінің	істері	бойынша	комиссия	мүшесімін,	
БАҚ-пен	жұмыс	бойынша	Кеңестің		және	Алматы	қаласындағы	ҮЕҰ	–мен	жұмыс	істеу	Кеңесінің	
мүшесімін,	сонымен	қатар	өзге	де		әртүрлі	қоғамдық	жүктемелерім	бар.	Олар	әр	адамда	болуы	
тиіс.

Кітап	жазамын,	оларды	басып	шығарамын,	адамдарға,	кітапханаларға	сыйға	тартамын,	
ғаламторға	шығарамын.	Іздеу	жұмыстарымен	айналысамын.	Тек	соңғы	5	жыл	ішінде,	Ұлы	Отан	
Соғысында	із-түссіз		жоғалған	1000-нан	астам	адамды	таптым.	2015	жылғы	07	шілдеге	алған-
да	Брест	 қамалын	 қорғаған	 526	 казақстандық-	 қорғаушылар	 есімі	 адамзат	ойында	жаңғыр-
тылды.	2010-2015	жж.	патриотизм	туралы	ең	үздік	мектеп	шығармасы	бойынша	6	республи-
калық	конкурс	өткіздім.	Бұл		Қазақстанның	өркендеуіне	қосқан	жеке	үлесім.

Марапаттар:	«Құрмет»	ордені,	4	медаль,	авторлық	құқық	объектілеріне	құқықтарды	мем-
лекеттік	 	тіркеу	туралы	15	 	 куәлік,	ЮНЕСКО	және	ЮНИСЕФ	марапаттары,	 3	 қазақстандық	
және	4	халықаралық		академиялардың	академигі	атағы.

Хобби:	кітап	жазу	
Кредо:	Мен	болмаса,	кім.	Өзіңмен,	қоршаған	ортамен	және	қоғаммен	үйлесімде	болу.	Өзіңнен	

баста.	Адам	бол.
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 Ахметова Манура Мерғалиқызы  
Мен	1938	жылдың	26	желтоқсанында	Павлодар	облысы	Качир	елді-мекенін-
де	дүниеге	келдім.	Качир	орта	мектебін	бітіргеннен	кейін	Қазақ	педагогика	
институтының	тарих-филология	фаультетіне	оқуға	түстім.	 1960	жылы	
институтты	үздік	аяқтадым.
Институт	дипломы	қолыма	тигеннен	кейін	осы	жоғары	оқу	орынына	комсо-
мол	комитетінің	хатшысы	болып	орналастым.	
1962	жылы	 Қазақстан	 ЛКЖО	 ОК	 оқушы	жастар	 бөлімі	 мепңгерушісі	 қыз-
метіне	ауыстым.	

1964-1970	жылдар	аралығында	Алматы	облыстық	комсомол	камитететінің	хатшысы	қы-
зметін	атқардым.	

Бұдан	 кейін	 кейін	 Алматы	 қаласы	 Калинин	 (	 қазіргі	 Бостандық)	 аудандық	 партия	 коми-
тетінің	екінші	хатшысы	болып	тағайындалдым.	

1974-1980	жылдар	аралығында	Қазақ	КСР	оқу-ағарту	министрінің	орынбасары	болдым.	
1980-1990	жылдар	 аралығында	Қазақ	 КСР	Министрлер	 Кеңесі	төрағасының	 орынбасары,	

Қазақстан	Респуликасының	мәдениет	министрі	қызметтерін	атқардым.	
1990-1998	жылдар	аралығында	Қазақстан	Респуликасы	Үкіметінің	аппаратында,	сондай-ақ	

Қазақстанның	медициналық	сақтандыру	қоры	Бас	директорының	орынбасары	болып	қызмет	
істедім.	

Қазақ	КСР	Жоғарғы	кеңесінің	Х,	ХІ	шақырылымына	депутат	болып	сайландым,	бұдан	кейін	
Қазақстан	Орталық	комитетіне	мүше	болдым.	

Осы	 жылдардың	 бәрінде	 мен	 жастарды	 оқыту,	 тәрбиелеу,	 олардың	 бос	 уақыттарын	
мағыналы	өткізу	жұмыстарымен	шұғылдандым.	

Жастарға	жақсы	білім	беріп,	дұрыс	тәрбиелеу	үшін	алдымен	білім,	мәдениет,	мектептен	
тыс	мекемелердің	материалдық	базасын	нығайтып,	жаңа	талаптарға	сай	қайта	жаңғырту	
қажет	болса,	бұл	іске	мен	қомақты	үлес	қостым	деп	ойлаймын.	

Дели,	Варшава,	Будапешт,	Анкара,	Рабат,	Манил,	Пекин	қалаларында	жастар	саясаты	мен	
олардың	әлеуметтік	дамуына	байланысты	өткен	көптеген	халықаралық	конференциялар	мен	
симпозиумдарға	үкімет	мүшесі	ретінде	қатысып,	сөз	сөйледім.	

Парижде	өткен	ЮНЕСКО-ның	Бас	ассамблеясында	мен	мәдени	ескерткіштерді	сақтау	және		
қоршаған	ортаны	қорғау	проблмасы	жөнінде	ауқымды	баяндама	жасадым.	

Бүгінде	Қазақстандағы	қоғамдық	ұйымдар	мен	партиялардың	жұмысына	атсалысу	арқылы	
еліміздегі	нарықты	экономиканың	өркендеуіне	қолымнан	келген	көмегімді	беріп	келемін.

Алматы	 қалалық	 әкімдігінің	 жанындағы	 әйелдер	 және	 отбасы-демографиялық	 саясат	
істеріне	қатысты	комиссияның	мүшесі	ретінде	отбасына	және	жастар	тәрбиесі	төңірегінде	
жаңа	саясатты	жүзеге	асыруға	негізделген	үлкен	жұмыстарды	қолға	алып	жатырмын.	

«Құрмет»	орденімен,	«Құрмет	белгісі»	орденімен,	Қазақ	КСР	Жоғарғы	Кеңесінің	Құрмет	Гра-
мотасымен,	Қазақстан	Тәуелсіздігінің		10	жылдығына,		Тың	игерудің	50	жылдығына,	Қазақстан	
Конституциясының	10	жылдығына,	Қазақстан	Республикасы	Тәуелсіздігінің	20	жылдығына	қа-
тысты	мерекелік	медальдардмен	марапатталғам.														
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Ахтанова Асия Тахавиқызы 
1953	жылы	Алматыда	туылдым.	 Үлкен	 берекелі,	туыс	туғаны	көп	 	 отба-
сында	өстім.	Әкем-	Тахави	Ахтанов	–	Қазақстанның	Халық	жазушысы.	Ана-
мыз-	 Гүлшара	 Садыкова	 филологиялық	жоғарғы	 білімі	 бола	 тұрып,	 өзінің	
өмірін	отбасына	және	балаларының	тәрбиесіне	арнаған.	Анамыздын	қонақ-
жайлылығынан	 үйімізден	 ешқашан	 қонақ	 үзілмеген.	 	 Әкеміздін	 арқасында	
қазақтын	зиялылары:		Василий	Аксенов,	Шынғыс	Айтматов,	Мұстай	Кәрім,	
Юрий	Домбровский,	Расұл	Гамзатов,	Юрий	Рытхеу	сынды	әйгілі	кісілерді	та-
нып	өстім.				

Бізде	есте	қалатын	бақытты	балалық	шақ	болды.	Қазақстанның	сол	заманындағы	ең	эсте-
тикалық	білімді		№94	орта	мектебінде		білім	алдым.	

Қазіргі	жетістіктеріме	жеткеніме,	мен	атаанама	ғана	емес,	сонымен	қатар	үстаздарыма-	
алғашқы	мұғалімім	Мамчева	Любовь	Александровнаға,	әдебиет	пәнінің	мұғалімі	Ильина	Светла-
на	Сергеевнаға,	мектеп	завучі	Раиса	Закировнаға,	Герольд	Бельгердің	жұбайы		және	тағы	басқа	
адамдарға	алғысым	шексіз.	

1979	 жылы	 мен	 Қазақ	 Мемлекеттік	 Университетінен	 журналист	 мамандығын	 алып	
шықтым.	1976	жылдан	бастап	«Жалын»	баспасының	редакторы,	ал	1978	жылы	«Журнал	мод»	
республикалық	басылымның	редакторының	орынбасары	болып	қызмет	атқардым.

1973	жылы	тұрмыс	құрдым.	Жұбайым	Мусин	Нурлан	әйгілі	Қазақ	композиторы	Қапал	Му-
синнің	баласы.	Өкінішке	орай	немерелерін	көре	алмай	1971	жылы	Қапал	Мусин	омірден	өтіп	кет-
ті.	 	1974	жылы	біздің	тұнғыш	баламыз	Шернияз	дүниеге	келді,	ал	1984	жылы	екінші	баламыз	
Аманат	дүниеге	келді.

Аманат	перзенханада	ең	кішкентай	бала	болды,	оның	салмағы	1200	грамм	ғана	болатын,	11	
айында	оған	ДЦП	диагнозы	қойылды,	мен	үшін	бұл	жағдай	өмірімнің	соңы	деп	есептедім,	бірақ	
оданда	жағдайы	қиын	балаларды	көріп,	өз	–өзімді	қолға	алып,	мен	бақытты	әйел	екенімді	түсін-
дім.	Жүбайымның	және	отбасымның	қолдауымен	алғашқы	қиын	кезеңнен	сүрінбей		өттім.	

Қазіргі	таңда	екі	ұлым	бар:	Шернияз	және	Аманат,	Аманат	1-ші	топтағы	мүгедек,	коляска-
да,	үйленген,	екі	баланың	әкесі	және	КИМЭПта	грант	бойынша	жоғарғы	білім	алып	жатыр.	

Менің	ең	басты	байлығым-	5	немерем.
1988-1991	ж.ж.	Ленин	атындағы,	балалар	қоры,	«Надежда»	ата	аналар	қорын	басқардым.	
1991	жылы	 өзім	 қатарлы,	 мүмкіндігі	 шектеулі	 бала	тәрбиелеп	 отырған	 ата-аналармен	

бірігіп,		Қазақстандағы	алғашқы	НПО	«Ассоциация	Родителей	Детей-Инвалидов»	«АРДИ»,	«Мүге-
дек	балалар	Атана-	аларының	қауымдастығын»	құрдық.	

1996	жылы	АҚШта,	Вашингтон	қаласында,	1997	жылы	Германияда,	Кассель	қаласында	білім	
алдым.	Мүгедек	балаларды	қорғау	жөнінде	Алматы	қаласының	Координационный	совет	мүше-
сімін.	2004	жылы	Мүгедек	балалар	Ата-	аналарының	қауымдастығы	«АРДИ»		оңалту	орталығы	
құрылды.	 	 Орталық	ДЦП,	 психоневрологиялық	 кемшіліктері	 бар	 балаларды	және	жасөспірім-
дерді	қабылдайды.	Көптеген	оңалту	шараларын	өткізеді.	

2009	жылдан	бастап	«АРДИ»	Мемлекеттік	Әлеуметтік	тапсырыс	бойынша	жумыс	істей	
бастады.	

Қазіргі	таңда	мүмкіндігі	шектеулі	бала	тәрбиелеп	отырған	646	жанұя	тізімде	тұрады.	Ор-
талыққа	куніне	100	бала	оңалту	шараларын	қабылдауға	келеді.	

Орталықтың	жетістіктері	 «Акватория»	бассейні,	 «Ерекше	өнер»	қол	өнері,	 «Новый	мир»	
видеостудиясы	ж.т.б.	

2010	жылы	Астанада	өткен	бірінші	Республикалық	«Разные	Равные»	фестивалінде	«АРДИ»	
орталығы	«Ең	үздік	әлеуметтік	проект»	номинациясында	бірінші	орын	алды.

2013	жылы	«Проект	года»	наминациясында	«Народный	любимец»	жүлдесін	ұтып	алды.
2014	жылы	«за	Заботу	об	инвалидах»	наминациясында	«Алтын	жүрек»	жулдесіне	ие	болды.	
Кредо.	Армансыз	адам	болмайды,	әр	адам	өз	жолын	табады.	Мен	өз	өмірімнің	жарты	жолын	

ғана	өттім.	Алдымда	әр	баланың	жарық	жулдызы	жанып	тұрғанына		сенімдімін.	
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Ахшабаева Наталья Тохтарбайқызы
1956	 жылғы	 27	 қарашада	 	 Түркменістанның	 	 Ашхабад	 қаласында	 газ	 бен	
мұнай	 кен	 орындарын	 барлау	 бойынша	 геологтардың	 интернационалдық	
отбасында	 дүниеге	 келдім.	 Балалық	шағым,	 қазіргі	 уақытта	 Қазақстанға	
«Бұқара-Орал»	газ	құбыры	бойынша	тасымалданатын	газ	кен	орны	ашылған		
Өзбекістанның	Газли	қаласында	өтті.		1974	жылы		орта	мектепті	аяқта-
дым.	Мектепте	 	 8	 сыныптап	 бастап	 комсомол	 ұйымының	 хатшысы	 	 бол-
дым.	Басшылық	ету	қабілеттілігі	әкем	–		Тоқтарбай	Бесенович	Ахшабаевтан	
дарыды,	 ол	 ата-анасынан	 ерте	айрылып,	майданға	 қатысты,	Кенизбергке	

(Калининград)	жетіп	жараланды,	бірнеше	медальдар	мен	ордендермен	марапатталды	және	де	
адал	ер-азамат,	үлгілі	отағасы	бола	алды.	Менің	анам–Ахшабаева	Надежда	Васильевна	–	шығыс	
әйелдеріне	тән,	аяулы	ана	,	асыл	жар	ретінде	өз	өмірін	жанұясына	және	4	баланы	тәрбиелеуге	
арнады.

Менің	медик	болу	арманым	жүзеге	асырылмады.	Жақында	медик	болуды	жоспарлар	отырған	
қызым	менің	медик	болу	арманымды	жүзеге	асырады	деп	ойлаймын	.	Менің	2	жоғары	білімім	бар-	
техникалық	және	заңгерлік.		Мәскеу	Тоқыма	және	жеңіл	өнеркәсіп	институтын	тігін	бұйымдары-
ның	инженер-технологы	мамандығымен	(1983)	 	және	КазМҰ	–дың	заң	факультетін	құқықтану	
мамандығы	бойынша	аяқтап,	заңгер	маман	болып	шықтым.	\1987г.\.

Жұмыс	тәжірибесі:	өз	еңбек	жолымды	1976	жылы	Алматы	қаласында	 	–	Бас	киімдер	тігін	
фабрикасының	тігінші	–	мотористкасы	қызметінен	бастап,	1997	жылдан	қазіргі	уақытқа	дейін		
-	«Семирамида»	тігін	фирмасы»	ЖШС-нің	директоры,	2003	жылдан	бастап	Жеңіл	өнеркәсіп	кәсіпо-
рындар		ассоциация	төрағасының	орынбасарымын.

Жеңіл	өнеркәсіп	жүйесіндегі	тігіншіден	басталған	көпжылдық	еңбек,	маған	1997	жылы	«Семи-
рамида»	тігін	фирмасы»	ЖШС-сі	өз	кәсіпорнымды	ашып,	оны	басқаруға	мүмкіндік	берді.		Бірнеше	
дүркін	Алматы	қаласының	өндірістік	мүмкіндіктерін	дамытуға	қосқан	үлесі	үшін		Алматы	қала-
сы		Әкімдігінің		марапаттарын,	шығарылатын	өнімнің	жоғары	сапасы	үшін	мақтау	қағаздарына	
иемделдім,		3	-дәрежелі	«Атамекен»		медалімен	марапатталдым.

	 2004	 жылдан	 «Нұр-Отан»	 Халықтық-демократиялық	 партиясының	 мүшесімін.	 Алматы	
Кәсіпкерлер	 ассоциациясы	 кәсіпкерлікті	 дамытуға	 қосқан	 үлесім,	 кіші	 бизнестегі	 проблемалық	
сұрақтарға		объективті	және	жан-жақты	баға	бергенім	үшін,	біздің	Республикамызда		орта	кла-
стың	қалыптасуына	әкелетін	кәсіпкерлік	пен	экономиканың	дамуына	әсерін	тигізетін	жағымды	
кәсіпкер	бейнесін	қалыптастырудағы	азаматтық	ұстанымым	үшін	марапатталдым.

	«Семирамида»	тігін	фирмасы			1997		жылғы	мамырда	құрылып,	дағдарыстың	басталу	ме-
зетіне	тұспа-тұс	келді.	Негізгі	бағыт	–	сырт	киімді	тігу.		ДКД	2020	щеңберінде		2012	жылы	сырт	
киімді	өндіру	бойынша	технологиялық	процесті	жаңғырту		жөнінде	жобаны	жүзеге	асыру	мақса-
тында		және	көтерме	және	бөлшек	сауда	жасайтын	тұтынушылар	үшін	монобрендтік	show-room	
«Semiramida»	ашу	мақсатында	жеңілдетілген	несие	алдық.	Жоба	2012	жылы	жүзеге	асырылды.	
Қазіргі	уақытта	кәсіпорында	70	адам	жұмыс	істейді,	бұл	жоғары	білікті	кадрлар-	технологтар,	
конструкторлар,	дизайнерлер,	тігінші-мастерлер,	тігіншілер.	Кәсіпорын		«Дюркопп»	и	«Пфафф»	
сынды	неміс	өндірушілерінің	заманауи		технологиялық	қондырғыларымен	жабдықталған.	

	КАЗНЕХ-тің	қолдауымен	бірнеше	рет	Мәскеудегі		көрмелерге	қатысып,	нәтижесінде	–Ресейдің	
Новосибирск	қаласына	өнімді	экспорттайтын	болдық.	 	2012	жылы	 	 	Назарбаев	атындағы	уни-
верситетіндегі	оқулардан	өтіп,	 	 	25.08.	 -	24.09.2013	аралығында	Германияның	Гамбург	қаласын-
да	 машықтандым.	 Машықтану	 мен	 кәсіпорындарды	 аралау	 қорытындысы	 бойынша	 өзіміздің	
стратегиялық	жоспарды	жүзеге	асыруды	көздеп	отырмыз,	атап	айтқанда:	2	жобаны	іске	асыру	
бойынша	келіссөздер	жүргізіліп,	ұсыныстар	қарастырылуда:	 	 	5	жұмыс	орны	бар	«ВОWE»	неміс	
фирмасының	мини-химиялық	тазарту	орнын	ашу	және	 	жаңа	ассортимент	игеру	мақсатында		
Алматының	технологиялық	аймағында		50	жұмыс	орны	бар	жаңа	фабрика	ашып,	жейде	шығару	
бойынша	жартылай	автоматтандырылған	желіні	іске	қосу,	жабдықты		«Pffaf»	және		«Дюркопп	
Адлер»	 фирмаларынан	 алу	 жоспарлануда	 .	 «Семирамида»	 Мәскеуде,	 Алматыда,	 Астанада	 өт-
кізілетін	жыл	сайынғы	«Сәнді	киім»	көрмесінің	тұрақты	қатысушысы.	 	«Алтын-Сапа»	 	өңірлік	
сайысының	нәтижесінде	2010	жылы		1	–орынды,	2012,	2013	жылдары			2		орынды	иелендік.

Хобби:	саяхат,гүл	өсіру.
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Әпетова Жаңыл Амантайқызы
Халықаралық	 «Жанашыр»	 қорының	 президенті,	 Еларалық	 «Шалқар»	 га-
зетінің	бас	редакторы,	Алматы	қаласы	бойынша	Халыққа	қызмет	көрсету	
орталығы	баспасөз	қызметінің	басшысы.
Мен	бала	кезімнен	журналист	болуды	армандадым.	Ел	аралап,	бүкіл	әлемді	
шарласам,	қоғамның	барлық	өміріне	аралассам	деп	армандайтынмын...	Бұл	
армандарым	орындалды	деп	айта	аламын.	Мектепте	үнемі	қоғамдық	жұ-
мыстардың	бел	ортасында	жүретінмін,	сыныпта,	мектептің	пионер	ұйы-
мы,	 комсомол	 ұйымы	 басшылықтары...	 Балалық	шақ,	 бал	 күндерім	 өткен,	

туған	жерім	Қызылорда	облысы	Жаңақорған	ауданы,	«Қожакент»	ауылы	(бұрынғы	«23	парт-
съезд»),	ондағы	№168	орта	мектеп	маған	ерекше	ыстық.	Алғашқылардың	бірі	болып	әкем	Аман-
тай	Әпетұлы	 іргесін	қалаған	бұл	ауылда	менің	кіші	Отаным	–	қара	шаңырақ	бар.	Әкем	өмір-
ден	ерте	озса	да,	орнын	ойсыратпай	анам	Ұлдаш	пен	інім	Ерсұлтан	отбасымен	осында	отыр.	
Жыл	сайынғы	еңбек	демалысымызда	отбасымызбен	барып	аунап-қунап,	қаладағы	тынымсыз	
тіршіліктен	бір	сәт	бой	жазып	қайтатын	киелі	мекеніміз...	Ал	мектебім,	алғаш	қолыма	қалам	
ұстатқан,	әдебиетке	құштарлықты	оятқан	ұстаздарым,	балалар	басылымдарында	алғашқы	
тырнақалды	шығармаларым	дүниеге	келген	алтын	ұям,	ол	да	ыстық.	Есейіп,	 	Қазақ	ұлттық	
университетіне	оқуға	түсіп,	еларалық	«Шалқар»	газетіне	жұмысқа	орналасуым,	менің	бала	кез-
гі	«ел	араласам»	деген	арманымды		ұштай	түсті.	

Осы	басылымда	журналистік	өмірімді	бастап,	бүгінге	дейін	басшылық	ете	жүріп,	әлемнің	
көптеген	елдерінде	болып,	ондағы	қандастармен	араластым.	Әлемнің	30-ға	жуық	елдеріндегі	
қандастарға	қарлығаштың	қанатымен	су	сепкеніндей	атамекен	хабарын	там-тұмдап	жеткі-
зетін	«Шалқар»	газеті	–	менің	журналистік	жолымның	бастауы	болды.	Республикадағы	араб	
жазуымен	шығатын	жалғыз,	ерекше	басылымның	ұжымы	да	ерекше	болатын.	Көпшілігі	ата-
мекеннен	алыста,	Қытай	жерінде	өмір	сүріп,	туған	жерге	сусап	жеткен	жандар	болғандықтан,	
бәрі	бауырмал,	кішіпейіл	еді.	Осындағы	жазушылар	У.Қыдырханов,	Қ.	Толыбаев,	Қ.	Әбішев,	Жамал	
Сұлтанбекова	 менің	 алыстағы	 ауылда	 қалған	 ата-анамды	 алмастырды.	 Мен	 мұнда	журна-
листік	қана	емес,	өмірлік	мектептен	де	өттім	десем	болады.	Араларындағы	ең	жасы	болған-
дықтан,	маған	үлкен	сенім,	үміт	артатын.	Осынау	үлкен	жауапкершілікті	қолыма	алған	осы		
тұста	маған	қолдау	көрсеткен	жан	жарым	А.	Үмітаев	болды.	Қоғамдық	өмірге	араласуым	да	
осы	кездерден	басталды.		Қандай	іс	істесең	де,	отбасың	қолдамаса,	оның	берекесі	болмасы	анық.	
Отбасы-қазақта	қасиетті	ұғым	ғой.	Қазақтың	«Үйлену	оңай,	үй	болу	қиын»	дегені	отбасын	әр-
кімнің-ақ	шаттығын	шарықтатып,	тыныштығын	тербетіп	ұстаудың	оңайға	соқпайтынын	
ұқтырса	керек.	Өмірлік	жарың		-	тәрбиесі	түгел,	әдебі	әдемі,	білімі	жүйрік,	ақылы	терең,	сабырлы	
адам		болғанда	ғана	және	сені	түсініп,	істеген	ісіңді	қолдай	білгенде	ғана	шаңырақ	шайқалмай,	
әр	отбасы	бақыттың	базарында	тату-тәті	ғұмыр	кешері	сөзсіз.	Бұл	жағынан	мен	бақытты-
мын	деп	айта	аламын.	Сүйікті	жар,	бақытты	анамын.	Жолдасым	Мәскеу	Басқару	институты-
ның	түлегі,	«Қазақтелеком»	АҚ	бас	менеджері,	қызымыз	–	Інжу	бүгінде	Австрияның	Зальцбург	
университетінің	студенті,	үлкен	тенниспен	шұғылданады.	Өмірлік	ұстанымым:	«Жаныңдағы	
Адамдарға	жақсылық	жасай	біл,	сонда	ғана	сіздің	өміріңіз	гүлденеді	жəне	бақытқа	толы	бола-
ды!».	
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Бабаева  Айгуль Дуйсенбайқызы
Қазақ	әншісі,	композитор,	тележүргізуші	және	ақын.	POP,	JAZZ	жанрында	жұ-
мыс	істейді,	халық	шығармашылығындағы	әндерді	орындайды.
Мен	мұғалімдердің	отбасында	тәрбиеленіп	өстіп,	кішкентайымнан	Қарасу	
ауданына	ән	шырқауға	клубқа	қашып	кететіндігім	үшін	әрдайым	әкемнен	сөз	
еститінмін.	Ұлы	әнші	болу	–	менің	арманым	болатын,	сол	арман	орындалу	
үшін	қолымнан	келгенін	барлығын	жасайтынмын.	
Мен	№115	орта	мектепті	бітіріп,	 бірден	Алматы	музыкалық	ансамблінің	
бірлестігіне	солист-әнші	ретінде	қабылдандым.	1982	жылы	мәдениет	Ми-

нистрілгінің	тарапынан	эстрадалық	ансамблінің	мамандығы		ІІ	категориялы	солист-вокалист	
ретінде	аттестатталдым.	Ресей	қалаларында	Қазақстан	мемлекетіміздің	атынан	Мәскеулік	
«Мистерия	Буф»	бірлестігімен	өнер	көрсеттім.	1983	жылы	эстрадалық-жастар	«Гүлдер»	ан-
самбліне	солист-вокалист	ретінде	қабылданып,	еліміздің	түкпір-түкпіріне	саяхат	жасайтын-
быз.	1987	жылы	«Каспий	–	Море	Дружбы»	атты	фестивальдің	лауреаты	атандым.	Сонымен	
қатар,	 Алматы	 музыкалық	 бірлестігі	 ансамблінің	 қарамағындағы	 «BigBand»	 оркестінің	 ән-
шісі	атандым.	1992	жылдан	бастап	«Иссык»	акционерлік	қоғамының	қарамағындағы	оркестр	
жетекшісі	 ретінде	 қызмет	 атқарып,	жас	 әншілермен	жұмыс	 істедім.	 1997	жылы	 «Таң»	те-
леарнасы	маған	 «Жыл	 әншісі»	 деген	 атақ	 берді.	 Осы	жылы	 Халықаралық	Жоғарғы	 Академия	
Комиссиясы	Фестивалінің	шешімі	бойынша	«Азия	Даусы»	белгілі	ән	байқауында	Қазақстан	Ре-
спубликасының	білім	және	мәдениет	министрлігінің	атынан	«Одинокая	Женщина»	әнім	сыймен	
марапатталған,	ал	Халық	банктің	жарнама	ролігіне	арналған		«Халық	Банк»	өз	авторлығымда	
әнім	байқауда	жеңімпаз	атанды.	1998	жылы	тамыз	айында	Халықаралық	Жоғарғы	Академия	
Комиссиясы	Фестивалінің	байқауы	«Азия	Даусы»	маған	Қазақстан	Республикасының	Білім	және	
мәдениет	Министрілігінің	атынан	«Играй,	король»	әнім	үшін	жүлде	тағайындады.	Қайырым-
дылық	концерттерге	қатыстым:	Павлодар	қаласындағы	«Айналайын»,		Алматы	қаласындағы	
«Қазақстанның	мүгедек-әйелдер	қауымдастығының»	ұйымдастыруымен	Республика	Сарайын-
да	өнер	көрсеттім,	сонымен	қатар	қалалық	және	республикалық	мереке,	шараларға	қатыстым.

2009	жылдың	 7	 желтоқсанында	 М.Ю.	 Лермонтов	 атындағы	 мемлекеттік	 академиялық	
орыс	драма	театрында	 	алғаш	рет	жеке	концертім	өтіп,	«Оралу»	ән	жинағым	халыққа	ұсы-
нылды.	 Ән	 жинағы	 Лондондағы	 Metropolis	 студиясында	 кәсіби	 музыканттар	 	 MitchDalton,	
GeoffGascoyne,	MichaelJanisch,	PrestonHeyman	бірге	жазылған.	Дискте	11	компазия	қазақ	халық	ән-
дері	мен	қазіргі	заманғы	әндерге	арналған.	Өнермен	қатар	менің	жеке	өмірімде	дамып	жатты.	
Иссык	ресторанында	жұмыс	істеп	жүргенімде	Михаил	есімді	болашақ	жарымды	кездестірдім.	
Бірнеше	жылдан	 соң	біз	шаңырақ	көтеріп,	 дүниеге	 қыз	 әкелдім.	Менің	 әнші	 болу	арманыммен	
қатар,	менде	денсаулығы	жақсы,	бақытты	баланы	тәрбиелеуді	мақсат	тұттым.	Қазір	жолда-
сым	екеуміз	4	немере	сүйіп	отырмыз,	дәл	осы	немерелер	біздің	өміріміздің	сәніне	айналған.	

Менің	өміріме	кейінірек	телеарна	бағыты	келді.	КТК	телеарнасында		«Давай	Поженимся!»	
атты	жоба	ашылып,	мені	басты	тележүргізуші	ретінде	шақырды.	Сонымен	бірге,	басқа	да	те-
лежобаларға	әнші-жұлдыз	қатыстым,	олар:	Superstar	KZ,	X-Factor	KZ,		Жұлдыздары.	

Хоббиім:	саяхаттау,	немереммен	бірге	Уолт	Дисней	компаниясының	мульфильмдерін	көру.	
Ұстанымым:	Реніш	пен	қайғыға	өзіңді	іштей	жегізбей,	өмірдің	әрбір	сәтін	қуанышпен	өткізу.
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Бадаева Роза Кенесханқызы
	Мен	1967	жылы	14	наурызда	Шығыс	Қазақстан	облысы,	Семей	қаласында	дү-
ниеге	келдім.	Балалық	шағым	қарапайым	және	тату	отбасында	өтті.	Бала	
кезімнен	ұстаздарымның	арқасында	қолда	бардың	қадірін	тұтуды	түсіндім.	
Мектеп	 қабырғасынан	 бастап	 алғашқы	 көшбасшылық	 қасиеттерім	 пайда	
бола	бастады	–	сынып	көшбасшысы	болып,	әртүрлі	мектептік	іс-шаралар	ұй-
ымдастыруды	ұнататынмын.
Мектепті	бітірген	соң	екі	мамандықтан	таңдау	жасауға	тура	келді:	медици-
на	және	педагогика,	екеуі	де	адамдармен	жұмыс	істеу	және	көмек	беруді	қажет	

етеді.		Қорытындылай	келе,	балалармен	жұмыс	жасау	және	оларға	білім	беруді	ұнататындықтан,	
ұстаз	мамандығын	таңдадым.	Біраз	жылдар	өте	келе,	ұстаздық	менің	кәсібім	екенін	түсіндім.	Ба-
лалық	шағымда	Мәскеу	қаласында	оқуды	армандайтынмын,	бірак	ата-анам	Новосибирск	қаласын	
таңдауыма	кеңес	берді.	Новосибирск	Мемлекеттік	Педагогикалық	Институты	қабырғасында	оқу	
барысында	қазір	арқа	сүйеп	жүрген	өмірлік	нұсқаулар	берген	Гущин	Николай	Яковлевич,	Кузнецо-
ва	Фаина	Силантьевна,	Годовника	Вера	Николаевна	сияқты	дарынды	педагог-ұстаздарым	болды.	
Олар	маған	бұл	өмірде	өз	ісінің	білікті	маманы	болу	үшін	тек	оқу	және	жетілу	қажеттігін	үйрет-
ті.	Осы	уақытқа	дейін	өмірімнің	басты	өсиеттерінің	бірі	–	тұрақты	кәсіби	өсу	болып	табылады.	
Өмірімдегі	үлгі	тұтатын	ең	«Басты	ұстаздарым»	-	ол	менің	ата-анам	-	Кенесхан	Базылұлы	және	
Қапиза	Маджанқызы,	бірге	50	жыл	уақытты	артқа	тастап,	немере	қызығын	көріп	отырған	өте	
парасатты	адамдар.	Бүгін	тұтастай	бір	тұлға	ретінде,	бизнес-әйел	ретінде	қалыптасуым	–	сол	
кісілердің	үлесі.	

Институт	 қабырғасында	 оқуды	 аяқтаған	 соң	 мектепте	 ұстаздық	 қызметін,	 кейін	 оқу-ісі	
жөніндегі	меңгеруші	қызметін	атқардым.	Жолдасым	-	Бадаев	Серікжан	Ағыбайұлы	-	әл-Фараби	
атындағы	Қазақ	Ұлттық	университетінің	физика-математика	ғылымдарының	докторы,	про-
фессор	қызметінде.	Математикалық	логика	ағынындағы	үлкен	«ғылыми	мектебі»	бар,	шәкірт-
тері	әлемнің	бірнеше	елінде	жұмыс	істеп,	жақсы	нәтиже	көрсетуде.	Екі	баланың	анасымын.	Үл-
кен	қызым	Раушан	–	студент,	кіші	қызым	Тоғжан	–	физика-математика	мектебінің	10-шы	сынып	
оқушысы.	Мен	 өз	 отбасыммен	мақтан	тұтамын	және	 қадірлеймін.	 Отбасым	 –	 сүйенішім	мен	
тірегім.

90-шы	жылдары	Алматы	қаласында	ауыспалы	кезең	болды:	егемендік	алған	соң	адамдар	өз	ісін	
ашуға,	бизнеспен	айналысуға	бел	буды.	Білім	беру	саласы	менің	кәсібім	болғандықтан,	жастарға	
кәсіби	мамандық	беретін		колледж	ашуға	бел	будым.	2001	жылдан	қазіргі	уакытқа	дейін	жұмыс	
істеп	тұрған	алғашқы	жобам	–	Алматы	менеджмент	және	сервис	колледжін	аштым.	2-ші	Орби-
та	ықшам	ауданындағы	балабақшаның	жарты	бөлігінен	бастау	алған	колледж	қазіргі	уақыт-
та	қалада	3	корпусы	және	8	мамандығы	бар	оқу	орнына	айналды.	Мыңдаған	түлектеріміз	бизнес	
және	сервис	саласында	Қазақстанның	және	әлемнің	барлық	жерінде	жұмыс	жасауда.	Мен	орта	
кадрлар	дайындау	арқылы	Қазақстан	Республикасының	гүлденуіне	үлесімді	қосып	жатырмын	деп	
ойлаймын,	осылай	біз	еліміздің	болашағын	бірге	қалаймыз.
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Базарбаева Гүльмира Нүрсеитқызы
Қазақстан	Республикасының	Мәдениет	қайраткері,		А.Селезнев	атындағы	Ал-
маты	хореографиялық	училище		директоры.
Мен	Алматы	қаласында	музыкант	отбасында	дүниеге	келдім,	менің	әкем-Ба-
зарбаев	Нурсеит	Әшімбайұлы,	соқпалы	аспаптарда	ойнайтын,		ең	бірінші	кәсі-
би	музыканттардың	бірі	болатын,	фольклорист.	 	Анам	Базарбаева	Лятипа	
Дәулетшіқызы	 –	талай	жыл	 бойы	 экономикалық	 зерттеу	 институтының	
бөлім	 басшысы	 қызметінде	жұмыс	жасады.	 Әкемнен	маған	музыкаға	 деген	
шексіз	сүйіспеншілік,	анамнан	комуникативті	және	ұйымдастырушылық	қа-

білеттері	 дарыған.	 Балалық	шағымда	мен	 	шырайлы	және	шығармашылық	 	 дарыны	бар	 бала	
болып	өстім,	сондай	мүмкіншілігімді	байқаған	әкем,	мені	К.Байсеитова	атындағы	Дарынды	ба-
лаларға	 арналған	 	 республикалық	 арнайы	 орта	 мектепке	 берді,	 сабақтағы	 жақсы	 жетістік-
терімнен	басқа,	мектептің	қоғамдық	өміріне	белсене	араластым.	Мен	жақсы	музыкант	болуды	
армандадым.	Мектепті	тәмамдаған	соң,	Құрманғазы	атындағы	Алматы	мемлекеттік	консер-
ваториясының	 Тарихи-теориялық	 факультетіне	 оқуға	 түстім.	 Менің	 педагогтарым,	 музыка	
әлемінің	шеберлері	Джумалиева	Т.К..,	Сапаргалиева	Т.М.,	Кабдулин	Е.К.		Дарын,	еңбек,	кәсіпке	деген	
шын	 берілгендік-міне	 осының	 бәрі	 нағыз	 музыкантты	жасайды,	 осыны	 мен	 педагогтарымнан	
үйрендім.	 1990	 жылы	 консерваторияны	 тәмамдағаннан	 кейін	 «Музыка	 тарихы»	 факультеті-
не	тағылымдама	өту	мақсатымен	қалдым.		Консерваторияда	оқып	жүріп,	мен	өзім	үшін	балет	
әлемінің	 сұлулығын	аштым.	Мен	тек	тамаша	музыканы	орындап	қана	 қоймай,	 сол	музыкамен	
шыр	көбелек	айналып	билеуді	жөн	көрдім,	сондықтан	1987	жылы	АМӨК	жанындағы	сарайда	ор-
наласқан		«Ұршық»	әуесқой	балет	студиясына	жазылдым.	Белсенді	қоғамдық	өмірді	жалғастыра	
жүріп,	1991	жылдан	1996	жыл	аралығында	халықтық	шығармашылық	мәдени	сауық	іс	шаралар	
орталығының	бас	әдіскері	болып	қызмет	атқардым.	

1996	жылы	А.Селезнев	атындағы	Алматы	хореографиялық	училищесіне	фортепиано	пәнінің	
оқытушысы	болып	 орналастым.	Оқытушы	болумен	 үшін	 	жеткіліксіз	 болды,	 абитуренттерге	
үгіт	жұмыстарын	жүргізуге	белсене	қатысып	және	қабылдау	комиссиясының	хатшысы	болып	
тағайындалдым.	2007	жылы	Училище	директоры	менің	белсенді	жұмыстарына	оң	бағасын	беріп,	
директордың	тәрбие	ісі	жөніндегі	орынбасары	қызметіне	тағайындады.	Осы	лауазымды	жұмыс	
атқарып	жүріп,	мен	білім	алушылардың	қиыншылықтарын,	мәселелерін,	кіші	топ	балалары		бей-
імделуінің	қиын	 	кезеңін,	конкурстарға	баратын	білім	алушылардың	қаржылық	қиындылықта-
рын	көбірек	түсінуге	тырыстым.	Соның	барысында	білім	алушыларға	демеушілерді		тауып	алуға	
қолымнан	келгенше	көмегімді	аямадым,	Қазақстан	меценаттарымен	өзара	тығыз	ынтымақта-
стықты	ұйымдастырдым,	олардың	кейбіреулерімен	біз	осы	күнге	дейін	жұмыс	жасап	келеміз.	

2013	жылы	Қазақстан	Республикасы	Білім	және	ғылым	министрлігінің	бұйрығымен	А.Селезнев	
атындағы	Алматы	хореографиялық	училище	директоры	лауазымына	тағайындалдым.	Біз	өзара	
ынтымақтастықтағы		меценаттар	мен	демеушілердің	арқасында	елеулі	іс	шаралар	ұйымдасты-
рылды,	олар:	«Өрлеу»	Халықаралық	хореографиялық	конкурстар	мен	фестивальдер,	Жапония	және	
Қырғыз	Республикасына	гастрольдік	сапарлар,	Астана,	Қызылорда,	Павлодар,	Екібастұз	 	қалала-
рына	есеп	беру	гастрольдік	концерттер,	Училище	жайлы	фильмнің	түсірілімі,	Училище	Альманахы	
шығарылымына	дайындық,	училищенің	80-жылдық	мерейтойын	өткізу	және	т.б.

Қоғамдық	өмірге	белсені	ат	салысқаны	үшін	Қазақстан	Республикасының	Мәдениет	қайрат-
кері,	сонымен	қатар	«Қазақстан	Республикасының	20-жылдығына»	үкіметтік	төсбелгісімен	ма-
рапатталдым.	

Бүгінгі	таңда	мен	өзімді	бақытты	адам	деп	санаймын.	Менің	сүйікті	жұмысым	және	отба-
сым	бар.	Қызым	және	екі	сүйкімді	немерем	бар,	олар	менің	өмірімді	толық	мәнді	және	бақытты	
етті.	

Өз	темпераментіме	қарай	мен	өте	жігерлі	адаммын,	сондықтан	жұмыстан	бос	уақытымды	
табиғатта	көл	жағасында,	жорыққа	шығуды,	шаңғы			және	коньки	тебуді	ұнатамын.	

	Менің	өмірлік	ұстанымым:	Бәрі	де	өз	қолыңда.	Өз	тағдырымның	иесімін,	өз	жанымның	бас-
шысымын.
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Байсақалова Нұржамал Тегінбайқызы  
Қазақстан	 Республикасы	Мәдениет	министрлігінің	 	 «Мәдениет	 қайраткері»	 	 төс		
белгісінің		иегері,	Қазақстан	Журналистер		одағының		Өзбекәлі		Жәнібеков		атындағы		
сыйлығының		лауреаты,	Алматы	облысы	Панфилов	ауданының	Құрметті	азаматы.
АНАМНЫҢ	АРМАНЫ	ОРЫНДАЛДЫ
Баланың	болашағы	оның	 	балалық	шағындағы	ойнайтын	ойындарынан	байқаласа	
керек.	 Әпкелерімнің	 айтуына	 қарағанда,	 менің	 қолыма	 қалам	 ұстайтыным	
бала	 кезімде	 байқалған	 секілді.	 	 Қолыма	 қалам,	 қарындаш	 түссе	 болды,	 үйдің	

қабырғаларын,	ақ	қағаз	көрсем		шимайлап	тастайтын	көрінемін.	Қағаз	шимайлаймын	деп	әпкелерімнің	
дәптерлері	мен	кітаптарын	бүлдіріп	тастап	,	талай	рет	таяқ	жегенім	бар.		Бастауыш	сыныпта	оқып	
жүргенімде	«Балдырған»	журналына,	одан	кейін»	«Қазақстан	пионері»,	 «Пионер»	журналдарына	қалам	
тартып,	мектеп	жаңалықтарын,	шағын	әңгімелер	жаза	бастадым.	Есейген	сайын			журналист	болсам	
деген	арман	жүрегіме	нықтап	қонақтап,	тек	осы	мамандықты		ғана	таңдайтыным	жөнінде		айтқанымда		
үйдегілер,	«журналист	деген	тау	мен	тасты,	қойшы	мен	егіншінің	қосын	аралап	жүретін	мамандық	емес	
пе,	 қыз	 балаға	 лайықты	 емес,	 дәрігер	 боласың»	 деген	талап	 қойған	 еді.	 	 Әкемнен	 ерте	жаста	 қалған	
мен	анам	жүрек	талмасы	ұстап	аяқ	асты	қайтыс	болған	кезде	дәрігер	болсам	деп	те	ойлағаным	бар	
еді.	 	Бірақ6	біздің	кезімізде	жоғары	оқу	орындарында	 	 	қазақ	 	бөлімдері	жоқ	болатын.	Мен	 	орысша	оқи	
алмай	қалсам,	әпкелеріме	ұят	келеді	ғой	деген	оймен,		мектеп	бітірген	1978	жылы	С.	М	Киров	атындағы	
Қазақ	мемлекеттік			университетінің	журналистика	факультетіне		құжат	тапсырдым.			Бірақ,		жолым	
бірден	 болмады.	 	 	 Оған	 өкінген	жоқпын.	 Ауылға	 келіп	 механизаторлар	 даярлайтын	 үш	 айлық	 курсты	
оқып,	 Алматы	 облысы	 Панфилов	 ауданына	 қарасты	 «Октябрь»	 қой	 совхозында	 механизатор	 болып	
жұмыс	істедім.	Үш	жыл	совхозда	еңбек	еттім.	Ауылдық	Кеңестің	депутаттығына	сайландым.	Партия	
қатарына	қабылдандым.	1981	жылы	университетке	қабылданып,	оны	1986	жылы	үздік	бітіріп	шықтым.	

Журналистика	саласындағы	еңбек	жолымды	Қарағанды	облысы	Теңіз	ауданы	«Октябрь	шұғыласы»	
газетінде	тілшіліқ	ызметтен	 бастадым.	 1988	жылдан	 1992	 	жылға	 дейін	 «Лениншіл	жас»	 газетінде	
қызмет	істедім.	Ал	1992	жылдан	бері	Алматы	қаласының	бас	басылымы--		«Алматы	ақшамы»	газетінде			
Денсаулық	және	әлеуметтік	сала	бөлімінің	меңгерушісі	болып	қызмет	атқарып	келемін.		Менің	бала	кезімде	
анам	Сайыпжамал		«менің	қызым	Алматыда	тұрады.	Маған	Алматының	аппорты	мен	ақ	тоқашын	,үнді	
шәйін	беріп	жіберіп	тұрады»	деуші	еді.	Анашымның	сол	арманы	орындалғанмен,	 	мен	анамның	арманы	
болған	аппорт	пен	ақ	тоқашты	анама		беріп	жіберіп	тұруға	үлгермедім.	Ол	өмірден	тым	ерте	озды.	Қазір	
Алматы	 қаласының	 тұрғыны	 атанғаныма	 отыз	 жыл	 болыпты.	 Оның	 көшесімен	 жүрген	 сайын	 мені	
анамның	аруағы	қолдап,	жебеп,желеп		жүргендей	көрінеді.	Өйткен,і	мені	Алматыға	ғашық	еткен,	осында	
оқып,	осында	тұруға		ұмтылдырған	анашымның	ақ	тілегі	еді.	Алматыда	өмір	сүрген	отыз	жылымның		
жиырма	үш	жылын	 	 «	Алматы	ақшамы»	 газетінде	қызмет	етуге	арнадым.	Журналистік	қызметімде		
Алматы	 қаласының	 тыныс-тіршілігін,	 әлеуметтік,	 тұрмыстық	 ахуалын,	 Алматымды,	 Алматының		
айымдарын			оқырмандарға	танытуға,	Алматының			қарапайым	адамдары		туралы	жазуға	арнап	келемін.		
Дәрігер	болсам	деген	арманымды	да	Алматы	қаласының	денсаулық	сақтау	саласын	жазу	арқылы	жүзеге	
асырып	келе	жатқандаймын.	Журналистика	саласындағы	еңбегім	де	елеусіз	емес.	 	Журналистер	Одағы	
сыйлығының	лауреаты	атандым.			Қала	әкімдігінің	Құрмет	грамотасымен	бес	дүркін,	ҚР.	Ақпарат	және	
мәдеиет	министрлігінің	Құрмет	грамотосымен	3	дүркін	марапатталып,	Елбасымыз	Н.	Назарбаевтың		
«Алғыс»	 хатына	 	 ие	 болдым.	 Туып	 өскен	 Панфилов	 ауданының	 Құрметті	 азаматымын.	 Алматы	
қаласы	 әкімі	 жанындағы	 	 Әйелдер	 ісі,	 отбасы	 және	 демографиялық	 саясат	 жөніндегі	 комиссияның,	
Алматы	қаласы	Денсаулық	сақтау		басқармасы	жанындағы	қоғамдық	кеңестің	мүшесімін.	«	Нұр	Отан»	
партиясының	қатарындамын.	 «Барған	жерің	бағыңды	ашсын»,	 «	Өмірдің	өзі»	атты	 	 	 кітабым	жарық	
көрді.		Бос	уақытымда	тауға	шығып,	серуендегенді	және	мелодрамалық		бағыттағы	кітаптар	оқығанды,	
қазақтың	 күйлерін	 тыңдағанды	 жақсы	 көремін.	 Өмірлік	 ұстанымым	 –	 анамның	 ақ	 сүтімен	 дарыған	
адалдықпен	өмір	сүру.		Қызымды	құтты	орнына	қондырып,	немерелерімнің	маңдайынан	иіскеп,	солардың	
қызық	–қуанышына	бөленіп,	сүйкімді	әже	атансам	деген		ақ	тілегім	бар.			
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Байтұрбаева Ақжарқын Талғатқызы 
ҚР	Еңбек	сіңірген	спорт	шебері.	
1984	 	 жылдың	 13	 шілдесінде	 Алматы	 облысы,	 Ескелді	 ауданы,	 Бахтыбай	
ауылында	дүниеге	келдім.	
1990	-2001	жылдары	С.Сейфуллин	атындағы	орта	мектепте	оқыдым.	2001	
жылы	 І.Жансүгіров	 атындағы	 университетке	 оқуға	түстім.	Менің	 спорт-
тық	жолым	9	жасымнан	бастау	алады.	Жанұяда	үш	қызбыз,	әкемнің	ұл	қа-
лағанынан	болу	керек,	спорттың	осындай	түрімен	айналысуды	қалағаным.	
Күні	бойына	жаттығу	жасап	жүрген	мен,	ойын	ойнап,	жүгіріп	жүрген	қатар	

құрбыларыма	қызыға	қарайтынмын.Менің	өкінішім	ұзаққа	бармады		-		себебі,	менің	арманым	мені	
алға	жетеледі.	Бастауыш	сынып	оқып	жүріп	ақ	мен,	мектеп	жарыстарында	туды	алып	жүруді	
армандадым.	Өсе	келе	осы	ойым,	«егер	мен	жеңімпаз	болсам,	менің	құрметіме	еліміздің	әнұраны	
ойналып,	туы	көтерілсе»	деген	амбицияға	айналды	7		сыныпта	менің	алғашқы	арманым	орын-
далды.	Кейінірек	екіншісі.		Менің	балалық	шағымдағы	жекпе-жектерімнің	ішіндегі	ең	қиыны,	он	
төрт	жасымдағы	кездесу:	өз	салмағымнан	ауыр	салмақтағы	қарсыласыммен	белдесу,	мен	бұл	
жарыста	жеңімпаз	болдым.	Джиу-джитсумен		мен,	Талдықорған	қаласында	университет	оқып	
жүргенде	 айналыса	 бастадым.	 Біздің	жаттықтырушымыз	 Нартай,	 Талдықорған	 қаласында	
өткен	 Қазақстан	 Республикасының	 Чемпионатына	 қатысуымызға	 ұсыныс	 берді.	 Чемпионат	
жеңімпазы	болдым.	2006	жылы	мен	Алматы	қаласында	өткен	Азия	Чемпионатына	қатысып,	
екінші	орынды	иелендім.	Сол	жылы	Нидерланды	мемлекеті	Роттердам	қаласында	өткен	Әлем	
Чемпионатына	қатысуыма	мүмкіндік	туды.	Әлемдік	деңгейдегі	жарысқа	алғаш	рет	қатысқан	
мен	 қатты	 абыржыдым.	 Бірінші	 белдесуді	жеңгенмен,	 екінші	 белдесуде	 голландтық	 мықты	
спортшы	Линси	Уйатпен	түсіп,	ұтылып	қалдым.	Елге	оралған	соң,	Алматы	қаласына	келіп,	бар	
өмірімді	спортқа	арнап,	жаттығумен	жүйелі	айналысуға	бел	шештім.	Жаттықтырушыларым	
Тлеумбетов	Қанат	пен	Қашағанов	Мейіржанның	жетекшілігімен	жаттығуды	бастадым.	

					2007	жылы	тұрмыс	құрып	–	Бекасыл	есімді	ұлды	дүниеге	әкеліп,	Ана	атандым.
				2009	жылы	Қанат	сансей	Тайвань	қаласында	өтетін	Әлем	ойындарына	қатыса	аласың	ба	

деп	сұрады.	Қуанышымда	шек	болмады.	Алайда	босанғаннан	кейін	қайта	жаттығу	қиынға	соқса	
да,	мен	жүгіруден	бастадым.	Бір	айдан	соң	Алматыға	келіп	толықтай	жаттығуға	кірісіп	кет-
тім.	Ұзақ	уақыт	жаттығудан	қол	үзіп	қалғандықтан	қалпыма	келу	оңай	болған	жоқ.	Қиналған-
да	қолымды	бір	сілтеп,	бәрін	тастап	кетуге	дейін	бардым.	Бірақ,	маған	сенім	артқан	өмірлік	
жолдасыммен	ұлым,	жаттықтырушыларым	және	командалық	жолдастарым	қасымнан	та-
былып,	демеу	болды.	Біртіндеп	жаттығу	жүйесіне	еніп,	күшім	қалпыма	келді.	Онымен	бірге	алда	
болатын	жарысқа	деген	ерік-жігерім	оянды.	Бұл	көңіл	күйді	 ешқандай	сезіммен	салыстыруға	
болмайды.	 Днепропетровскде	 өткен	 кезекті	 Әлем	Чемпионатында	 иеленген	 	 Әлем	Чемпионы	
атағым	менің	алғашқы	әлемдік	жеңісім	болды.	Аянбай,	тер	төгіп	жаттығуыммен	бірге,	бала-
ларды	да	жаттықтырамын.	«Профи	Файт»	кәсіпқой	спорттық	джиу-джитсудан	ұлттық	фе-
дерациясының	хатшысымын.	

				2012	жылы	Алматы	қаласының	«№	17	Мамандандырылған	балалар-жасөспірімдер	спорт	
мектебіне»	әдіскер	және	қоса	атқарумен	джиу-джитсудан		жаттықтырушы	болып	қызметке	
қабылдандым.	Бұл	ұжым	да	мені	жылы	қабылдады.	

				2014	жылдың	қазан	айында	екінші	рет	Ана	атанып	–	Әлиасқар	есімді	ұлды	дүниеге	әкелдім.
Қазіргі	 уақытта,	мен:	джиу-джитсудан	4	дүркін	Әлем	Чемпионы,	 ережесіз	жекпе-жектеп	

Әлем	Чемпионатының	күміс	жүлдегері	және	сүп-сүйкімді	екі	балақайдың	анасымын.	
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Бакарасова Елена Евгеньевна
Алматы	қаласында	тәулігіне	60	тоннаға	дейін	қуаттылығы	бар	су	негізін-
дегі	жоғары	сапалы	ерекше	бояу	өнімдерінің	100-ден	астам	түрін	шығара-
тын	заманауи	инновациялық	жоғары	технологиялық	зауыты	бар			«Концерн	
Bakarassov»	ЖШС-нің	Құрылтайшысы	мен	бас	директоры.
Жезқазған	 қаласында	 геолог	 отбасында	 туылып,	 10	 	 класс	 тәмамдадым,	
оның	2	жылын	(6	және	7	класс)	Ауғаныстанның	астанасы		Кабул	қаласын-
дағы	Кеңес	елшілігінде	оқыдым.	Ол	өңірде	менің	туған	жеріме	деген	патри-
оттық	сезімді,	өз	халқыма	деген	құрметті	қалыптастырған		ата-анам	қы	

змет	ететін.
Әкем	–	Бакарасов	Евгений	Владимирович,	геолог,	академик	К.И.Сәтпаевтың	оқушысы	мен	ізбаса-
ры	Жезқазғанда,	мыс	саршұнақ	кен	орындарының	солтүстік	тобын	(Итауз,	Батыс		Сары-Оба),	
сондай-ақ	Ауғаныстандағы		жұмыс		барысында	Аунақ	кен	орнындағы		қазбаларды	ашты,	қорлар-
ды	есептеу	саласындағы	маман,	Құрмет	белгісі	орденімен	марапатталған.	Анам	–	Бакарасова	
Людмила	Мартыновна,	 геолог,	Жезқазған	 кен	 орындарының	 барлау	жұмыстарына	 қатысып,	
фашистік	Германияға	қарсы	соғыстағы	жеңістің		70-жылдығы	медалімен	марапатталды.

1987	жылы	 	В.И.	Ленин	атындағы	Политехникалық	институтты	бітірдім.	Оқытушыла-
рым	–	академик	Анкинович	Е.А.,	академик	Анкинович	С.Г.,	профессор	Медоев	Г.Ц.	және	өзгелер.	Со-
нымен	қатар	БЛКЖО	қатарында	өзге	де	қоғамдық	жұмыстарды	атқардым.

1998	жылдан	 өз	 кәсіпкерлігіммен	 айналысып,	 Германиядан	 құрылыс	 материалдарын	 им-
порттай	отырып,	еуропалық	стандарт	негізінде	сол	материалдарды	заманауи	қолдануға	қа-
тысты		білімімді	толықтыра	түстім.

2006	жылы	«Kaizer»,	«MeisterGut»,	«Валик»	атты	өз	брендтерімнің	атынан	лак-бояу	өндіруді	
нөлден	бастап	шығара	бастадым,	жергілікті	мамандарды	өндірістік	процестерге,	шикізат	пен	
дайын	өнімнің	сапасын	бақылауға	үйреткен	Германияның	таңдаулы	химиктарын		жаңа	техно-
логияларды	ендіру	мақсатында		тарттым.

Компания	біздің	өнімнің		Қазақстан	нарығынан	тысқары	шығуына	жасаған	бірінші	қадам-
нан,	өз	ұстанымдарын	нақты		бекітуге	дейінгі	қиын	жолдардан	өтті.

2010	жылы	Астана	қаласында	филиал	ашу	туралы	шешім	қабылданып,	ол	бүгінгі	күні	зама-
науи	нарық	жағдайында	сәтті	жұмыс	істеуде.	2012	жылы	Оңтүстік	Қазақстан	облысын		жоға-
ры	сапалы	лак-бояу	материалдарының	өнімімен	қамту	мақсатында	Шымкент	қаласында	фи-
лиал	ашылды.	Қазақстанның		металлургиялық	астанасы	Теміртау	қаласында		көтерме-бөлшек	
дүкені	іске	қосылып,	өз	жұмысын	сәтті	жүргізуде.

Азия	 өңірінің,	 атап	 айтқанда	 Түркменістан	 мен	 Тәжікістан	 серіктестерімен	 байланыс	
нығаюда.	2013	жылғы	тамызда		Түркменістанның	Ашхабад		қаласында	«Kaizer»	лак-бояу	мате-
риалдарының	фирмалық	дүкені	ашылып,	өз	өнімімізді	осында	шығару	жоспарлануда.

Қазіргі	уақытта	өкілдіктер	мен	диллерлер	желісі	кеңінен	таралуда.	Ол	Қазақстанның	бар-
лық		өңірінде	бола	отырып,	біздің	брендті	тиімді		ұсынады.	

ҚОҒАМДЫҚ	ЖҰМЫС.	Алматы	қаласы	Кәсіпкерлер	палатасының	Өңірлік	кеңесінің	мүшесімін.
Компания	әрдайым	қайрымдылық	көмек	көрсетіп	тұрады.	Көмек	алушы	объектілер	арасын-

да		мүмкіндігі	шектеулі	балалар	мен	мен	жастарды	шығармашылық	және	физикалық	дамыту	
орталығы,	Алматы	қаласының	рухани	шіркеулері	мен	мешіттері,	интернаттар	мен	балалар	
үйлері	бар.	

МАРАПАТТАР.	Өнім	шын	мәнісінде	бағаланып,	«Қазақстанның	үздік		тауары»	белгісімен	ма-
рапатталып,	инновациялық	өнімдері	бірнеше	дүркін	сыйақы,	диплом	және	мақтау	қағаздарын	
иеленді.

ХОББИ	театр,	музыка,	өнер.				КРЕДО			Заманауи		бизнесте	«еркек	шора»	«әйелдер	емес,	әйел	
затына	тән	қылықтары	бар	әйелдер	табысты.	Ер	азамат	стиліне	еліктеудің	қажеті	жоқ.	Па-
триотизм	туралы,	бұл	мен	үшін,	ең	бастысы	өз	елімде	үздігін	тауып,	соны	дамыту.
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Балбаева Маржан Ертайқызы
Алматы	қаласы	Алатау	ауданы	әкімінің	орынбасары.		1965	жылы	тамызда	
бұрынғы	Талдықорған	облысы,	Көксу	ауданы,	Мұқыры	ауылында	дүниеге	кел-
дім.	1972	жылы	Мұқыры	орта	мектебіне	барып,	1982	жылы	бітірдім.1982	
жылдың	қыркүйек	айынан	бастап	 	1983	жылдың	шілде	айына	дейін	Киров	
аудандық		№18	дәріханада	санитарка	болып	істедім.	1983	жылдың	тамыз	
айында	 Алматы	 Халық	 Шаруашылығы	 институтына	 оқуға	 түсіп,	 1987	
жылы	ойдағыдай	«қаржыгер»	мамандығы	бойынша	бітірдім.	1987	жылдың	
тамыз	 айында	 Талдықорған	 облысы,	 Киров	 аудандық	 қаржы	 бөліміне	 ре-

визор-инспектор	болып	жұмысқа	қабылдандым.	1988	жылдың	тамыз	айында	аталған	қаржы	
бөлімінің	аға	экономисті,	

I	 санаттағы	экономисті,	1998	жылдың	маусым	айынан	аталған	қаржы	бөлімі	бастығы-
ның	орынбасары	болып	тағайындалдым.	2003	жылдың	сәуір	айында	Көксу	аудандық	еңбек,	жұ-
мыспен	қамту	және	халықты	әлеуметтік	қорғау	бөлімінің	бастығы	қызметін	атқардым.	2005	
жылдың	наурызынан	бастап	

2007	жылдың	ақпан	айына	дейін	Алматы	облысы,	Көксу	ауданы	әкімінің	орынбасары	лауа-
зымдық	қызметін	атқардым.	2007	жылдың	ақпан	айынан	2008	жылдың	тамызына	дейін	Ал-
маты	облыстық	Әділет	департаментінің	бөлім	бастығы	қызметінде	болдым.	2008	жылдың	
тамыз	айынан	2009	жылдың	қазан	айы	аралығында	Алматы	қаласы,	Алатау	ауданы	әкімінің	
аппараты	 ұйымдастыру-кадр	жұмысы	және	 құжаттамалық	 қамтамасыз	 ету	 бөлімінің	 ба-
стығы	болдым.	2009	жылдың	қазан	айынан	бастап	қазіргі	уақытқа	дейін	Алматы	қаласы,	Ала-
тау	ауданы	әкімінің	орынбасары	лауазымдық	қызметіндемін.

Балалық	шағымнан	көптеген	адамдармен	араласқанды,	адамдарға	көмектескенді	жаным	
сүйетін.

Менің	 өсіп-өнуіме	 ең	 алдымен	 атам	мен	 апамның	 еңбегі	 зор.	 Сәби	 кезімнен	 сол	 кісілердің		
тәрбиесін	көріп	өстім.	Азамат	ретінде	қалыптасуыма	әке-шешемнің	де	еңбегі	коп.	Әкем	-	Балба-
ев	Ертай	Есжанұлы,	40	жылдам	астам	жас	ұрпаққа	білім	берумен	айналысқан,	қазір	зейнеткер.	
Алатау	аудандық	ақсақалдар	ұйымының		белсенді	мүшесі,	13	аумақтың	ақсақалдар	алқасының	
төрағасы.	Оқу	ісінің	үздігі,	еңбек	ардагері.	

Анам	-	Шәріпова	Күлзия	Саймасайқызы,	ұлағатты	ұстаз,	көптеген	жылдар	білім	берді.	Қазір	
зейнеткер.	Әке-шешем	әрқашан	адалдық	пен	шыншылдыққа	үйретіп	отырады.

Мектепте	 оқып	жүргенде,	 мектепішілік	 пионер	 ұйымының	 белсенді	 мүшесі	 болдым,	 мек-
тептің	барлық	 іс-шарасына	қатысып,	марапаттар	алдым.	Мектепте,	жоғарғы	оқу	орнында	
жақсы	 оқыдым.	 Белсенді	 болдым.	 Кітап	 оқығанды,	 өз	 елімді	 және	 шет	 елдерді	 аралағанды,	
спортпен	айналысқанды	жақсы	коремін.	Қызымның	жан	дүниесін	түсініп,	еркелетемін.	Қайда	
барсам	да	қызымды	өзіммен	бірге	алып	жүремін,	ел	көрсетіп,	дұрыс	тәлім-тәрбие	беруге	тыры-
самын.	

Мемлекеттік	наградалары,	құрметті	атақтары:	«Қазақстан	Республикасы	Тәуелсіздігіне	
20	жыл»	мерекелік	медалі,	 «Қазақстан	 халқы	ассамблеясының	20	жылдығы»	мерекекелік	ме-
далі,	Алматы	қаласы	әкімінің	«Құрмет	грамотасы»,	Алатау	ауданы	әкімінің	алғыс	хаттары,	
«Нұр	Отан»	ХДП	15	жылдығына	«Алғыс	хат»,	«Генералдар	кеңесі»	республикалық	қоғамдық	бір-
лестігінің	алғыс	 хаты,	 «Алматы	көктемі	 -	 2015»	фестивалін	 ұйымдастыруға	ат	 салысқаны	
үшін	Алғыс	хат,	Қазақстан	Республикасы	Президентінің	сайлауы	кезінде	белсенділік	танытқа-
ны	үшін	«Нұр	Отан»	Партиясы	Алматы	қалалық	филиалиалы	төрағасының	алғыс	хаты,	Респу-
бликалық	ғылыми-танымдық,	көпшілік	«Гүлстан»	журналы	редакторының,	Жерімізді	көркей-
ту,	көгалдандыру	және	гүлдендіру	саласына	қосқан	үлесі	үшін	алғыс	хаты.

Хоббиім:	кітап	оқу,	серуендеу.
Ұстанымым:	Тек	қана	алға!	Адал,	мейірімді	болу,қызыма	барлық	жақсылықты	көрсету,	па-

триоттық	сезімге	баулу.
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  Баталова Элеонора Нығметқызы                       

ҚР	 еңбек	 сіңірген	 қайраткері,	 «Алматыкітап	 баспасы»	 ЖШС	 директорлар	
Кеңесінің	төрағасы
Менің	 барлық	 саналы	 өмірім	 Алматы	 қаласында	 өтті.	 Бұнда	 мен	 мектеп	
бітіріп,	екі	жоғары	білім	алдым:	инженер-құрылысшы	(КазПТИ)	және	эконо-
мист	(ХШАИ)	дипломдары.	Бізді	тәрбиелеген	анамыз	–	Найля	Хасановна.	Ол	
педаго¬г	 болған,	 сондықтан	 өзінің	 балаларына,	 яғни	 бізге,	 еңбекқорлық	 пен	
орындаушылық,	 жетілуге	 ұмтылу	 мен	 мұқияттылыққа	 үйретті.	 Бұндай	
ерте	кезден	қалыптасқан	қасиеттер	кейінгі	өмірімде	керек	болды.	Сонымен	

қоса	 анам	 былай	 деп	 өсиет	 қалдырған:	 «Жақсылық	жасаңдар,	 басқаларға	 кешірімді	 болыңдар	
және	өздерің	кешірім	сұраңдар».	Осы	өсиетпен	әлі	күнге	дейін	өмір	сүремін.

Оқуды	бітірген	соң	жұмыс	істеуге	бардым,	бірақ	жұмыс	жолымды	тағдырым	кітап	әлеміне	
әкелген	күннен	бастадым	деп	санаймын,	бұнда	мен	өз	орнымды	тауып,	бүгінгі	күнге	дейін	жемісті	
жұмыс	істеп	келемін.	Мен	Алматы	облкітапсауда	директоры	–	Шамыш	Оразбаевна	Мате¬кова-
мен	ақылды,	интеллигентті,	дарынды,	жігерлі	әйел,	жетекшімен	танысқаныма	қуаныштымын.	
Ол	мені	өзінің	орынбасары	қызметіне	шақырды	және	менің	өмірлік	және	қызметтік	ұстазым	бол-
ды.	Ол	бізбен	қазір	жоқ,	алайда	ол	туралы	игілікті	еске	алулар	менің	жүрегімде	мәңгілікке	қалады.

1980	жылы	Ш.О.	Матекованың	зейнеткерлік	демалысқа	кеткен	соң,	мені	оның	орнына	тағай-
ындады.		Ол	кісіні	арандатпауға	тырыстым,	қазір	де	біздің	кітапсаудамыз	республикадағы	үздік-
тердің	біріміз.	

Кеңес	Одағы	құлдыраған	кейін,	бізге	де	қатысты	қатты	дағдарыс	болды.	Коллегалармен	бір-
лесіп	жұмылып,	акционерлеуден	өтіп,	сауда	желіміздің	бір	бөлігін	қалдырып,	дүкендердің	желісін	
сақтап	қалдық,	осылайша	«Алматыкітап»	компаниясының	негізі	қаланды.	Бірнеше	жылдан	соң	
өзіміздің	баспамызды	аштық,	бұған	15	жыл.	Менің	қасымда	энтузиасттар-пікірлестерім	болған	
және	біз	баспаны	басынан	бастап	негізін	салып,	лидерлер	қатарына	шығар	алдық.	Республикада	
екі-үш	тілдік	суретті	балалар	сөздіктерін	бірінші	болып	шығарғанымыз	үшін	мақтанамын,	мек-
тепке	дейінгі	дайындық	үшін	оқу-әдістемелік	кешендерін	(ОӘК),	отандық	материалда	ағылшын	
тілі	 бойынша	алғашқы	ОӘК	шығардық.	 Біздік	 бастамамен	 оқу	 кітап	 баспасында	 альтернати-
ва	пайда	 болды,	 бұл	 қазақстандық	оқулықтар	 сапасын	арттырды.	Біз	 көптеген	жылдар	 бойы	
еліміздің	табиғаты	мен	мәдениетіне	арналған	«Менің	Қазақстаным»	атты	бірегей	топтамасын	
шығарып	отырмыз.	Бұл	кітаптарды	азаматтарымыз,	шетелдік	қонақтарымыз,	дипкорпус	мен	
мелекеттік	струк¬турасы	қуана	сатып	алуда,	бұлар	халықаралық	көрмелерде	үлкен	сұранысқа	
ие,	яғни	мемлекет	беделі	үшін	сәтті	жұмыс	істеуде.	 	Біздің	баспамыз	–	Мәскеу,	Франкфурт	пен	
Лондондағы	көрмелердегі	тұрақты	қатысушысы,	көптеген	дипломдар,	гран-при,	медальдар	мен	
кітаптар	конкурстарының	басқа	марапаттаулардың	иегері.		Сонымен	қатар	Астана,	Қостанай	
мен	Алматыда	үш	дүкен	аштық,	кітап	базасын	қалыптастырдық.	Бүгін	«Алматыкітап	баспасы»	
–	атақты	бренд,	елімізді	және	шетелде	танымал.

Менің	өмірлік	ұстанымым	–		қандай	да	бір	істі	соңына	дейін	жүргізу.	Бұл	ішкі	нұсқама,	менің	
әріптестерімнің	сенімі	мен	көмегі	сәтті	баспа-кітап	сауда	компаниясын	құруға	көмектесті.

Қоғамдық	өмірді	әрдайым	қажет	еткем.	Дағдарыс	жылдары	коллегаларымды	баспашылар	
және	кітап	таратушылар	Ассоциациясына	бірігуге	шақырдым,	бұны	10	жыл	басқардым,	қазір	құр-
метті	президент	болып	табыламын.		Біз	жұмылып,	балалар	және	оқу	әдебиетінің	ұзақ	уақытқа	
льготалық	салық	салынуына	қол	жеткіздік,	бұл	елімізде	кітап	баспасы	үшін	жаңа	кұш	берді.	«Ұлы	
Жібек	Жолы»	аумақтық	кітап	көрмесін	жүргізуге	бастамашы	болдық,	бұл	тұрақты	түрде	жүр-
гізіліп	отыр	және	халықаралық	мәртебеге	ие	болды.	«Аруана»	қоғамдық	әйелдер	клубын	басқарып	
отырмын.

	 Менің	тамаша	отбасым	бар,	тамаша	күйеуім,	үш	ұлым	мен	сегіз	немерем	бар.	Бос	уақы-
тымды	сүйікті	Шпиц	Гелиуске	арнаймын.	Хобби	–	кітап	оқу	болып	қала	береді.

Марапаттаулар:	«Қазақстанның	еңбек	сіңірген	қайраткері»	құрметті	атағы,	«Парасат»	ор-
дені,	«Баспа	және	полиграфия	ісінің	қайраткері»	және	«Мәдениет	қайраткері»	құрмет	белгілері,	
«Қазақ-стан	 даңқы»	 (Ұлттық	 бизнес-рейтинг)	 ордені,	 Наполеоннің	 Алтын	 медалі	 (Франция),	
«Ұлттар	достастығы»	(Германия)	ордені.
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Бекжігітова Салтанат Спандиярқызы 
Тележүргізуші,	Мисс	Алматы	2010	ж.,	2	Вице-Мисс	Казахстан	2010	ж.,	Мисс	
Казнет	2013	ж.,	сән	көрсетуші	(модель).	
1992	жылы	Мәскеу	 қаласында	туылып,	 Алматы	қаласында	тәрбиеленген,	
республикалық	«Бөбек»	орталығының	аясында	«Өзін-өзі	тану»	мектеп-гим-
назиясының	тәлімгері.	Мектеп	қабырғасынан	бастап	көшбасшылықпен	ай-
налсатынмын,	 мектептің	 қоғамдық	 жұмыстарына	 көп	 араласқам.	 Бидің	
спорттық	түрімен	айналыстым,	домбыра	мен	фортопианада	ойнауды	үй-
рендім,	көптеген	мектептік	іс-шараларды	жүргіздім,	15	жасымнан	бастап	

сән	көрсетуші	мансабын	және	ағылшын	тілін	меңгере	бастадым.	Бүгінде	үш	тілді	жетік	білемін,	
мақстан	тұтамын:	мемлекеттік,	орыс	және	ағылшын.	2010-2014	жж.	Т.	Рысқұлов	атындағы	
ҚазЭУ	–дің	«Мененджмент»	мамандығын	бітірдім.	2015	жылы		экономика	және	бизнес	магистрі	
атандым.	17	жасымда,	студенттік	шағымның	1	курсында	«Мисс	Алматы	2010»	жүлдесін	жеңіп	
алдым.	Дәл	осы	жылы		«Хит	ТВ»	арнасында	тележүргізуші	ретінде	таныла	басталдым,	2	жыл	
қызмет	 атқардым.	 2013	жылдан	 бастап	 «НТК»	телеарнасындағы	 «Ревю»	 бағдарламасының	
жүргізушісімін.	2015	жылдан	бастап	Алматы	қ.	әкімі	жанындағы	мемлекеттік	саясаттың	жү-
зеге	асуы	одағының	мүшесі.	Бос	уақытымды	өз-өзімді	тану,	психология	саласы	бойынша	кітап	
оқимын,	 театр	 мен	 көрмелерге	 барамын,	 аэробикамен	 айнлысамын.	 Саяхаттағанды	 жақсы	
көремін,	 өзіме	 білімнің	жаңа	 қырларымен	танысқанды,	 әр	түрлі	 халықтың	тарихы,	 мәдени-
етінмен	танысқым	келеді.	
Менің	ұраным:	Ең	бастысы	–		әлем	үйлесім	табу,	өзіңді	Әлеммен	байланыстыра	білу.
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Бейсембина Нағигүл Нұрханқызы
«Алматы	 қаласының	 Әуезов	 	 ауданы	 көп	 балалы	 отбасылар	 одағы»	 ҚБ	
Басқарма	төрайымы;	 Алматы	 қаласы	 әкімі	жанындағы	 отбасылық-демо-
графиялық	саясат	және	әйелдер	істері	жөніндегі	комиссия	мүшесі;	саясат-
шы-әйелдер	клубының	мүшесі;	Алматы	қаласы	әкімі	жанындағы	ономастика	
жөніндегі	комиссия	мүшесі;	мемлекеттік	тіл	саясатын	одан	әрі	жетілдіру	
бойынша	жұмыс	тобының	мүшесі.	
1956		жылы	дүниеге	келдім.	1974	жылы	Семей	облысы	Ақсуат	ауданы	Көкжы-
ра		ауылындағы		орта	мектепті	бітірдім.	Балалық	шағымда	жазған	өлең-

дерім	аудандық	газетте	жарық	көрді.	Поэзия	әлеміне	деген	шексіз	 іңкәрлігім	С.М.Киров	атын-
дағы	Қазақ	мемлекеттік	университетінің	филология	факультетіне	түсуге	жетеледі.	Жоғарғы	
оқу	орнын	қызыл	дипломмен	бітіргеннен	кейін	Алматы	қаласының	№86		орта	мектебінде,	ма-
шина	құрылысы	техникумында	мұғалім	болдым,	кәсіпорындар	мен	ұйымдарда		«Қазақ	тілі	және	
әдебиеті»	курстарын		жүргіздім.	

Тәуелсіз	Қазақстанның	қалыптасу	жылдарында,	яғни	1992	жылы	«Көп	балалы	отбасылар	
одағының»	Басқарма	төрайымы	болып,	еліміз	үшін	ауыр	болған	осы	бір	жылдары		көп	балалы	
отбасылардың	мәселелерін	шешумен	айналыстым.

1999	жылдан	қалалық	Маслихаттың	II	және	IV	шақырылымдарының	депутаты	болып	сай-
ландым.	Өзімнің	өмірлік	университетім	халықтың	игілігі	үшін		жұмыс	істеумен	өтті.	Бастаған	
іс-қызметіме	деген	қолдауды		отағасым	–	драматург,	«Қазақстан»	арнасының	Бас	директоры	
Тауасаров	Әділбек	Әнуарбекұлынан,	отбасымыздың	достары	Смағұл	Елубаевтан,	Нұрлан	Ора-
залиннен,	Сағат	Әшімбаевтан	және	тағы	да	басқа	Қазақстан	мәдениетінің	көптеген	танымал		
қайраткерлері	тарапынан	да	көрдім.

Ең	басты	жетістігім	–	менің	отбасым.	Балаларым	терең		кәсіптік		білімдерімен	ел	игілігі	
жолында	қызмет	істеуде.	Бір	ұлым	Қазақстан	Республикасының	шетелдегі	мекемелерінің	бірін-
де	қызмет	атқарады.	Енді	бір	ұлым	ірі	өндіріс	орнын	басқарады,	ал	келіндерім	банк	саласында	
жауапты	қызметтер	атқарады.	Балаларым		бірнеше	тілдерді	меңгерген,	табысты	және	от-
басыларында	бақытты.

Іс-қызметім	–	Қазақстанның	игілігіне	арналған		қоғамдық	жұмыстармен	байланысты,	«Нұр	
Отан»	халықтық-демократиялық	партиясының	мүшесімін,	 «Жаңа	Алатау»	қорының	қамқор-
лау	кеңесінің	мүшесімін.

Қалалық	Мәслихаттың	депутаты	ретінде	ПИК-дің	жұмысын	жақсартуға,	жарықтанды-
ру	жүйесіне	реттеуге,	телефон	тартуға,	«Шаңырақ»,	«Ақ	бұлақ»,	«Әйгерім»,	«Түркістан»,	және	
басқа	да	ықшам	аудандарда	мектепке	дейінгі	мекемелер	мен	мектептердің	бой	көтеруіне	 	өз	
үлесімді	қостым.	

Мемлекеттік	 марапаттар:	 1	 орден	және	 5	 медаль,	 ҚР	 Президентінің	 Алғыс	 хаты,	 «Нұр	
Отан»	партиясының	Құрмет	грамотасы,	ҚР	Президенті	жанындағы	отбасылық-демографи-
ялық	саясат	және	әйелдер	істері	жөніндегі	Ұлттық	комиссияның	Алғыс	хаты,	сондай-ақ,	қоғам-
дық	қызмет	атқарған	жылдарымда	Алматы	қаласы	әкімі	орынбасарының	Алғыс	хаты,	Әуезов	
ауданы	әкімінің	көптеген	Грамоталарын	иелендім.	2001	жылы	Халықаралық	әйелдер	күні	Елба-
сының	республикамыздың	өркендеуіне	жеке	үлестерін	қосып	келе	жатқан	қоғамдық	істердегі	
танымал	әйелдерді	қабылдау	рәсіміне	қатыстым.	

Әуестігім:		Өлең	жазу,	жүзу,	атқа	салт	мініп	жүру.
Ұстанымым:	«Жаратушыны	сүю,	адамдарды	сүю,	өмірді	сүю	және	қайырымды	іс	жасау».
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Бекенова  Гүлжан  Мырзалықызы
№	169	мектеп	–лицей	директоры,	22	тамыз	күні	1973	жылы		Ақтөбе	облысы	
Мұғалжар	ауданы	Басшиелі	ауылында	дүниеге	келдім.	Бала	күнімнен	ұстаз	
болуды	 армандадым.	 Арманым	 	 орындалып	 Ы.	 Мұхамеджанов	 атындағы	
негізгі	 мектепті	 үздік	 аяқтап,	 Ақтөбе	 педагогикалық	 училищесін	 қызыл	
дипломмен	бітірдім.	Училище	қабырғасында	жүріп	студенттер	одағының,	
комсомол	комитетінің	төрайымы	міндеттерін	атқардым.			Еңбек	жолым-
ды	алтын	ұя	мектебімде	бастауыш		сынып	мұғалімі	қызметінен	бастадым.	
Аталған	мектепте	1996	жылдан	бастап			директордың		тәрбие		ісі	жөнін-

дегі	орынбасары	қызметіне		тағайындалдым.		Педагогикалық	білімімді	жетілдіру	мақсатында			
әл	–	Фараби		атындағы		Қазақ	Ұлттық		Университетінің	 	тарих	факультетін	және	магистр	
бөлімін	қызыл	дипломмен	аяқтадым.		Университет		қабырғасында	профессор,	тарих	ғылымда-
рының			докторлары				У.	Шалекенов,					Т.Омарбеков,				Қ.	Жұмағұлов,			

Б.	Биекенов,	М.	Садырова,	М.	Қойгелдиев		сынды	ұлағатты	ұстаздардан		дәріс	алдым.		Осын-
дай	дүниежүзіне	танымал	ұстаздардан		білім	алғанымды	мақтан	етемін.	

«Неке	және	отбасы»	 	тақырыбында	ғылыми	–	 зерттеу	 	 	жұмысы	жөнінде	мақалаларым		
баспа			беттерінде		жарық	көрді.

2007-2011	жылдар	аралығында	№169	жалпы	білім	беретін	мектепте	директордың	оқу-тәр-
бие	 ісі	 жөніндегі	 орынбасары	 қызметін	 атқардым.	 2011	жылдан	 бастап	 аталған	 мектепті	
басқарып	келемін.

Мектеп	 ұжымының,	 оқушылардың	 оқу	 -	тәрбие	 саласында	жоғары	 көрсеткішке	жеткені	
үшін	№169	жалпы	білім	беретін	мектепке		2011	жылы	мектеп-лицей	статусы	берілді.

2013-2014	оқу	жылында	ҰБТ	қорытындысы		бойынша	орташа	балл-102,8		көрсетіп,	8	оқушы	
«Алтын	белгі»		және	11	оқушы				«Алматы	мақтанышы-Үркер»	төсбелгісінің		иегерлері	атанды.		
Соңғы	екі	жыл	қатарынан		мектеп	–лицейі	«Орта	білім	беретін	үздік	ұйым»		дипломымен	ма-
раптталды.

2013	жылы	қалалық		«Ең	үздік	кәсіподақ	ұйымы	-	2013»		конкурсында			мектеп	–	лицей	кәсіпо-
дақ	ұйымы		жүлделі	І	орынды	иеленді.

Білім	саласындағы	жетістіктерім	үшін	Білім	және	ғылым	министрі	А.Сәрінжіповтың,	Ал-
маты	қаласы	әкімі	А.	Есімовтың,	Алматы	қаласы	Білім	басқармасының	Құрмет	грамотасымен,	
Алатау	ауданы		әкімі	Б.	Мәнізоровтың		Тәуелсіз	Қазақстанның		әлеуметтік	және	рухани	дамуы-
на	қосқан	зор	үлесі	үшін		бірнеше	мәрте	«Алғыс	хаттарымен»			марапатталдым.

Хобби	:	спортпен	шұғылдану,		көркем	әдебиет	оқу.
Адам	боп	келдім	өмірге,	адам	боп	қалу	-		тілегім.		Арманым.
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Беркімбаева Шәмша Көпбайқызы

Кішкене	 кезімнен	мұғалім	болуды	армандадым.	Көршілердің	 балаларын	жинап	
алып	 «мектеп»	 ойнап,	мен	мұғалім	 болатынмын.	 Кейін	 де	 солай	 болды.	Мен	 Алматы	
облысы	 қазіргі	 Карасай	 ауданында	 дүниеге	 келдім.	 Қазақ	 мемлекеттік	 қыздар	
педагогикалық	институтын,	1984	ж.	Мәскеудің	қоғамдық	ғылымдар	академиясын	үздік	
бітірдім.	Еңбек	жолын	өзім	оқыған	мектепте	орыс	тілі	мен	әдебиеті	оқытушысы	болып	
бастадым.	1968-1977	ж.ж.	комсомол	жұмысында	болдым:	кооптехникумының	комсомол	

комитетінің,	Қаскелең	аудандық	және	Алматы	облыстық	комсомол	комитеттерінің	бірінші	хатшысы.	
1977-1987	жылдары	партия	қызметінде,	яғни	Алматы	қаласындағы	Совет	(қазір	Алмалы)	ауданының	
бірінші,	 Алматы	 облыстық	 партия	 комитетінің	 хатшысы	 болдым.	 Осы	 қызметтерде	 адамдармен	
қарым-қатынас	жасауды,	басшылық	қызметтің	қыры-сырын	үйрендім.

1986	жылғы	Желтоқсан	оқиғасынан	соң	өз	өтінішіммен	партия	қызметінен	кетіп,	№12	қазақ	мектеп	
директорлығына	ауыстым.	Кейін	Қазақстан	Республикасы	Білім	министрінің	орынбасары	(1989-1997),	
Қазақстан	 Республикасының	 Қырғызстандағы	 Елшілігінің	 бірінші	 хатшысы,	 Алматы	 облыстық	 білім	
басқармасының	бастығы	қызметтерін	атқардым.

1999-2001	жылдары	Қазақстан	Республикасы	Президенті	тағайындауымен	Парламент	Сенатының	
депутаты,	 2002-2003	 жылдары	 Қазақстан	 Республикасы	 Білім	 және	 ғылым	 министрі,	 2003-2011	
жылдары	Қазақ	мемлекеттік	қыздар	педагогика	университетінің	ректоры	қызметтерінде	болдым.

Педагогика	ғылымдарының	кандидаты,	доцентпін.
Қазақ	мемлекеттік	қыздар	педагогикалық	университетінің,	Дулати	атындағы	Тараз	мемлекеттік	

университетінің,	 Букетов	 атындағы	 Қарағанды	 мемлекеттік	 университетінің	 құрметті	
профессорымын.

Халықаралық	педагогикалық	ғылымдар	Академиясының	академигімін.
Менің	ең	алғашқы	ұстаздарым,	әрине,	ата-анам.	Олар	ауылдың	сыйлы	адамдары	болды.	Әкем	менің	

9	жасымда	 ерте	 дүние	 салды.	 Ал	шешем	 қазақтың	 әдет-ғұрпын,	 дәстүрлерін,	 аңыз-әңгімелерін,	 қисса-
ертегілерін	 жақсы	 білетін.	 Менің	 үлкен	 мағынадағы	 ұстаздарым	 мемлекет	 және	 қоғам	 қайраткері	
Асанбай	Асқаров,	Елбасы	Нұрсұлтан	Әбішұлы	Назарбаев	болды.	Олардан	халық	мүддесіне	қызмет	етуді,	
мемлекетшіл	болуды	әлі	де	үйренудемін.	

Өз	 білімім	 мен	 тәжірибемді	 қандай	 қызметте	 жүрсем	 де,	 білім	 саласының	 дамуына	 жұмсадым.	
Тәуелсіздік	жылдарында	қазақ	мектебінің	проблемаларына	орай	5	ғылыми	–	практикалық	конференция	
өткіздім.	Менің	 кандидаттық	диссертациям	да	 қазақ	мектебінің	тарихына	арналған.	Білім	Министрі	
ретінде	ауыл	мектебінің	көкейкесті	мәселелерін	Үкімет	отырысына	шығарып,	арнайы	«Ауыл	мектебі»	
бағдарламасы	қабылдануына	бастамашыл	болғаным	және	кейінгі	ректорлық	қызметімде	егемен	ел	үшін	
жаңа	формациядағы	педагог	кадрлар	дайындаудағы	үлесім,	табиғаты	ерекше	қыздар	институтының	
университет	 мәртебесіне	 ие	 болуы,	 оның	 материалдық	 базасының	 түбегейлі	 жаңаруы	 -	 менің	
жетістіктерім	ғой	деймін.	

«Ізгілікті	 іздеп	 келем»,	 «Әлі	 де	 ізгілікті	 іздеп	 келем...»,	 «Мен-қазақ	 қызымын»,	 «Қазақ	 тәлімінің	
тарихы»,	«Тәрбие	тағылымы»,	«Мен-қазақтың	қызымын»	атты	кітаптардың	авторымын.

«Педагогика	тарихы»,	 он	томдық	 «Қазақ	тәлімдік	 ойлар	 Антологиясы»,	 «Педагогика»	түсіндірме	
сөздігі,	 «Қазақ	 қыздарының	 парасат	 мектебі»	 сияқты	 кітаптарды	 дайындаған	 авторлық	 топтың	
жетекшісімін.	

Тәуелсіздік	жылдары	Ұлттық	Кеңестің,	Қазақстан	Республикасы	Президенті	жанындағы	Әйелдер	
және	 Отбасы	 жөніндегі	 Ұлттық	 Кеңесінің	 мүшесі	 болғанмын.	 Қазір	 Алматы	 қалалық	 Әйелдер	 және	
Отбасы	жөніндегі	Комиссиясының	мүшесімін.

Наградаларым:	 «Еңбек	 Қызыл	 Ту»,	 «Құрмет	 белгісі»,	 «Құрмет»	 және	 «Парасат»	 ордендерімен,	
бірнеше	 медальдармен,	 Халықаралық	 «Сократ»	 сыйлығының,	 М.Мақатаев	 атындағы	 сыйлықтардың	
лауреатымын,	 «Қазақстанның	 еңбек	 сіңірген	 қызметкері»,	 Қарасай	 ауданының,	 Алматы	 облысының	
құрметті	азаматымын.

Хобби:	 тарихи	 кітаптарды,	 Ф.Оңғарсынованың,	 М.Мақатаевтың	 өлеңдерін	 оқу,	 замандастарым	
туралы	мақала	жазу,	суда	жүзу,	атқа	міну,	машина	жүргізу.

Кредо,	яғни	менің	өмірлік	ұстанымым:	халқым	бақытты	болса,	мен	бақыттымын.	
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Ботабекова Тұрсынгүл Көпжасарқызы
Медицина	ғылымдарының	докторы,		профессор,	ҚР	ҰҒА	корреспондент-мүшесі,	
«Құрмет	Белгісі»	орденді		Қазақ	көз	аурулары	ғылыми-зерттеу	институты»	
АҚ		Басқарма	Төрайымы.
Мен,		әке	мәртебесі	берік	болған,		оңтүстік	жанұясында		дүниеге	келіп,	ер	жет-
тім.	 Білімге	 деген	 әуестілігім	 мен	 тартымдылығыма	 ата-	 анам	 ешқашан	
тиым	салған	жоқ,	керісінше	әрқашан	қолдау	көрсетті.	 	9	жасымнан	бастап		
ата-	анамдағы		көз	мәселелерін	көре,	оларды	емдеуді	мақсат	еттім.	Бүгінгі	
таңда	–	өзімді	 	бақытты	адамдар	қатарына	қоса	аламын,	 	себебі	бала	кез-

дегі	арманым	–	офтальмолог-	дәрігер	болу	-	орындалды.		Еңбек	қызметімнің		ең	басынан	бастап	
менің	ғылыми	қызығушылығым	мүгедектікке	соқтыратын	көру	мүшесінің	патологиясы		-	суқа-
ранғылық	 	 болатын.	 Осыған	 байланысты	 кандидаттық	және	 докторлық	 диссертацияларым		
мәселеге	 	 байланысты	 болды	 және	 институттың	 ғылыми	 –техникалық	 бағдарламаларына		
осы	 зұлым	аурудының	диагностикасы	мен	 емделу	міндетті	түрде	 болды.	 Алайда,	 біздің	 ғылы-
ми	қызығушылықтар	спекторы	шын	мәнінде	анағұрлым	кең,	оның	ішінде	диабеттік	ретинопа-
тия,	жастық	макулодистрофия,	рефракция	ауытқулары	т.б.	Бүгінгі	таңда,	көз	қасаң	қабығының	
трансплантация	мәселесі	ерекше	көңілімізде,	себебі	әлемдік	транплантологияда	донор	тіндердің	
тапшылығы	өткір	сұрағы	болып	табылады.

Бүгінде	денсаулық	сақтау	саласы–	бұл	тек	клиникалық	жұмыс	емес,	сонымен	қатар	экономика,	
бизнес,	әлеуметтік	саланың	және	саясаттың	симбиозы.	АҚ	басшысы	бола	тұра,	маған	жоғарыда	
айтылған	бағыттардың	арасында	офтальмология	жағдайын	өзгертуге	және	біздің	отандаста-
рымыздың	өмір	жағдайын	жақсартуга	болуға	тура	келеді.	Жүздеген	ғылыми	жұмыстардың	және	
өнер	табыстардың	авторы,	ҚР		штаттан	тыс	офтальмологі		ретінде	мыңдаған	офтальмолог-
тардың	ықыластарын	ұсынамын	және	клиницист-	профессионал	ретінде	жанұялық	дәрігерлік	
амбулаториядан	бастап		ірі	мамандандырылған	стационарға	дейінгі	әр	түрлі	деңгейдегі	офталь-
мологиялық	 көмекті	жетілдіру	 үшін	 арналған	жобалар	мен	 бұйрықтарды	 	 өмірге	 келтіремін.	
Мұнда	ғалым	мен	тәжирибенің	тікелей	байланысы	байқалады,	себебі	институтта	өтетін	зерт-
теулер	тек	 академиялық	 қызығушылықты	көрсетпейді,	 	 сонымен	 қатар	 дәрігердің	 күнделікті	
жұмысына	анық	көмегін	береді.

Ең	үлкен	жетістігім	деп	өзімнің		шәкірттерімді	(медицина	ғылымының	30	кандидаты,	15	док-
торы)	санаймын,	бүгінгі	таңда	әр	қайсысы	офтальмологияның	әр	түрлі	бағытына	өзіне	жауап-
кершілікті	алып,	отанымызда	және	оның	сыртында	жұмыс	істейді.

Марапаттауларым:	«ҚР	денсаулық	сақтау	ісінің	үздігі»,	Халықаралық	қорының	Алтын	белгісі	
«Іс	тәжірибесіндегі		жоғарғы	сапасы	үшін»,	үкімет	марапаты	–	«Парасат»	ордені,	ҚР	ҰҒА	корре-
спондент-	мүшесі	атағы,	мерейтой	медалі	«Қазақстан	Республикасының	Конституциясына	-	20	
жыл».

Қызығушылығым:	дизайн.
Өмірлік	 ұстанымым:	жеткен	жерде	тоқтамау!	Өмірді	жақсыға	өзгерту	үшін,	 өзгерістерді	

өзіңнен	бастау	керек.	Барлығы	да	ақыл	және	рух	тәртібінен,	өз	ұйымдасқандығымен,	өз-өзіне	сену-
ден,	өз	кәсібіңе	ғашық	болумен	және	алдыға	мақсат	қоюмен	басталады.
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Вандышева Регина
Регина	 Алматы	 қаласында	 тәрбиеленді.	 №87	 орта	 мектепті	 бітірген,	
сонымен	бірге	өнер	мектебінде	 хореография	бөлімінде	білім	алды.	Бірнеше	
рет	қалалық	жарыстарға	қатысып,	мектептің	спорттық	өміріне	белсене	
араласты.	 Сонымен	 қатар,	 Регина	 Вандышева	 бала	 кезінен	 халық	 биімен	
айналысқан.	«Ерке»	командасының	құрамында	өз	өнерін	Лондон	қаласында	
көрсеткен.	Осы	жылдары	кәсіби	жеңіл	атлетикамен	айналысып,	Қазақстан	
чемпионатының	 жүлдегері	 атанды.	 Қазіргі	 уақытта	 Санкт-Петербург	
гуманитарлық	 университетіні	 студенті,	 мамандығы	 –	 «экономист-

менеджер».	 Келесі	 жылы	 Санкт-Петербург	 қаласына	 диплом	 қорғауға	 барады.	 	 2014	 жылы	
«Алматы	аруы»	сән	байқауына	қатысып,	бас	жүлдені	иемденгенғ	ал	осы	жылдың	желтоқсан	
айында	 еліміздің	 түкпір-түкпірнен	 жиналған	 35	 қыздың	 ішінен	 «Қазақстан	 аруы»	 жүлдесін		
ұтып	алған.	Қазір	22	жастағы	Регина	Вандышева	2015	жылы	Қитай	елінде	өтетін	«Әлем	аруы»	
байқауына	дайындық	үстінде.	Регина	қазақ	елміздің	халық	биін	дайындап,	мемлекетіміз	туралы	
баяндама	дайындап	жатыр.	Қазіргі	уақытта	Қазақстанның	ең	әдемі	қызы	еліміздің	қоғамдық	
жұмыстарына	белсене	араласып,	қайырымдылық	істерге	қатысып,	донор	ретінде	көмектесіп	
жүр.	

Өмірлік	ұраны:	Мүмкін	емес	жағдай,	орындалуы	мүмкін.
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Вержбицкая Наталья Станиславқызы
Менің	балалық	шағым	Алматы	қаласында	өтті.	Ол	кезде	қала	өте	әдемі	және	жасыл	
түске	толы	болатын.	Көптеген	уақытымды	әжем	мен	атаммен	өткізетінмін.	Бұл	ең	
бейғам	уақыт	болды.	Мен	әрқашан	көршілес	өмір	сүрген	балалардың	арасында	баста-
ушы	болдым.	Балалар	үшін	ең	бақытты	уақыт	–	жаз	мезгілі	болды.	Біз	«12	таяқшала-
ры»,	полицейлер	мен	қарақшылар,	бадминтон	ойынын	ойнап,	велосипед	теуіп,	аулада	
көріністер	ұйымдастыратынбыз.	Бала	кезімде	«ертегі	әлемінің	шебері»	атты	лақап	
атым	болды.	Бәлкім,	өйткені	балалар	үшін	менің	өз		қиялымнан	құралған	ертегілерім	
үлкен	сұранысқа	ие	болатын.

Менің	университеттерім.	Менің	басты	университетім	–	менің	жанұям	болды.	Ата-анам	және	ата-әже	та-
рапынан	өте	жолым	болды.	Олардың	өмірге	деген	жеке	қарым-қатынасы,	әлдеқайда	көптеген	сөздерден	
тұрмай,	олар	мысал	қатынасымен	әкеледі.
Атам,	 Сергей	 Григорұлы	Прохоров	 –	 отставкадағы	 полковник,	 Ұлы	Отан	 соғысының	 ардагері	 болды.	 Ол	
–	 өте	 адал	және	 риясыз	 адам	 болатын,	 көптеген	 адамдар	 мұндай	 мінезін	 түсіне	 алмайтын.	 Әрдайым	
азға	 қанағат	 етіп,	 шүкірілік	 етіп	жүретін.	 Бес	 саусағы	жұмысқа	шебер	жан.	 	 Немерелері	 мен	 көршілес	
балаларға	 сиқырлы	 ойыншықтар	 жасап	 беретін,	 ағаштан	 кез-келген	 таңғажайып	 жиһаз	 құрайтын,	
әр	 түрлі	 механизмдерін	 жөндеп	 беретін.	 Өмірінің	 соңғы	 күніне	 дейін	 атам	 Тастаққа	 аң	 аулауға	 шыға-
тын.	 Сонау	жылдары	 бұл	 аймақта	 –	 сұр	 құр,	 үйрек,	 басқа	тірі	жаратылыстарды	 кезіктіруге	 болатын.	
Әжем	–	Антонина	Михайлқызы	Прохорова	бүкіл	өмірін	№25	мектепке	арнады.	Бастапқы	жылдары	орыс	
тілі	 және	 орыс	 әдебиетінен	 мұғалім	 болып	 жұмыс	 істеді,	 содан	 кейін	 мектеп	 директорының	 орынба-
сары	 қызметіне	 ауысты.	 Менің	 оқуға	 деген	 қызығушылығылымды	 осы	 әжем	 оятты.	 Оның	 үйінде	 ескі	
басылымдар,	 соның	 ішінде	 кітаптар	 көп	 болды.	 Әрине,	 менің	 өмірдегі	 таңдауған	 бағытым	 ата-анам	
Вержбицких	 Надежда	 Сергейқызы	 және	 Станислав	 Николайұылының	 жеке	 ықпалынсыз	 мүмкін	 болмас	
еді.	Әкем	көп	жылдар	бойы	«Казахстанская	правда»	газетінің	бөлім	жетекшісі	болып	жұмыс	істеді,	кей-
інірек	«Қазақстан	Кооператор»	журналын	басқарды.	Анам	он	жыл	бойы	алғашқы	әйел-редактор	ретінде	
«Огни	 Алатау»	 газетінінің	 редакторы	 болып,	 Алматы	 облыстық	 партия	 бөлімінің	 ғылым	 және	 білім,	
мәдениет	 саласын	басқарды.	Әкем	мен	анам	маған	 әлі	 күнге	 дейін	шынайы,	 әділ,	 ашық-пікірлес	 адам	бо-
луды	үйретіп	келеді.	Әсіресе	осы	қасиеттер,	менің	ойымша,	нағыз	журналистке	тән	болуы	тиіс.	Олардың	
арқасында,	мен	үнемі	«әрқашан	біліміңді	жетілдір»	деген	сөзге	аса	көңіл	бөлетін	болдым.	

Менің	жетістіктерім.	№120	 ағылшын	тілін	 тереңдетіп	 оқытатын	 мектепте	 білім	 алдым,	 Қазақ	
мемлекеттік	университетінің	шетел	тілдері	зерттеу	институтының	екі	жылдық	курсын	бітірдім.	Ше-
телде	 білімімді	 жетілдіру	 мақсатында	 біліп	 алып,	 тәжірибеден	 өттім:	 Үндістандық	 Бұқаралық	 Ком-
муникация	 институты,	Исраилдің	 (МАШАВ	 орталығы),	 АҚШ	 (Экологиялық	журналистика	Бағдарлама),	
АҚШ-тың	 -	 «салауатты	өмір	 салты	үшін	насихаттау	науқаны	 үкіметтік	 емес	 ұйымдар	мен	 кәсіби	 бір-
лестіктердің	рөлі»	кәсіби	бағдарламасын	тәмамдадым.

Қоғамдық	 жұмыс.	 Қоғамдық	 денсаулық	 сақтау	 комитеті,	 Алматы	 қаласы	 әкімі	 жанындағы	 Әйел-
дер	 істері	 комиссиясы	және	 отбасы-демографиялық	 саясат,	 нашақорлық	және	 есірткі	 бизнесіне	 қарсы	
күрес	жөніндегі	комиссияның	мүшелерінің	бірімін.

Қазақстанның	 өркендеуіне	 қосқан	 үлесім:	 патриотизм,	 қоршаған	 ортаны	 қорғау,	 биологиялық	
әртүрлілік	 бағытқа	 байланысты	 баспасөзде	 осы	 тақырыптарды	 ілгерілету	 жолында	 үлес	 қосып	 ке-
лемін.

Марапаттауларым:	 Журналистика	 саласы	 бойынша	 түрлі	 республикалық	 және	 халықаралық	 кон-
курстардың	 лауреатымын.	 Нұр	 Отан	 партиясының	 алғыс	 хаты	мен	түрлі	 мемлекеттік,	 құқық	 қорғау	
органдары	мен	қоғамдық	ұйымдардың	сертификаттарының	иегерімін.

Хоббиім:	Саяхаттау,	гүл	өсіру.
Кредом:	Ештеңеге	қарамастан	алға	жылжу.
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Габдулина Августина Апполоновна
1949	жылы	малшы	отбасында	дүние	келді.	Балалық	шағы	ата-анасына	жыл	
бойы	көмектесумен	өтті.	
Бурятияда	 Улан–Удэ	 қаласында	 орта	мектепті	 бітірді.	 Пионер,	 комсомол	
болды,	барлық	іс-шараларға,	сонымен	қатар,	спорттық	шараларға	да	қаты-
сатын.
Содан	кейін	Шығыс-Сібір	технологиялық	институтын	бітірді		(машина	жа-
сау	конструкторы).	Жұмыс	істеді	(әуе	зауыты).
Балалық	шағым	ата-анасыз	дерлік	өткендіктен,	мен	өте	батыл	әрекетке	

бардым.		Алғашқы	рет	туып	өскен	жерімнен	алысқа	-	Алма-Атаға	аттандым.	
Менің	 әкем	Ұлы	Отан	Соғысына	қатысты.	Алдымен	батыс	фронтта,	 содан	кейін	шығыс	

фронтта.	Алма-Атаға	келіп,	құрылыста	сырлаушы-маляр	болып	жүмыс	істедім.	«Қазақстан»	
қонақ	үйі,	Цирк	және	басқа	да	объектілердің	құрылысына	ат	салыстым.

Сауда	саласында	жұмыс	істегем,	сауда	техникумын	бухгалтерлік	есеп	мамандығы	бойын-
ша	бітірдім.	Көп	жылдар	бойы	жер	үстілік	қызметінің	авиациясы	саласында	жұмыс	атқардым.	
Соңғы	жұмыс	істеген	орным	-директор	ретінде		«Онеко	Теко»	ЖШС		айырбас	пункті.	Барлығына	
белсенді	ат	салысып	отырғам.	

2002	жылы	өзімнің	жерлестеріммен	«Саяны»	Бурят	мәдени	орталығының	төрағасы	болып	
тағайындалдым.	Қазіргі	уақытта	бұл	қызметте	жұмыс	істеп	келемін.	

Қазақстанның	Халық	Ассамблеясының	барлық	іс-шараларына	белсенді	қатысып	жүрміз,	со-
нымен	қатар	қайырымдылық	және	т.с.с	айналысып	келеміз.

Хобби:	Гүлдерді	өсірумен	айналысамын.
Ұстаным:		Адамдарға	жақсылық	әкелу.	Біздің	Қазақстанымызда	әрқашанда	Бейбітшілік	пен	

достық	болсын.
Қазақстан	Республикасының	3	марапатын	иемденемін.	
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Ганцева Марина Юрьевна
ҚРеңбек	сіңірген	қайраткері,	«Дарын»	мемлекеттік	премиясының	лауреаты,	
медальмен	марапатталған,	Лермонтов	атындағы	Мемлекеттік	академи-
ялық	театрының	басты	актрисасы.
Мен	 Павлодар	 қаласында	 4	 тамыз	 1962	 жылы	 тудым.	 5	 жасымда	 әжем	
мені	«Шантеклер	патшайымы»фильміне	кинотеатрға	апарды,	мен	баспал-
дақпен	төмен	түсіп,	әндетіп	келе	жатқан,	қызыл	көйлек	киген	әдемі	әйелге	
қарап	отырдым.	Дәл	сол	кезде	өскен	кезде	актриса	болатынымды	шештім.	
1979	жылы	мен	мектеп	бітірдім.	6	сыныптан	бастап	В.В.Луткова		жетек-

шілігімен	театр	үйірмесіне	қатыстым.	В.В.	Луткова	менің	театр,	мәдениетке	деген	қатысы-
ма	үлкен	әсер	етті,	көптеген	қызықты	қойылымдарды	силады,	ересек	драматургиямен	таны-
стырды.	Біз	өте	қызықты	жұмыс	істедік,	ол	бізді	актриса	мамандығына	құрметпен	қарауды	
үйретті,	өйткені	бұл	талантпен	қатар	үлкен	еңбек.	Мектепті	1979	жылы	бітірген	кезде	қай-
да	түсем	деген	сұрақ	туындамады	–	1980	жылыАлматы	қаласындағы	Лермонтов	атындағы	
Мемлекеттік	академиялық	театрының	актерлік	шеберлік	студиясына	оқуға	түстім.Актерлік	
шеберлікке	үйреткен	және	театрға	деген	махаббатымды	ашқан	оқытушым	ҚР	Халық	әртісі																												
Ю.Б.Померанцев		болды.Юрий	Борисович	өз	студенттеріне	біздің	мамандық	жан-жақты	және	
қызықты	екендігін	толықтай	түсіндіре	білді,	сонымен	қатар	рөлді	мұқият		таңдау	көрермен-
нің	көңілінен	шығатын	жан-жақты	образды	жасауға	мүмкіндік	береді	деп	айтқан.	Бұл	ережені	
мен	қазіргі	күнге	дейін	сақтап	жүрмін	–	1984	жылдан	бастап	Лермонтов	атындағы	Мемлекет-
тік	академиялық	театрына	жұмыс	істеп	келемін,	бұған	мен	31	жыл	бойы	адал	еңбек	етудемін.	

Мен	Жүргенов	атындағы	Қазақ	Мемлекеттік	театр	және	кино	институтында	оқыдым,	ин-
ститутты	қызыл	дипломмен	бітіріп,	1994	жылы	«Гроза»	қойылымдағы	Варвара	рөлін	сомдаға-
ным	үшін	«Дарын»	Мемлекеттік	премиясының	Лауреаты	атағын	иелендім.2008	жылыҚР	еңбек	
сіңірген	қайраткері	атағы	мен	медальмен	марапатталдым.	

Театрдағы	жұмыспен	 қатар,	 1993	жылдан	 бастап,	 КТК	телеарнасында	жұмыс	 істедім,	
«Между	 нами,	 девочками»,	 «Музыкальный	 подарок»,	 «Астропрогноз»,	 бағдарламаларын	 жүр-
гіздім,	жаңалықтарды	оқыдым.	1998	жылдан	бастап	«Хабар»	телеарнасының	таңғы	эфирінде	
«Аплодисменты»	рубрикасын	жүргіздім,	бұнда	Алматы	қаласының	театрлық	өмірдің	барлық	
жаңалықтары	жайлы	хабарлағам.		Менің	арманым	Қазақстанның	театрлық	өмірі	жайлы	көре-
рмендерге	актриса	айтып	беретін	театр	жайлы	бағдарлама	идеясы	болатын.	Сондықтан	мен	
бұл	рубриканың	авторы	мен	жүргізушісі	болдым.	

	«МАРК	2»	студиясында	арнайы	«Хабар»	телеарнасы	үшін	біз	«Ощущение	театра»	бағдарла-
малар	циклын	түсірді,	бұнда	да	мен	идея	авторы	мен	жүргізуші		болдым.

1998	 жылы	 «Марк	 2»	 студиясында	 мен	 әйгілі	 қазақстандық	 әнші	 Парвиз	 Назаровтың		
«Крестная	 мать»	 әнінің	 бейне	 клипіне	 түстім.	 Осыдан	 соң	 «Қазақфильм»	 киностудиясында	
фильмдерді	 дыбыстандырумен	 көп	 айналыстым,	 көптеген	теле	 хикаяларға,	 бірнеше	фильм-
дерге	түстім,көптеген	жарнамалық	роликтер	мен	деректі	фильмдерді	дыбыстандырумен	ай-
налыстым.Мектепте	актерлік	шеберлікті	үйреттім,	«Шешендік	өнер»	сабақтарын	жүргіздім.

«Сделка»фильмінде	 басты	 рөльдерінің	 бірін	 сомдадым,	 бұның	 режиссері	 болып	 мақтан	
тұтарлық	ұлым		Ганцев	Артем	болды.Бұл	фильм	2012	жылы	Голливудта	казақстандық	фильм-
дер	фестивалінің	7	көркем	фильмінің	қатарына	кірді.

Армандар	орындалуы	керек	және	бұл	менің	басты	ұстанымым.	Мен	әрқашанда	 сенгенмін	
және	сеніп	жүрмін,	ең	бастысы,	бір	орында	отырмау	керек,	жаңа	және	қызықты	нәрселерді	иге-
ру	керек.	Біздің	өмір	–	бұл	тігуге	арналған	кескін,	суреті	берілген,	алайда	біз	бұның	түсін	өзіміз	
таңдаймыз.	Біз		өмірден	сеніп	жүргенімзідің	барлығын	аламыз,	өйткені		СЕНІМ	ҒАЖАЙЫПТАРДЫ	
ОРЫНДАЙДЫ!!!Менің	шығармашылық	өмірім	енді	басталғанына	мен	кәміл	сенемін,	өйткені	иде-
яларым	өте	көп	және	мен	бұны	жүзеге	асыруым	керек.

Менің	өмірлік	ұстанымым:	Шыңға	жету	қиын,	алайда	бұнда	шығуға	туратын	көрініс	бар!
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Горбунова Виктория Витальевна
		Горбунова	Виктория	Витальевна	–	Көркем	гимнастика		бойынша	Халықара-
лық	дәрежедегі	спорт	шебері.
Бала	 кезімнен	 ата-анам	 мені	 көркем	 гимнастика	 үйірмесіне	 бергісі	 келді.	
Бірақ	әрдайым	уақыттың	ыңғайы	болмайды	екен.	Тек	7	жасымда	бірінші	сы-
ныпқа	барғанда	ғана	көрші	мектепте	көркем	гинастика	үйірмесі	ашылған.	
Анам	мені	сонда	апарды.	Маған,	әрине,	ұнайтын,	бірақ	бұл	үйірме	ғана	ғой...
Бапкер		менің	гимнастикаға		икемім		барлығын		және	кәсіптік	спортқа	бару	
керектігін	бірден	айтты.		Екінші	сыныпта	бізге	Айдана	есімді	қыз	келді,	ол	

көркем		гимнастикамен	кәсіптік	секцияда		шұғылданған		екен.		Екеуіміз	бірден	достастық,	мен	
ол	сияқты	жаттыққым	келді.	Сол	кезден-ақ		анамды	кәсіптік	спортқа	қалай	жазылу	керекті-
гін		барып	көруге	көндіре	бастадым.	Анам	үйірменің	алыста	орналасқанын	айтып,сылтаурата-
тын.		Әйтеуір,		мен	оны	көндірдім.	

Барып	едік,	мені	қабылдады.	Келесі	апта	бойы	жаттығуға	 	бару	үшін	дүйсенбіні	тостым.	
Жарты	ай	жаттығуларынан	соң	жарысқа	барып,	3	–	орын	алдым.		Келесі	күні		Наталья	Михай-
ловна		анамды		шақыртты.		Басқа		спорт		түріне		қатысыңдар	деп	айтады	деп,	анам	қапалана	
бастады.	 	Бірақ	 	бапкер:	«	Сіздің	қызыңыз	өте	қабілетті»	деп	анамды	қуантты.	Барлығы	сол	
мезеттен	басталды.	Қиын	да,	шамадан	тыс	көп	жаттығулар.	Жылап,	жаттықым	келмейтін	
кездер	де	болды.	Ол	кезеңдер	де	өтті.	

7-11		сыныпты		спорт	мектебінде	оқыдым,		қазір	Спорт	және	туризм	академиясындамын.	
Ұлттық	штат	командасының	мүшесімін,	МСМК,	юниорлар	арасында	2011	жылғы	Азия	чем-

пионы,	 Қазандағы	 Еуразиялық	 ойындардың	 қола	жүлдегері,	 2013	жылғы	Қазақстанның	 абсо-
люттік	чемпионы,	халықаралық		турнирлердің	жүлдегері	мен		жеңімпазы,	Гран-при	және	Әлем	
кубогы	финалдарының	қатысушысы,	 	2013	жылғы	 	Әлем	чемпионатының	қатысушысы,	2014	
жылы		Инчхонда	өткен	Азия	ойындарының		қола	жүлдегерімін.

Менің	бапкерлерім,	менің	жеке	бапкерім		Н.М.Кузнецованың	қол	астына	түскеніме	өте	қуа-
ныштымын.	Зергер	алмаздан	гауһар	жасағандай,	ол	менен	чемпион	жасады.		Ол	болмаса	мен	де	
чемпион		болмас	ем.

Спорт	жолында	маған	көмегін		көрсеткен	біздің	мектептің	бапкерлері:	Жақыпова	З.Б,	Золо-
тухина	Ю.А.,	Вервейкина	Г.А.,		Журавлева	А.М.,	хореограф	Қосманов	Б.

Ізденуді,	кітап	оқуды	жақсы	көремін.	
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Даниловская Анна Николаевна
1998	жылғы	15	сәуірде	Алматы	қаласында	туылдым.	9	сыныпқа	дейін	№94	
гимназияда	оқыдым,	одан	кейін		математика-экономикалық	бағытты	№134	
лицейге	 ауыстым.	 Мектептің	 іс-шаралырына,	 атап	 айтқанда,	 мерекелік	
концертті	ұйымдастыруға,	мектепаралық	спорт	жарыстарына,	олимпиа-
далар	мен	байқауларға	белсене	қатысамын.		8	сыныпта	ауданаралық	қазақ	
тілі	бойынша	ұйымдастырылған	олимпиадада	3-орын	алдым,		ал	бастауыш	
сыныптарда	«Ақ	бота»	және	«Русский	медвежонок»	олимпиадаларында	бір-
неше	рет	жүлделі	орындар	алдым.	

Спорт	менің	өмірімнің	ажырамас	бөлігі	болып	келеді:	мәнерлеп	сырғанау,	шахмат,	көркем	
гимнастика,	сынды	спорт	түрлерені	белсене	қатысты.	9	жастан	жеңіл	атлетикамен	шұғыл-
дана	бастадым.	Сол	сәттен	бастап	спорт	патшайымы	мені	баурап	әкетті.

Әрине,	адамға	оны	қоршаған	ортаның	әсері	көп,бірақ	ұстаздардың	да	тигізетін	ықпалы	зор.	
Менің	басты	ұстаздарым	мен	кеңесшілерім,біріншіден,		менің	ата-анам.	Олардың	қолдауы,	до-
стығы,	махаббаты	мен	тәжірибесі		маған	Адам	болуға	көмектесуде.	Одан	кейінгі,		менің	«екінші	
ата-анам»	менің	бапкерлерім,	олар	күш-қуат	бере	отырып,	алға	қойған	мақсатқа	жетуді,	шы-
дамды,	жігерлі	болуға	тәрбиелеуде.	Сонымен	қатар,	ғылым	мен	білімге	құштарлықты	баулыған	
менің	мектептегі	ұстаздарым.

Өзімнің	17	жасымда	жетістіктер	туралы	айту	қиындау,	бірақ	мен	мақтан	ететін	тұстар	
да	бар.	Бұл,	біріншіден,	менің	сүйікті	ісімдегі	жеңістерім:	таяқпен	секіру	бойынша	СШК,		әртүр-
лі	 жастар	 арасында	 	 Қазақстанның	 чемпионаттарындағы	 біршама	 жеңістер	 мен	 жүлделі	
орындар.	Қазақстанның	15	жастағы	қыздар	арасындағы	рекорд	қоюым.	Мен	Жасөспірімдер	ара-
сындағы	Азия	ойындарының,	Еуразиялық	ойындардың,	Азия	чемпионатының	қатысушысымын	
Мемориал	Қасанов	атындағы	халықыралық	жарыстың		жеңімпазымын.	Әр	спортшы	спортқа	
өзінің	бір	бөлігін	беріп,	жән-тәнімен	еңбек	етіп,	уақыты	мен	күшін	жұмсайды,	ал	өз	жұмысың-
ның	нәтижесін	көру	ерекше	бір	бақыт.

Өз	Отаным-Қазақстанды		дамытуға	үлесімді	өздігімше	қосамын.	 	Қызығушылықпен	қазақ	
тілін,	мәдениетін,	тарихын		үйренудемін.	Халықаралық	жарыстарда	Қазақстанның	абыройын	
қорғай	отырып,	елімнің		Көгілдір	Туы		басқаларға	қарағанда	неғұрлым	биікте	шарықтағанын	
қалаймын.

Бос	уақытымды	кітап	оқуға,	табиғатқа	шығып,	өз	жанұяммен	саяхаттауға	жұмсаймын.	
Жаңа		нәрселерді	үйреніп,	әсем	қаламның	көшелерімен	қыдырғанды	ұнатамын.

Қазіргі	 уақытта	 менің	 өмірлік	 ұстанымым	 Н.Островскийдің	 	 «Құрым	 қалай	 шынықты»		
шығармасындағы	 	Павел	Корчагиннің:	«Сен	болмасаң	кім,	қазір	болмағанда,	қашан?»	деген	қа-
натты	сөздері,	сондай-ақ		ең	бастысы	Адам	болып	қалу.
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Жаңбекова Гүлнәр Хамитқызы
Алматы	қаласында	кәмелет	жасқа	толмағандар	туралы	заңды	қолдануды	
қадағалау	органында	прокурордың	көмекшісі.	
Мен	 Семей	 облысы,	 Аягөз	 қаласында	 дүниеге	 келгенмін.	 Үш	жасымнан	 бері	
Алматыда	тұрамын,	117	мектепті	бітірдім.	Д.	А.	Қонаев	атындағы	Қазақ	
Гуманитарлық	Институтын	жақсы	тәмамдап,	сол	жылы,	1997	жылы,	Ал-
маты	қаласының	прокуратура	органына	қабылдандым.	
Ата-анам	–	менің	өмірімдегі	ең	маңызды	және	алғашқы	мұғалімдерім,	олар	
менің	жеке	тұлға	ретінде,	адал	әрі	сенімді	адам	ретінде	қалыптасуыма,	өз	

елім	Қазақстан	Республикасының	патриоты	болуыма	ықпал	етті.	
Алдағы	уақытта	менің	прокурор	болуыма,	әрине,	алғашқы	басшыларым	Қайрат		Әбілқасы-

мовұлы	Бұрыбаев	(Әуезов	ауданының	прокуроры),	Жақсылық	Ысқақұлы	Байтыкбаев		(Алматы	
қаласының	прокуроры)	өз	үлестерін	тигізді.

Менің	анам	–	Сұлтанова	Светлана	Даирқызы,	С.М.	Киров	атындағы	ҚазГУ-ды	бітірген	соң	
1981-1986	жылдары	Ленин	ауданынының	прокуратура	органында	қызмет	еткен.	1986	жылы	
Алматы	қ.	Октябрьский	ауданының	халықтық	судьясы	болып	сайланды,	 зейнетке	шыққанша	
анам	сол	жерде	қызмет	етті.	Әкем	–	Жанбеков	Хамит	Рақымғалиұлы	Алматы	Энергетикалық	
институтын	бітірген	 соң	өмір	бойы	түрлі	 зауыттарда	бас	 энергетик	қызметінде	тер	төк-
ті.		 	

Бала	 кезімде	 анам	мен	 әкемнен	мені	 де	жұмыстарына	 алып	 баруын	 сұрайтыным	 есімде.	
Балалық	сенгіштігімнен	болар,	өз	ата-анамның	жұмысына	аз	да	болса	үлесімді	тигіземін	деп	
ойлайтынмын.	Уақыт	өте	келе	анамның	кәсібін,	Прокурор	мамандығын,	жақсы	көре	бастадым.	
Міне,	18	жылдан	бері	кәмелет	жасқа	толмағандар	туралы	заңның	қолданылуын	қадағалау	ор-
ганында	қызмет	етіп	келемін.	Әріптестерім	жұмыста	«Қаланың	анасы»	деп	атайды.	

Қаламыздың	 кәмелетке	 жасқа	 толмаған	 барлық	 баласының	 құқығын	 қорғауға	 бағыт-
талған	өз	жұмысымды	соншалықты	сапалы	орындауға,	өз	қыздарыма	балалардың	құқығы	мен	
заңы	бірінші	орында	тұратын	мемлекетті	қамтамасыз	етуге	тырысамын.	

Негізгі	қызметімнен	бөлек	қоғамдық	жұмыстарға	да	белсенді	қатысамын,	Алматы	қаласы	
әкімдігінің	әйелдер	және	отбасылық	–	демографиялық	саясаты	Комиссиясының	мүшесімін.	

Жүлделер	және	марапаттар:	Алматы	қаласы	Әкімдігінің	21.02.2008	жылғы	№	38	жарлығы	
бойынша	Құрметті	мақтау	қағазымен	марапатталды,	Қазақстан	Республикасы	Бас	Прокуро-
рының	бұйрығы	бойынша	28.11.2006	ж.	марапаттауда	«Әділеттің	кіші	кеңесшісі»	шені	табы-
сталды,	2012	жылдың	5	наурызында	 ІІІ	дәрежелі	«Мінсіз	қызметі	үшін»	төс	белгісімен	мара-
патталды,	18.04.2015	жылы	Қазақстан	Республикасы	Бас	Прокурорының	бұйрығы	бойынша	 І	
дәрежелі	«Прокуратура	Үздігі»	ведомстволық	сыйлығы	берілді,	2014	жылдың	наурызында	әй-
елдер	және	отбасылық	–	демографиялық	саясат	ұлттық	Комиссиясының	төрағасы	алғыс	біл-
дірді,	2014	жылдың	желтоқсанында	«Әділет	кеңесшісі»	шені	табысталды.	

Хобби	–	музыка:	фортепиано,	ән	айту.	
Кредо	–	артқа	қайтпа,	берілме,	сонда	ғана	жұлдызға	апарар	жолды	бағындыра	аласың.		



- 46 -

Алматы қаласының көшбасшы әйелдері

Жузеева Карашаш Узбекбайқызы
VINTAGE	журналының	баспагері	
Мен	Шымкент	 қаласында	 ұстаздар	 отбасында	 дүниеге	 келдім.	 Анам–	Жү-
зей	Роза	–	«Білім	беру	ісінің	үздігі»,	орыс	тілі	мен	әдебиеті	пәнінің	мұғалімі.		
Әкем		-	Жүзей	Үзбекбай	–	физико-математикалық	ғылымдардың	кандидаты,	
әрқашан	жоғары	оқу	орындарында	декан,	физика	кафедрасының	меңгерушісі	
қызметін	атқарып,	диссертацисын	Ресейдің	Томск	қаласында	қорғады.
Менің	 балалық	 шағым	 бақытты	 болды,	 өйткені	 мен	 кішкентайымнан	
ерекше	махаббат	пен	күтімге	ие	болдым.	Мектепті	алтын	медальмен,	екі	

жоғары	оқу	 орнын	қызыл	дипломмен	 бітірдім.	Бірінші	 сыныпқа	науқастануыма	байланысты	
үш	ай	кешігіп	баруыма	қарамастан,	сыныптастарымды	бірден	қуып	жетіп,	оларды	басып	оз-
дым.	Бірінші	сыныпты	үздік	бітірдім.	Бұл	менің	алғашқы	ұстазым	-	Алевтины	Васильевнаның	
жетістігі,	ол	бірден	маған	оқуға	деген	құштарлықты	баулып,	біріншілердің	қатарында	болуды	
үйретті.	Менің	өмірімде,	жеке	тұлға	ретінде	қалыптастыруға	ықпалын	тигізген	ұстаздар	көп	
болды.	Әрқайсысының	есімі	 әлі	 есімде.	Оларға	деген	алғысым	да	шексіз.	Өмірімде	кездескен	әр	
адам-	жақсы	болсын,	жаман	болсын-менің	өмірлік	ұстазым	болғандығын	атап	өткім	келеді,	өй-
ткені	қандайда	қарым-қатынас,	тілдесу	,	бұл	-	тәжірибе	мен	білім.	

Жамбыл	технология	 институтының	Алматы	Жеңіл	тамақ	 өнеркәсібі	филиалын	 бітіріп,	
диссертацияны	қорғау	бойынша	кандидаттық	минимумды	«үздік»	тапсырдым.	Екінші	заңгерлік		
білімімді		Қазақ	заң	академиясынан	алдым.	Біз	әрдайым	әлеуметтік	жобаларды	қолдаймыз.		№	
1	балалар	үйі	біздің	көмегімізді	әрдайым	алып	тұрады.	

Қазақстанның	өркендеуіне	қосқаным,	бұл,	біріншіден	–	Қазақстанның	сәндік	индустриясын	
дамытуға	қосқан	үлесім.		Жас	таланттарға	мода	мен	журналистика	саласында	тек	өзіміздің	
елімізде	емес,	шет	елдеде	көмек	көрсету.

Марапаттар
Miss	Model	 of	Kazakhstan	2006	Кәсіптік	модельдер	ұлттық	байқауының	дипломы,	 	 «Шәкен	

жұлдыздары	2011»	алматылық	халықаралық	кинофестивалінің	ақпараттық	серіктестігінің	
дипломы,	«Аяла»	қайрымдылық	қорының	екі	алғысхаты,	жыл	сайынғы	ұлттық	KFW	2009	Мода	
апталығына	қатысушы	алғысхаты,	Паскаль	Портаньеден		Marketing	of	luxury	products	серти-
фикаты,	 благодарность	 за	 участие	 в	 благотворительной	 акции	 VILED	 компаниясының	 SAKS	
FLY	қайрымдылық	акциясына	қатысқанымыз	үшін	алғысхат,	Inter-Тур	туристік	компаниясынан	
алғысхат	 ,	Mass	Media	Star	2012	дипломы.	Сонымен	қатар,	«Дара»	фондынан	алғысхат,	«Мисс	
Казахстан	2009»	ұлттық	конкурсынан	диплом	,	 	«Ритц	Палас»	СКО	алғысхаты,Almaty	Fashion	
Week	 алғысы,	Miss	 Tourism	Kazakhstan	Open	 2006	 халықаралық	 сұлулық	 байқауының	 дипломы,		
TNT	Production	көрмесіне,	«Алтын	Жүрек»	байқауына	қатысу,	участие	в	жюри	конкурса	«Мисс	
Казахстан	2010,	2011,	2012жж»	байқауының		қазылар	алқасының	мүшесі.

Хобби
Саяхат	пен	кітаптар.
Кредо
«Өзіңе	деген	көзқарас	қандай	болсын	десең,	 өзге	 ге	де	 сондай	көзқараспен	қара,Относись	к	

людям	так,	как	ты	хочешь,	чтобы	они	относились	к	тебе»
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Жумабаева Ақнұр Құрасбекқызы
18.07.1979	жылы	туылған	–		6	баланың	анасы	(3	ұл	және	3	қыз).	
Балалық	шағымнан	бастап	шығармашылық	бағытта	тәрбиелендім,	ата-анам	
тек	қолдау	көрсетті.	Мектепте	қоғамдық	шараларға	жиі	қатысқам:	ән	айт-
тым,	би	биледім,	домбырада	ойнадым,	вокалды-аспапты	топта	барабанда	ой-
нағанмын,	мектептің	шараларын	жүргізгем,	радиода	сұхбат	беріп,	«Жеңіс	күні»,	
«Наурыз»	 қалалық	 мерекелерінде	жүргізуші	 болдым.	 Өлең	жазғанмын,	 соның	
бірі	«Наурыз»	өлеңім	ҚР	Білім	және	ғылым	министрлігінің	бекітуімен	№367	от	
09.07.2010	ж.,	композитор	Д.	Қозмағанбетовтың	музыкалық	әрлеуімен	«Музы-

ка»	пәні	бойынша	1-4	сынып	оқушыларының	оқу	бағдарламасына	енгізілді.	Мектеп	оқушысы	ретінде	
әр	түрлі	олимпиадаларға	қатысып,	жүлде	иегері	атандым.	№136	мектепті	үздік	бітіріп,	ҚазҰТУ-
дың	мұнай	және	газ	экономикасы	факультетіне	оқуға	түстім.	Бірақ	шығармашылық	ортада	жұ-
мыс	істеу	(бала	кезімнен	бергі	арманым)	мені	тек	толықтырып	отырды,	университте	жүріп	1	кур-
стан	5	курсқа	дейін	әр	түрлі	мерекелер	мен	КВН	жүргізуші	болдым,	сонымен	қатар	Алматы	барлық	
оқу	мекемелерінде	жүргізілген	«Алматы	қыздары	2010»	атты	сән	байқауын	жүргіздім.	1996-1998	
жж.		«АРУ»	вокалды	топтың	мүшесі	ретінде	кәсіби	сахнада	ән	айтта	бастадым.	1997	жылы	«Му-
зыкалық	вояж»	республикалық	байқауында	жүлде	иегері	атандық.	Сонымен	бірге,	университеттің	
тәрбие	ісі	бойынша	проректордың	басқаруымен	студенттердің	қоғамдық	шараларымен	айналы-
стым.	Университеттің	бакалвр	бөлімін	үздік	аяқтап,	магистратура	бөлімінде	білім	алып,	экономи-
ка	ғылымдарының	магистрі	атандым.	Кейінірек	заңгер	мамандығы	бойынша	екінші	жоғарғы	білім	
алдым.

Өмірде	 халықтың	айтқан	 даналығы	 «Мәңгі	 өмір	 сүр,	мәңгілікке	 –	 білім	 ал»	 қағидасын	 ұста-
намын.	Мен	бақытты	жанмын,	өмірімде	ақылды,	қызығушылығы	басым,	керемет	жандармен	кез-
дестім.	Олардан	көп	нәрсеге	үйрендім.	Оларға	ризашылығым	шексіз.	Бірақ	менің	өмірімнің	басты	
ұстаздары	–	 әрине,	 ата-анам.	Олар	 бізді	махаббат	пен	 қамқорлықта	өсірді,	 сыйлады.	Олар	 бізге	
өмірде	 қойған	 мақстаттарыңа	 қол	 жеткізіп,	 шыдамдылық	 танытып,	 болашаққа	 ұмтылуды	
үйретті.	Бала	кезімізден	бастап	бізге	жақсылық	пен	адамгершілік,	сенім	мен	шынайылық,	кішіпей-
ілділік	 пен	түсінушілікті,	 сыпайылықты,	тәуелсіздік	 пен	жауапкершілікті	 насихаттап,	 үйретіп	
отыратын.	Бұлар	адам	өміріндегі	ең	қажетті	қасиеттер.	

Қазіргі	уақытта	бақытты	әйел	ретінде	қалыптастым,	керемет	отбасым	бар,	сүйікті	өмірлік	
жолдасым	және	алты	балам	бар.	Біз	қазақстанның	демографиялық	өркендеуіне	үлесімізді	қосып	ке-
леміз.	Жеке	консалтингтік	компаниямды	басқарамын,	аукциондар	жүргізумін,	заңгер	ретінде	сот-
тық	инстианциялар	қабылдаймын,	эксперт/консультант	ретінде	қызмет	жасаймын.

«Миссис	Қазақстан	-	2011»	байқауына	қатысып,	жүлдегер	атандым,	2014	жылы		Мальеде	өткен	
халықаралық	байқауда		«Grand	Prix	Queen	of	the	planet-2014»	титулын	иемдендім.		

6	баланың	анасы	ретінде	ҚР	Президенті	Назарбаев	Нұрсұлтан	Әбішұлы	қолынан	«Күміс	алқа»	
орденімен	марапатталдым.	

Алматы	 қаласы	 әкімі	 жанындағы	 отбасылық-демографиялық	 саясат	 және	 әйелдер	 істері	
жөніндегі	Ұлттық	комиссия	мүшесі,	сонымен	қатар	 	бала	күтімі	бойынша	отырған	аналар	үшін	
арналған	 «Анашым»	форум	 спикерімін,	 әр	түрлі	 семинар	өткіземін,	 қайырымдылық	шараларына	
қатысып,	лекция	оқимын.	

Ән	 айту,	 би	 билеу,	 тігін	тігумен	 айналысамын.	 Өмірдің	 ғажап	 сәттерін	 суретке	түсіргенді	
ұнатамын.

Отбасы,	ата-ана	–		бізде	бар	ең	қымбат	байлығымыз.	Өмірдегі	басты	байлық	–		отбасындағы	
бала	кезінен	бастап	берілген	тәрбие	мен	ілім.	

Өмірлік	 ұраным:	 Өткенді	 –	 өзгерте	 алмайсың,	 болашақ	 –	 бағынышты	 емес,	 сондықтан	 бү-
гінгі	 күніңді	 қуанышқа	 толтырып,	 өмірлік	 кезеніңді	 жақсы	 өткізуге	 тырыс.	 Шынайы	 өмір	 сүр.	
Алдыңа	қойған	мақсаттарыңа	жету	үшін	ешқашан	мойыма	және	жеңілме!	
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Елгелдиева Тамара Николаевна
	«Стругураш»	молдавиялық	мәдени	орталығының	төрайымы.
Отбасылық	бизнеспен	айналысамын.	Молдавияда	Зазулена	селосында	дүни-
еге	келіп,	сол	жақта	мектепті	тәмамдадым.		Мектепті	бітірген	соң,	Алма-
ты	қаласына	ақуға	келдім.		Технологиялық	институтқа	техник	–	технолог	
мамандығына	түстім.		Қоғамдық	жұмыстарды	атқардым.		Комсомол	тобы	
комитетінің	хатшысы	болдым.	КПСС	мүшесі.	
ДНД,	ОКД	төрайымы.	Жас	қанат	төрайымы	болдым,	қоғамдық	және	профо-
дақтың	жұмыстарды	жасадым.	

Өмірлік	 қалыптасуымда	 ана-анамның	 үлесі	 зор.	 Анам	 –	 Анна	 Иванова.	Мақсатына	жету	
үшін	бар	күшін	салатын	адам	ретінде	тәрбиелеп,	өсірді.	

Әкем	–	ұлы	отан	соғысының	ардагері,	коммунист,	бізге	қашан	да	патриот,	өз	елінің	құрмет-
ті	азаматы	болу	керектігін	айтып	отыратын.	

Менде	 бар	 ең	 үлкен	 дүние	 –	 менің	 отбасым.	 Жанұям	 көпұлтты.	 Мен	 молдаванмын,	 Қа-
заққа	тұрмысқа	шықтым.	Үш	тамаша	ұлды	өмірге	әкелдім.	Үлкен	Қазақ	отбасында	өмір	сүріп,	
Қазақстан	 мәдениетін,	 дәстүрін	 бойыма	 сіңіріп,	 қоғамдық	 жұмыстармен	 айналыстым.	 Қа-
зақстанда	өмір	сүретін	басқа	да	ұлттардың	дәстүрін,	білімін	алдым.	

«Аналар	Кеңесі»,	Қазақстан	халқы	Ассамблеясының	мүшесімін.	
Жүлделер:	«Астананың	10	жылдыға»,	«Қазақстан	халқы	Ассамблеясына	20	жыл»	медальда-

ры.
Президент	Н.	Ә.	Назарбаевтың	алғыс	хатыме,	Алматы	қаласы	және	аудандарының	әкім-

дерінің	құрметті	мақтау	қағаздарымен	марапатталдым.		
Хобби:	Жақсы	музыка	тыңдап,	ән	айту,	кітап	оқу.	
Кредо:	Әлеммен,	қауыммен	және	өз-өзіммен	тату	өмір	сүру
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Елеманова Алия Сейдекарімқызы
М.Базарбаев	атындағы	№	138	гимназия	директоры,	«Қазақстан	Республика-
сының	Білім	беру	ісінің	Құрметті	қызметкері»,	әдіскер-ұстаз.	
Туып	 өскен	 ортам	Алматы	облысы,	 Балхаш	ауданы,	 Топар	 орта	мектебін	
үздік	оқып,	аяқтадым.	
1987	 жылы	 Алматы	 шетел	 тілдері	 педагогикалық	 институтын	 толық	
курсын	неміс	және	ағылшын	тілі	мамандығын,	2001	жылы	№1	Алматы	қа-
зақ	педагогтік	колледжін	бастауыш	сыныпта	оқыту	мамандығын	үздік	ди-
пломмен	бітіріп	шықтым.	Студент	кезде	алған	білімім	менің	интелектуал-

дық	ой-өрісімнің	дамуына	негіз	болды.	
Білім	 саласындағы	 табысты	 істерде	 Қазақстан	 Республикасының	 «Еңбек	 Ері»,	 «Алтын	

жұлдыз»,	«Отан»	ордендерінің	иегері	Аягүл	Төреқызының		өмірін	өнеге,үлгі	санаймын.		
Біздің	үлкен	әрі	тату-тәтті	отбасындағы	әжемнің	сүйікті	немересі	болдым.Менің	тұлға	

қалыптасуымда	әкем	мен	анамның	ықпалы	ерекше.Адам	өміріндегі	ең	басты	құндылық–отба-
сы.	Жолдасым	–	Ахмет	Әбділдаұлы	екеуіміздің	жемісіміз	–	қызым	Ақ	Жібектің	білім	биіктерін	
бағындыруы.

Менің	білім	саласындағы	жетістіктерім:	«Қазақстан	Республикасының	Білім	беру	ісінің	Құр-
метті	қызметкері»,	әдіскер-ұстаз	марапаттарына	ие	болуым-білім	беру	жүйесіндегі	қажымас	
еңбегіме	тікелей	байланысты.		«Оқу	техникасы»	бастауыш	сынып	оқушыларының	оқу	техника-
сын	тексеруге	арналған	жұмыс	дәптері	кітапшасының,	1-4	сыныпқа	арналған	«Көркем	шығар-
маларды	оқу»	бағдарламасының,	«Шәкірт	шаңырақта	шыңдалады...»	мақаласының	авторы.

Алматы	қаласы		директорлар	кеңесі	мүшесі,сайлау	учаскесінің	төрайымы	ретінде	Еліміздің	
көшбасшысы	Н.Ә.Назарбаевдың	сындарлы	саясатының	жолдарының	жүзеге	асырылуына	үлес	
қосу	парымыз	деп	білемін

«Назарбаев	 Зияткерлік	 мектептері»	 ДББҰ	 педагогикалық	шеберлік	 орталығы	 Кембридж	
университетінің	білім	беру	факультетімен	бірігіп	ұйымдастырылған	мектеп	басшыларының	
курсынан	 өтуім-	 инновациялық	 үрдісті	 меңгеріп,	 жұмысты	жаңаша	 ұйымдастырып,	 түйін-
ді	мәселелердің	нақты	шешу	жолдарын	дәл	тауып,	оқу-тәрбие	үрдісін	жандандыруыма	ықпал	
етті.	

Республика	көлемінде	12	жылдық	білім	беруге	байланысты	жыл	сайын	өтіп	жатқан	ғылы-
ми-әдістемелік	 семинарлар,	 ұстаздардың	 қала,	 республика	 көлемінде	 шығармашылық	 есеп-
терінің	 кең	 көлемде	 таратылуы,	 оқушылардың	 Халықаралық,	 Республикалық	 олимпиадада	
жүлделі	 орындар	 алуы,	жыл	 сайын	 	 гимназия	 бітірушілерінің	 ұлттық	 бірыңғай	тестілеуден	
жоғары	көрсеткішке	ие	болуы	мен	басқарып	отырған	гимназияның	ұстаздарының	қажымас	ең-
бегі.

Ұстаздық	қызметтегі	игі	істерімнің	нәтижесі	мемлекет	тарапынан	берілген	марапатта-
рым:Қазақстан	Республикасының	Президенті	Н.Ә.Назарбаевтың	Алғыс	хаты,	«Қазақстан	Респу-
бликасының	Білім	беру	ісінің	құрметті	қызметкері»	2003	ж,	«Нұр	Отан»	Қазақстан	Республика-
сы	орталық	сайлау	комиссиясының	Төрағасы	Қ.	Тұрғанқұловтың		алғыс	хаты,	Алматы	қаласы	
Әкімінің	құрмет,алғыс	грамоталары,	Білім	басқармасының	құрмет	грамоталары.

Сүйікті	ісім:	Өзгерістер	жасау	арқылы,	жаңа	нысандарды	игеру.		
Кредо:	«Табыс	кілті	-	білімде».
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Ерғожаева Алтынай Жармұханқызы
1951	 жылы	 Алматы	 облысы	 Жамбыл	 ауданы	 Киров	 атындағы	 колхозда,	
педагогтар	отбасында	дүниеге	 келдім.	 1953	жылдан	бастап	Алматыдағы	
әжемнің	 қолында	тәрбиелендім.	 1959	жылы	Алматыдағы	№18	 орта	мек-
тептің	табалдырығын	аттадым.	
1969	жылы	мектепті	бітіргеннен	кейін	Қазақ	денешынықтыру	және	спорт	
институтының	 педагогика	 факультеті	 көркем	 гинастика	 бөліміне	 оқуға	
түстім.	1971	жылы	тұрмысқа	шықтым.	1975	жылы	институтты	ойдағы-
дай	 аяқтағаннан	 кейін	№17	 балалар	 мен	жасөспірімдер	 спорт	 мектебіне	

көркем	гимнастика	бойынша	жаттықтырушы-педагог	болып	жұмысқа	орналастым.	Он	бала-
ның	анасымын.	1997	жылы	Батыр	ана	ретінде	зейнетке	шықтым.	

1998	 жылдың	 қазанынан	 1999	 жылдың	 наурыз	 айы	 аралығында	 Н.Ә.Назарбаевтың	 Қа-
зақстан	Респуликасының	Президенттігіне	үміткерлігін	қолдау	жөніндегі	бастамашы	топтың	
мүшесі	болып	тіркелдім,	сонымен	қатар	аумақтық	сайлау	комитеті	төрағасының		орынбаса-
ры	бола	жүріп	Қазақстан	Респуликасы	Парламент	Мәжілісіне,	Алматы	қалалық	Мәслихатына		
депутаттар	сайлау	науқанына	белсене	араластым.	1994	жылдан	бері	Алматы	қаласы	Алмалы	
ауданына	қарасты	Көпбалалы	отбасылар	одағын	басқарамын,	«Нұр	Отан»	партиясының	мүше-
сімін.	

Алматы	қаласы	Алмалы	ауданына	қарасты	Көп	балалы	отбасылар	одағы	1989	жылдан	бері	
жұмыс	жасап	келеді.	Негізгі	 бағыттарының	бірі	 –	 көпбалалы	отбасын	әлеуметтік	жағынан	
қорғау	болып	табылады.		Бұл	тұрғыда	көптеген	ізгілікті	шаралармен	қоса	жекелеген	мемеке-
лерден	демеушілер	тартылады,	Алмалы	ауданының	әкішілігі	тарапынан	көмектер	көрсетіледі.	

Жалпы	көпбалалы	отбасылар	мен	жағдайы	төмен	отбасыларды	біздер	тұрақты	түрде	на-
зарда	ұстаймыз.	Көпбалалы	отбасылардан	шыққан	балалардың	арнайы	орта	білім	алып,	жоға-
ры	 оқу	 орындарына	жеңілдікпен	түсуіне	 ұдайы	мүмкіндіктер	 қарастырып	 отырамыз.	 Бізден	
көмек	сұрап	келген	көп	балалы	отбасылардың	өтініштері	ешқашан	аяқсыз	қалған	емес.	Әрбір	
отбасының	өзіндік	зәруліктерін	қалайда	шешуге	тырысамыз.	Атап	айтар	болсақ:	1	қыркүйек	
қарсаңында	бұл	отбасылардан	мектепке	баратын	балаларға	қажетті	заттарды	алып	береміз,	
1	маусым	(балаларды	қорғау	күні),	Наурыз	мерекесіне	арнайы	сыйлықтар	дайындаймыз,		киім-ке-
шек	 пен	 азық-түлік	жағынан	 да	 қолұшын	 береміз.	Мен	 өзім	 де	 көпбалалы	 ана	 болғандықтан	
көпбалалы	 отбасылардың	жағдайын	жүрегіммен,	жанымен	 сезінемін.	 Балалардың	 болашағы	
отбасындағы	тәрбие	мен	білімге	тікелей	байланысты.	Ал	бүгінгі	балалар	–	ертеңгі	ел	тірегі,	
тәуелсіз	мелектіміздің	көк	туын	қолға	ұстаушылар.

Он	 бала	 тәрбиелеп,	 өсіргенім	 үшін	 Қазақстан	 Республикасының	 Президенті	 Н.Ә.Назабаев	
1995	жылдың		сәуірінде		№2	«Алтын	алқа»	төскеуде-орденімен	марапаттады.	

Қоғамдық	жұмыстарым	үшін	Қақстан	Респуликасының	Президенті,	қала	әкімі,	аудан	әкімі	
тарапынан	бірнеше	құрмет	грамоталарын		алдым.

2005	 жылы	 «Қазақстан	 Констиуциясының	 10	 жылдығы»	 медальімен,	 2011	 жылы	 «Қа-
зақстан	Респуликасына	20	жыл»	медальімен	марапатталдым.	
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Ермакова Антонина Ильинична                                          
Зейнеткер,	УТФ,	Алматы	қаласының	Ардагерлер	кеңесінің	мүшесі,
Түрксіб	 Ардагерлер	 кеңесінің	 әлеуметтік-тұрмыстық	 комиссиясының	
төрайымы,	Әуежай	МҮ	«Россиянка»	хорының	старостасы,	«НұрОтан»	пар-
тиясының	 	 мүшесі.	 1943	жылы	 Семей	 қаласында	туылып,	 	 10	жасымда,	
яғни	1944	Анам,	апам	және	ағаммен	Алматы	қаласына	келіп,	осында	күні	
бүгінге	 дейін	тұрып	жатырмыз.	Жастайымнан	 кішігірім	 балалар	 компа-
нияларының	ұйытқысы	болдым,	ән	айтуды	ұнатып,	ата-аналар,	өзге	ба-
лалар	алдында	концерт	қойып,	қойылымдар	ұйымдастырдым..	№	61	орта	

мектептің	10-сыныбын	бітіргеннен	кейін,	педагогикалық	училищеге	түсіп,	оны	аяқтағаннан	
кейін	 өзімнің	 мектебіме	 бастауыш	 класс	 мұғалімі	 болып	 келдім,	 сырттай	 педагогикалық	
институттың	тарих	факультетіне	 	түсіп,оны	1969	жылы	бітірдім.	Мұғалім	болып	жұмыс	
істегенімде	де,	оқуда	да,	қоғамдық	жұмыстарға	белсене	қатыстым,	мектептік	кәсіподақты	
басқарып,	10	жыл	бойы	Октябрь	аудандық	атқару	комитетіндегі	жасөспірімдер	 істері	бой-
ынша	комиссия	мүшесі	болдым.	1967	жылдан	 	бастап	қызметім	жоғарылай	бастады:	№	78	
мектептің	тәрбие	ісі	бойынша	директордың	орынбасары,	Октябрь	ауданының	ХБАБ	әдіскері,	
аудандық	білім	бөлімі	кәсіподағын	басқарып,	№	17,	77,83	мектептерінің	директоры	болдым.	
Қайда	істесем	де,	оқу	орнының	кәсіптік	критерийлері	бойынша	жоғары	бағалануына	қол	жет-
кізе	алдым.	Менің	ұстаздарым	мен	тәлімгерлерім		мектеп	педагогтары:	ҰОСҚ–	Уваров	Фёдор	
Фёдорович,	кадрлық	әскери	Баранчиков	Владимир	Кузьмич,	бастауыш	класс	мұғалімі	–	Осипен-
ко	Валентина	Николаевна	–	КСРО	еңбек	сіңірген	мұғалімі.
				Мұғалімдердің	біліктілігін	арттыру	институтында	1963ж.,	1967ж.	,1979	ж.		біліктілікті	
арттыру	курстарына	қатыстым.
			1989	жылы		зейнет	жасыма	келгеніме	қарамастан	жергілікті	өзін-өзі	басқару		комитетінде	
өзімнің	тұрғылықты	жерім	бойынша	жұмысымды	жалғастырдым,	ал	2000-	2007	жыл	ара-
лығында	Түрксіб	Ардагерлер	кеңесі	төрағасының	орынбасары	болып	сайланып,сол	жерде		бү-
гінгі	күні	де	қоғамдық	жұмысымды	жалғастырудамын.
				Менің	қоғамдық	жұмысым,	еңбегім,	отбасылық	тәрбием,	барлығы	да	өз	балаларымды,	не-
мерелерімді	рухани	байлыққа,	қазақстандық	патриотизмге	баулып	өсіру	–	 	бұл	менің	туған	
Қазақстанымның	өркендеуіне	қосқан	үлесім.
	 	 	 	Отаным	менің	еңбегімді	бағалады:	 	«Қазақстанның	халыққа	білім	беру	үздігі»	белгісі,	«Ве-
теран.»,	1941-1945	жж.	Ұлы	Отан	соғысындағы	Жеңістің	65		және	70	жылдығына	орай	мере-
йтолық	медальдармен,	ҚР	Президентінің,	Алматы	қаласы,	Түрксіб	ауданы	әкімінің	алғыс	хат-
тарымен,	қалалық	және	аудандық	Ардагерлер	кеңесінің	алғыс	хаттарымен	марапатталдым.
			Хобби:	хорда	сүйікті	әндерімді	айту	және	қоғамдық	жұмысым.
			Кредо:		адамдарға	қуаныш,	көтеріңкі	көңіл-күй,	күлкі	сыйлау.
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Есенова Ханзада Әзімхановна
Алматы	 қаласы	 Білім	 басқармасы	 Ә.	 Қастеев	 атындағы	 Алматы	 Бей-
нелеу	 өнері	 және	 техникалық	 көркемдеу	 мектебінің	 директоры,	 	 Бесінші	
шақырылым	 Алматы	 қаласы	 мәслихатының	 депутаты,	 ЮНЕСКО	Шығар-
машылық	 және	 мәдениаралық	 білім	 	 обсерваториясының	 Орта	 Азиядағы	
басшысы,	ЮНЕСКО	және	ИСЕСКО	істері	бойынша	ҚР	Ұлттық	комиссия	жа-
нындағы	НКН	қорғау	бойынша	ұлттық	комитеті	төрағасының	орынбаса-
ры,	Білім	беру,	мәдениет	саласының	құрметті	қызметкері,	 педагогикалық	
ғылым	кандидаты	дәрежесін	алуға	үміткер.

	«Ы.Алтынсарин»	омыраулы	белгілерімен,		«Қазақстан	мәслихатына	20	жыл»,	«Астанаға	10	
жыл»	және	«ҚР	Тәуелсіздігіне	20	жыл»	медальдарімен	марапатталдым.

Балалық		шақ	–	әр	адамның		ең		бір	тамаша,	ғажайып		кезі.	Ол	туралы	ұзақтан	ұзақ	айтуға	
болады.	Бірақ	бір	білерім-	ол	бақытты	болды.

«Шымкент	 фосфор	 зауыты»	 өндірістік	 кәсіпорнының	 қарапайым	 жұмысшыларының	
жанұясында	дүниеге	келдім.	Әкем	фосфорлы	тұздар	цехында,	анам	ведомствалық	бала-бақша-
ның	бас	аспазшысы	болып	жұмыс	істеді.	Сол	кезден-ақ	менің	өмірлік		университетім-	әке-шешем	
болды.	Әкем	-өнер	жолына	жол	ашса,	анам-	тез	және	дәмді	даярлау	өнеріне	жол		ашты.	

Тез	 есейе	 бастадық...	 Әсіресе,	 анам	 дүниеден	 өткенде.	 	 Жанұяның	 үлкен	 баласы	 болған-
дықтан,	барлығына	үлгеру	қажет	болатын.	Үй,	мектеп,	сурет	мектебі,	хор,	пионер	лагерьлерін-
дегі	қоғамдық	жұмыс,	достар.	Ең	басты	мұғалім	–	сан	қилы	өмір.

Еңбекші	 ауданы	 Қазақстан	 ЛКЖО	 аудандық	 комитетіндегі	 еңбек	жолым	 –	 өзгені	 көруге,	
өзімді	көрсетуге	мүмкіндік	берді.	Кейін	Әл-	Фараби	атындағы	Шымкент	Мәдени	педагогикалық	
институтын	«үздік»	деген	бағаға	бітірдім.	Бұл	тынымсыз	еңбек	нәтижесі-болашақ	іргесі.

Тұрмысқа	шығу,	 екі	 ұлды	дүниеге	 әкеліп	тәрбиелеу	–әр	 әйелдің	өміріндегі	 үлкен	жетістік.	
Барым	да,	нарым	да	–	жанұям.	Барлық	менің	атақтарым	мен	нәтижелерім-	олардың	жетістік-
тері	мен	марапаттары.	Тағы	да	менің	өміріме	адамдардың	таңдаулысын	жіберген	Ұлы	Мәрте-
белі	Өмір.

Әрқашан	оқимын	және	БІЗДІҢ	балаларды	осыған	үйретемін.	Өйткені,	бөтен	балалар	жоқ.	
Үй,		бейнелеу	мектебі,	еліміздегі	және	оның	тыс	жеріндегі	қоғамдық	жұмыстар,	достар.
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Жандай Сана Шайханқызы 
«ADANAZ»	өндірістік	компаниясының	құрылтайшысы	мен	директоры.	Ком-
пания	 	Қазақстанның	қағаз	нарығына	қағаздың	сан	алуан	түрлерін	әкеліп,	
әртүрлі	салада	қолдануға	 	жарамды	қағаз	дорбалар	 	мен	мұшектер	шыға-
рады.	«Орталық	Казақстан»	газетінің	журналисі	және	Карағанды	 	қаласы	
мектеп	мұғалімінің	қызымын.	Жанұядағы	төртінші	баламын,	әкемнен	ерте	
айырылдым.	 Бала	 кезімнен-ақ	 	 әкемгің	жолын	 қуып-журналист	болып,	 са-
яхаттап,	жазуды	армандадым.	Бірақ	бұл	арманым	орындалмады,	өйткені	
анама	көмектесіп,	өз	бетімше	аяғымнан	нық	тұру	қажет	болды.

Қарағанды	қаласында	туып-өстім,	№	52	орта	мектепті,	содан	кейін		 	 	Е.А.Букетов	атын-
дағы	ҚарМУ	–ды	«Қаржы	және	кердит»	мамандығы	бойынша	бітірдім.Университетті	бітірген	
соң	жұмысқа	орналаса	алмадым,	өйткені	еліміздің	экономикасы	күйзелісте	болатын.	Бұл	менің	
кәсіпкерлік	қызметпен	айналысуыма	жол	ашты.	1997	жылы	қағаз	бумаларын	бөлшек	түрде	са-
тумен	айналыстым.	Клиенттердің	арасында	болашақ	жарым	 істейтін	компания	 	болды.	Ол	
кейін	бизнестегі	сенімді	серіктестігім	болды.		1999	жылдан	жеке	кәсіпкерлік	отбасылық	бизне-
ске	ұласты.	Қағазға	сұраныс	болуына	байланысты	компания	өсіп-кеңейе	бастады.	Осыдан	баспа	
бұйымдарының	қағаздарын	кесуге	сұраныс	артып,	ол	үшін	бірінші	станоктар	мен	машиналар	са-
тып	алынды.		Қағаз	қойылымында	қандай-да	бір	жетістіктерге	жеткеннен	кейін	компания	ора-
ма	қағаздарында	мамандырыла	бастады.	Осыдан	тағам	өнімдері	үшін		экологиялық	таза	орама	
шығару	идеясы	келді.	 	2010	 	жылдан	бастап	компания	қағаз	пакеттерін	шығару	үшін	бірінші	
машиналарды	сатып	алды.	Бүгінгі	 күні	 станоктар	түрлері	 көбейіп,	шығарылатын	өнім	түр-
лері	ұлғайды.	Полиграфиялық	біліміміз	болмауына	байланысты	өндіріс	қыр-сырларын	түсінуде	
қиындықтар	болды.	Өзімізге		бизнес	жүргізу,	біліктілігімізді	арттыру	мақсатында		семинарлар,	
тренингтер	іздедік.		2008		жылы	неміс-қазақстан	бағдарламасы	бойынша	үздік	бизнес-жоспар	
байқауында	жеңімпаз	болып,	Германияға	үш	айлық	машықтануға	бардым.	«ADANAZ»	компания-
сының	бизнесі	Қазақстанның	экономикасының	қағаз	нарығын	өркендетуге,	жұмыс	орындарын	
беруге,	экологиялық	таза	өнімді	дамытуға	өз	үлесін	қосуда.	

Марапаттар:		ЮСАИД	жобасы	щеңберінде	стратегиялық	даму	бағдарламасын	орындау	ту-
ралы	сертификат,	2006	ж.;	 	 	қазақстан-неміс	жобасы	аясында	6	айлық		«Бизнес	саласындағы	
орта	және	жоғары	топтағы	менеджерлердің	 біліктілігін	 арттыру	 курстарынан»	 өткендігі	
туралы	сертификат,	2007	ж.;	Германияға		«Қазақстандық	менеджерлердің	біліктілігін	жетіл-
діру»	бағдарламасы	бойынша	3	айлық	машықтанудан	өткендігі	туралы	сертификат,	2008	г.;		
«Қанатты	Әйел-8»	көрмесінің	«Өндірістегі	әйел»	номинациясының	үздігі»,	2015	ж.;	 	Fiestalonia	
халықаралық	музыкалық	байқауының	II	дәрежелі	лауареаты,	2015	ж.;	Латвиядағы	хор	олимпи-
адасының	лауреаты,	2014	ж.;	Көпбалалы	бала	куәлігінің	иегері.

Хобби:	вокалмен	айнылысып,велосипед	тебуді	ұнатамын.	 	Әуесқой	«INCANTO»	хор	ұжымы-
ның	қатысушысымын.

Кредо:	«Жүрегіңді,	өзіңді,	тәніңді	көндіре	біл!	Көкірегің	қаңырап,	барлығы	жанып	кеткенде	де	
сен	қызмет	атқаруың	қажет.	Тек	Еркіндік	«Алға»	дейді!»
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Жансерікова Айгүл Жексенбайқызы
Ph.D.	Менің	балалық	шағым	Алматы	облысында	өтті.	8	–	сыныпты	бітірген-
нен	кейін,	медициналық	училищеге	түсіп,	2004	жылы	үздік	бітірдім.	Оқуым-
ды		2004		жылы		С.М.	Киров		атындағы		ҚазМУ-дың		биология		факультетінде	
жалғастырдым.	Бала	кезімнен-ақ		қоғамдық	жұмыстарға	белсене	қатысып,	
мектепте	пионер	ұйымының	төрайымы,	 	 университетте	комсомол	коми-
тетінің	хатшысы	болдым.	
Университетті	 	 аяқтағаннан	 кейін	 Физиология	 институтында	 қызмет	
етіп,	ҚР		ҒА	Гигиена	және	профилактикалық	аурулар	институтында	жұмыс	

істедім.	Ғылыми	жұмысым	қоршаған	ортаны	қорғау	тақырыбына	қатысты	болды.	1995	жылы		
С.Д.	Асфендияров	атындағы	Қаз	ҰМУ-ға	ауыстырылып,	ғылыми	жұмысымды	ұстаздық	қызмет-
пен	ұштастырдым.		Биология	ғылымының	кандидатымын.	

	1999		жылы		Швейцарияның		Берн		университетінде		Қоршаған	ортаны	дамыту	және	қорғау		
орталығында		(СDЕ)		бір	жылдық	стажировкадан	өттім.	Содан	кейін	Қазақстандағы		Дамыту		
және	 	Ынтымақтасу	 	Швейцария	агенттігінің	(SDC)	 	Орта-Азия	Тау	 	бағдарламасының		өкілі	
(САМР)	лауазымында	қызмет	еттім.	Кейіннен			«САМР-Консалтинг»	Қоғамдық		фондының		атқа-
рушы		директоры		қызметін	атқардым.	

2005	жылы	 	Жалгас	 	 Каунтерпарт	 Грант	 Комитетінің	 мүшесі	 ретінде	 сайланып,	 	 2006	
жылы	Орталық	Азия	Экологиялық	орталығының	Грант	комитетінің	мүшесі	ретінде	сайлан-
дым	(РЭЦ	ЦА).

Менің	жеке	тұлға	ретінде	қалыптасуыма,	кәсіптік	тұрғыда	өсуіме		ата-анам	және	менің	
ғылыми	жетекшім,	м.ғ.д,	 профессор	У.И.Кенесариев	 	және	 САМР	өңірлік	 офисінің	 басшысы,	 са-
рапшы-швейцарлық	Эрнст	Габатулер	өз	септігін	тигізді.	

Менің	өмірлік	жобам	–	қазақтың	ежелгі	салт-дәстүрі–киіз	тұту		өнерін	дамытуға	бағыт-
талғанын	мақтан	етемін.	Бұл	жоба	жеке,	нақты	бизнеске	ұласып,	өзім	оны	2009	жылдан	қазіргі	
уақытқа	дейін	басқарудамын.	Біздің	шеберхана	негізінде	көптеген	жұмыссыз	әйелдер	Қазақстан-
ның	түпкір-түпкірінен	келіп	осы	өнерге	үйренді,	кейіннен	өзінің	шеберханаларын	ашып,	өзге	әйел-
дерді	үйретуде.

Біздің	 компания	 «Қазақстанның	 үздік	тауары»	 	 аумақтық	 байқау	 –	 көрмесінің	 	 «Халыққа	
арналған		тауарлар»	номинациясының	лауреаты.	Ағымдағы	жылы	компания	Қазақстан	Респу-
бликасы	Қаржы	министрлігі	Мемлекеттік	кірістер	комитеті	Алматы	қаласы	бойынша	Мемле-
кеттік	кірістер					департаментінен	«Үздік	салық	төлеуші»	марапатын	алды.	

Қоғамдық	жұмыспен	қоса,	ҚР	Туризм	бойынша	кеңесінің	мүшесімін,	Алматы	қаласы	туризм		
және	туризмді	дамыту	мәселелеі	бойынша	Ведомствоаралық	комиссия	мүшесімін,	Қазақстан-
ның	Алматы	қаласы	бойынша	Іскер	әйелдер	ассоциациясының	мүшесімін.	

Марапаттар:	 «Туризм	 саласының	үздігі»	 омыраулы	белгісі,	 авторлық	құқық	объектілерін	
халықаралық	тіркеу	туралы	9	куәлігі;	«ЮНЕСКО	сапа	белгісі»	5	халықаралық	сертификаты,		ҚР	
Президенті	жанындағы	әйелдер	және	Әйелдер	және	отбасылық-демографиялық	саясат	істері	
бойынша		ұлттық	комиссиясымен	екі	дүркін	«Ерекше	Ұлттық	дәстүрлерді	сақтаушы»	ретінде	
номинацияландым,	мемлекеттік	органдардан	 	халықаралық	және	қоғамдық	ұйымдардан	көп-
теген	 диплом,	 сертификаттар,	 алғысхаттар	 алдым.	 Хобби:	 киізден	жасалған	 бұйымдардың	
дизайны,	саяхат.

Кредо:	Әрқашан	үйрену	қоғам	мен	өз	халқыма	пайдалы	болу.
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Игісінова Қырмызы Қазиқызы
ШЖҚ	«№3	Қалалық	емхана»	МКК	бас	дәрігері
1961	жылы	15	қаңтарда	Алматы	қаласы	милиция	офицері	отбасында	дүние-
ге	келдім.	Әкем	–	Игисинов	Қазы	милиция	полковнигі,	Алматы	облысының	Че-
молған	станциясында	дүниеге	келген.	Ішкі	істер	органдарында	40	жыл	қызмет	
етті.	Қызметін	қылмыстық	іздеу	оперативті	қызметкері	жұмысынан	бастап,	
ары	қарай	ӘМТК	қалалық	бөлімін	басқарды.	(әлеуметтік	меншікті	тонаумен	
күресу	бөлімі).	Анам	–	Кулиза	Алматы	облысының	Қаскелең	қаласында	көпбала-
лы	отбасында	дүниеге	келген,	мамандығы	–	кітапханашы.	Өзінің	барлық	еңбек	

жолы	өзі	басшылық	еткен	мектепке	дейінгі	және	мектеп	жасындағы	Алматы	қаласының	В.И.Ле-
нин	атындағы	республикалық	балалар	кітапханасында	өтті.	Кітапқа	деген	ұқыптылығы	мен		ма-
хаббатын	өзінің	балаларына	бере	білді.	

Менің	 балалық	шағым	жылылық	 пен	махаббатқа	толы	 ортада	 өтті.	 Ата	 –	 анам	 өте	та-
лантты	адамдар	болды.	Әкем	домбырада	шеберлікпен	ойнап,	халық	әндерін	орындады,	анам	әрқа-
шан	әкеммен	бірге	қосылып	ән	айтатын.

Алматы	қаласындағы	№25	 орта	мектепті	 аяқтағаннан	 кейін,	 1978	жылы	Алматы	мемле-
кеттік	медицина	 институтына	 	 оқуға	түсіп,	 1984	жылы	 емдеу	 ісі	 мамандығы	 бойынша	 сәтті	
аяқтап	 шықтым.	 	 Алғашқы	 еңбек	 жолымды	 Алматы	 қаласындағы	 ОҚКА	 учаскелік	 терапевт	
дәрігер	қызметінен	бастадым.	1989	жылы	ҚР	ІІМ	–	нің	емханасы	бар	Орталық	госпиталінде	жұ-
мыс	істедім	(басында	учаскелік	терапевт,	кейіннен	терапия	бөлімінің	басшысы,	емхана	басшысы).	
1998	жылы	ҚР	Президенті	 істері	басқармасының	Орталық	клиникалық	ауруханасында	 	бас	дәрі-
гердің	ұйымдастырушылық	–	экономикалық	сұрақтары	бойынша	орынбасары	лауазымында,	ары	
қарай	бас	дәрігердің	емдеу	ісі	бойынша	орынбасары	қызметтерін	атқардым.	

2008	жылы	№20	Қалалық	 емхананың	бас	 дәрігері	 лауазымына	тағайындалдым.	 2011	жылы	
Алматы	қаласының	денсаулық	сақтау	басқармасы	бастығының	орынбасары,	2012	жылы	ҚР	Пре-
зиденті	 істері	 басқармасының	 АҚ	 «Алматы»	 Санаториында	 ұйымдастырушылық	 –	 экономика-
лық	сұрақтары	бойынша	вице	–	президент	лауазымында	қызмет	атқардым.

2013	жылдың	 сәуір	 айынан	 бастап,	ШЖҚ	 «№3	Қалалық	 емхана»	МКК	 бас	 дәрігері	 қызметін	
атқарамын.		

Менің	 оқытушыларым:	 әрбір	 өмір	 кезеңімде	 маған	 талантты	 ұйымдастырушылар	 бағыт-
бағдар	 беріп,	 қолдау	 көрсетті.	 Осы	 атаулы	тұлғалардан	 алған	 білімім	 мені	 зор	жетістіктерге	
жетеледі	және	 әлі	 күнге	 дейін	 тәлім	 берген	 оқытушыларымды	 	 пір	 тұтамын:	 	 ҚР	 Президенті	
істері	басқару	 	жүйесінде	–	Б.С.	Құралбаев,	Ш.А.	Аюпова,	Г.Р.	 Ізбасарова,	қалалық	денсаулық	сақтау		
жүйесінде	 –	 З.Д.	 Аманжолова,	 Е.Е.	 Дурумбетов,	 Ж.К.	 Қасымжанова.	 Өмірден	 сабақ	 алуды	 үйрет-
кен	 әрбір	тәлімгер	 ұстаздарымның	 арқасында	тағдыр	 маған	жұмыс	 істеу	 барысында	тамаша	
жылдарды	сыйлады.

Менің	жетістіктерім.	Әрине,	ол	бірінші	менің	отбасым.	Менің	тамаша	жарым,	ұлым,	келінім	
және	екі	немерем.		Менің	өмір	бойы	бірге	келе	жатқан	достарым.	Өзімді	онсыз	елестете	алмайтын	
және	 сүйіп	 істейтін	менің	жұмысым.	Мен,	жоғары	санаттағы	тепапевт	дәрігері,	жоғары	білік-
ті	санаттағы	денсаулық	сақтау	ісін	ұйымдастырушысы,	медицина	ғылымының	кандидатымын.

Қоғамдық	 жұмыстар.	 «Нұр	 отан»	 партиясының	 мүшесі,	 емхана	 партиялық	 ұйымының	
төрайымы.	

Қазақстан	 дамуына	 қосқан	 үлесім:	 қоғамдық	 денсаулық	 сақтау	 саласында	 30	жыл	 	 адал	 ең-
бек	 еттім.	Осы	жылдар	 ішінде	 отандастарымның	денсаулығын	 сақтауға	және	жақсартуға	 зор	
үлес	қостым	деген	үміттемін.	

Марапат:	ҚР	Мемлекеттік	сыйлығының	лауреаты,	«Денсаулық	сақтау	ісінің	үздігі»	белгісінің	
иегері.	

Хобби:	гүл	өсіру,	сурет	салу.	
Кредо:	өткенді	ұмытпа,	қолда	барды	бағала,	болашаққа	сеніммен	қара.
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Ілиясова Майра Әлімғазықызы
Қазақстан	Республикасының	еңбек	сіңірген	әртісі,	«Құрмет»	орденінің	иегері,	
әнші,	продюсер.
Менің	балалық	шағым	Семей	облысы	Тарбағатай	ауданында	өтті.	Қарапай-
ым	жанұяда	 дүниеге	 келдім.	 Әкем	 Әлімғазы	жылқышы,	 анам	Қазына	 бала	
тәрбиесімен	айналысып,	жанұя	ұйтқысы	болып,	он	саусағынан	өнер	тамған,	
асты	 өте	 дәмді	 дайындайтын	 жан	 екен.	 Әпкелерім	 Қайниса,	 Сәния,	 Әсия	
бәріміз	 бала	 кезімізден	 әкемнің	 домбыраға	 салған	 әніне	 қосылып,	 ән	 сала-
тынбыз.	 Сабақты	жақсы	оқып,	 көркем	өнерпаздар	үйірмесіне	қатысып,	 ән	

салып,	жусан	иісі	аңқыған,	түтіні	бұрқыраған	ауылымызда	шат-шадыман	өмір	сүретінбіз.
1-5	сыныпқа	дейін	оқып,	6	сыныптан	әкеміз	ата-бабаларымның	жеріне,	туыстарыма	бара-

мын	деп,	Ақсуат	ауданына	көшіп	келдік.	Оқуымызды	тамамдап	Шұбартау	ауданы	жастарының	
бастамасымен	 сыныптастарыммен	 комсомол-жастар	 бригадасында	 2	 жыл	 комсорг	 болып	
жүріп,	қой	шаруашылығында	жұмыс	істедім.	Басшылардың	ұйғарымымен	18	жасында	парти-
яға	өтіп,	коммунист	болдым.

Өнерге	келуім	бала	кезімде	басталды.	Әкем	Әлімғазы	қоңыр	үнді	домбырасын	алып,	жұмы-
стан	бос	кезде	ән	салып	отыратын.	«Бір	мысқал»	әнін	ерекше	орындайтын.	Анам	Қазына	әдемі	
мұңды	даусымен	үй	шаруасымен	айналысып	жүргенде	ән	салатын.	5	жастан	бастап	мен	де	өзім-
ше	ән	айта	бастаппын.

Алматы	қаласы	Эстрада-цирк	өнері	студиясында	домбырамен	ән	салу	бөлімін	Қазақстан	
Республикасының	халық	артисі	Қайрат	Байбосыновтан	бітіріп,	Алматы	мемлекеттік	Т.Жүр-
генев	атындағы	театр-көркем	сурет	институтында	музыкалық	комедия	бөлімінде	білімімді	
жалғастырдым.	Үлкен	өнерге	қанат	қақтырған	ұстаздарым	ҚР	халық	артисі	Кәукен	Кенжета-
ев,	ҚР	халық	артисі	Қайрат	Байбосынов,	ҚР	еңбек	сіңірген	артисі	Рахилям	Машурова.

Авторлық	 бағдарламаларым	 «Сағындырған	 әндер-ай»	 ретро	 ән-фестивалі,	 «Жан	 Анам»	
атты	аналарымызға	арналған	мерекелік	және	қайырымдылық	кеші,	«Күміс	көмей,	жез	таңдай»	
ұлттық	дәстүрлі	домбырамен	ән	салу	ән	конкурсы,	«Самға	жұлдыз»	атты	Республикалық	да-
рынды	балалар	және	жасөспірімдер	байқауы	–	менің	өмірдегі	жетістіктерім.

Қоғамдық	жұмысқа	да	белсене	араласып	келемін.	ҚР	Іскер	әйелдер	ассоциациясының	мүше-
сімін.	Алматы	қаласының	әкімшілігі	ұйымдастыратын	шараларға	да	ат	салысамын.	Республи-
калық	қажылар	қоғамының	Қыздар	мен	әйелдер	тәрбиесі	жөніндегі	салаға	басшылық	етемін.	
«Майра»	продюсерлік	орталығымыздағы	атқарылып	жатқан	жұмыстарымыз	қаншама.	«Өнер-
паз»	атты	талантты	балалар	мектебі,	балалар	үйі,	қарттар	үйіне	деген	қамқорлығымыз	да	
үлкен.	

35	жыл	өнердегі	өмірім,	жеткен	жетістіктерім,	қуанышты	сәттерім,	ҚР	еңбек	сіңірген	ар-
тисі	құрметті	атағын	алғаным.	2007	жылы	«Құрмет»	орденімен,	2014	жылы	«Парасат»	ор-
денімен	марапатталдым.	Туған	жерімнің	«Құрметті	азаматы»	болуым	да	үлкен	қуаныш.	«Ал-
тын	жүрек»	ұлттық,	қоғамдық	сыйлығының	«Жыл	меценаты»	сыйлығын	алдым.

Хобби:	Үйде	теледидар	көріп,	рахаттанып	дем	алу,	кітап	оқу	(биографиялық,	тарихи);	та-
уға,	ауылға,	орман,	өзен-көлге	барып,	қымыз,	саумал	шұбат	ішіп,	суға	түсіп,	дем	алу.	Күнделік	
өмірдегі	ойларды	қағазға	түсіру,	«Әнші	Майра»	кітабының	2	бөлімін	бітіру.

Одан	басқа,	туыстарды	аралау,	қасиетті	Ырғыз	атамыздың	басына	тәу	ету,	ауылдың	құр-
ты,	қаймағы,	ыстық	пештен	шыққан	буы	бұрқыраған	нанды	жеу.

Ең	ұнатып,	дем	алатын	жерлерім	–	Шығысым	(Алтай,	Катон	Қарағай,	Ақсуат,	Алакөл).
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Исакова Светлана Евгеньевна
Алматы	 білім	 басқармасының	 №3	 оқушылар	 үйінің	 директоры,	 қосымша	
білім	беру	педагогы,	жоғарғы	сынып	оқушыларымен	жұмыс	орталығының	
жетекшісі.	 Мен	 әскерилер	 отбасында	 дүниеге	 келдім.	 Әкем	 -	 Коптев	 Евге-
ний	Григорьевич	шекарашы	болған,	ал	анам	–	Коптаева	Галина	Леонидовна	
дәрігер	 болды.	Отбасымыз	жұмыс	 барысымен	мекен-жайымызды	өте	жиі	
ауыстырдық:	 Заполярье,	 Ресей,	 Қырғызстан,	 Қазақстан.	 1973	жылы	 сұлу-
лығымен	талай	адамды	баураған	сол	кездегі	Алма-ата	қаласына	ғашық	бо-
лып,	осы	қалада	мәңгілікке	тұрақтадық.	Ата-анам	белсенді	өмір	ұстанымы-

на,	қиындықтан	қорықпауды,	айналаңдағы	адамдарды	жақсы	көруге	үйретті.	
Мен	педагог	болуды	армандайтын	едім.	1976	жылы	№23	мектепті	алтын	белгімен	бітіріп,	

сол	мектепте	аға	пионер-вожатый	болып	жұмыс	істеуге	қалдым.
С.М.Киров	 атындағы	 Қазақ	 Мемлекеттік	 Университетінде	 филология	 факультетін	

бітірдім.	 Студенттік	 оқу	 кезеңінде	 қоғамдық	 жұмыстармен	 айналыстым,	 студент	 педаго-
гикалық	жасағының	командирі	болдым.	1983	жылдың	қыркүйегінен	бастап	Калинин	ауданын-
дағы	пионерлер	үйінде	жұмысқа	қосылып,	бүгінгі	күні	жұмыс	жасап	тұрғанына	31	жыл	болған	
жоғарғы	сынып	оқушыларымен	жұмыс	жасайтын	орталық	құрдым.

1990	жылы	Калинин	 аудандық	 Пионерлер	 үйінің	 директоры	 атандым.	 Көптеген	жылдар	
бойы	үнемі	бірқалыпты	үздік	нәтиже	көрсетіп	келе	жатқан	қосымша	білім	беру	және	тәрбие-
леу	ұжымымен	шын	жүректен	мақтанамын.

Алматы	қалалық	білім	басқармасының	№3	оқушылар	үйі	жылына	1700-ден	астам	баламен	
жұмыс	жасайтын	түрлі	үйірмелер	мен	клубтар.	Шығармашылық	ұжымдарымыз	халықаралық	
және	 республикалық	 байқаулардың	 бірнеше	 дүркін	 жеңімпаздары.	 Педагогикалық	 ұжым	 «Ең	
үздік	қосымша	білім	беру	ұйымы»	қалалық	байқауының	жеңімпазы,	2013-2014	жылдары	«Білім	
беру	саласының	үздігі»	сертификатымен	марапатталған.	Жыл	сайын	біз	тәрбие	 ісі	саласын-
дағы	түрлі	бағыттарда	авторлық	бағдарламаларды	жетілдіріп,	қабылдаймыз,	республикалық,	
қалалық	іс-шаралардың	ұйымдастырушыларымыз.

Менің	ерекше	мақтан	тұтатыным	–	20	жыл	бойына	білім	және	тәрбие	кеңістігінде	бала-
лар	мен	ата-аналар,	педагогтар	кіретін	«Неразлучные	друзья-взрослые	и	дети»	бағдарламасын	
жүзеге	асырып	келеміз.	Осы	елдің	болашағы	–,	өз	болашағына	сенетін,	мемлекетіне	пайда	әке-
летін	өскелең	ұрпақты	тәрбиелей	отырып	Қазақстанның	гүлденуіне	үлес	қосқаным	деп	санай-
мын.	Әртүрлі	маман	иелері	атанған	түлектеріммен	мақтанамын.

Марапаттар:	«ҚР	білім	беру	 ісінің	үздігі»	төсбелгісі,	 «Қазақстан	Республикасының	тәуел-
сіздігіне	10	жыл»	медалі,	«10	жыл	Астана»	медалі,	«Қазақстан	Республикасының	тәуелсіздігіне	
20	жыл»	медалі,	«Мәдениет	саласының	үздігі»	төсбелгісі.	ҚР	Білім	және	ғылым	министрлігінің	
мадақтамалары.

Хоббиі:	оқу	және	психология	
Ұстаным:	Кто	плачет	от	счастья-	тот	дольше	живет.	
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Қайдарова Диляра Радикқызы
	Медицина	ғылымдарының	докторы,	ҚР	ҰҒА	корреспондент	мүшесі,	Алматы	онко-
логия	орталығының	бас	дәрігері,	Алматы	қаласы	ДСБ	бас		онкологы.	
Мен	 Алматы	 қаласында	 дүниеге	 келдім,	 №120	 мамандандырылған	 мектепті	
бітірдім.	 Маған	 мамандығымды	 таңдауға	 анам	 Зәуреш	 Садырқызы	 Әбішева	
көмектесті,	 ол	 	 С.Асфендияров	 атындағы	 ҚазҰМУ-нің	 профессоры,	 физиолог.		
Мен	балалық	шағымнан	бастап	өскенде	анам	сияқты,	адамдардың	денсаулығын	
қорғауға	көмектессем	деп	армандадым.		
1990	 жылы	 Алматы	 мемлекеттік	 медицина	 институтын	 үздік	 бітіріп,	 1992	
жылы	осы	институттың	клиникалық		ординатурасын	тәмамдадым.	Ғылым	мен	

болашақ	мамандығыма	деген	қызығушылықты	менің	ұстаздарым	профессорлар		Мезинова	Надежда	
Никитична	және	Вячеслав	Натанович	Локшин	оятты.	Студент	кезімнен	бастап	ғылыми	жобаларға	
қатысып,	студенттік	үйірмелерге	бардым.	Менің	ғылыми	жұмысым	гиперпластикалық	процесстер	
мен	эндометрия	обырына	бағытталған.	2004	жылы	«Жатыр	миомасы	мен	эндометрияның	атиптік	
гиперплазиясын	кешенді	емдеуде		гонадотропты	рилизинг-гормонның	агонистері»	тақырыбында	кан-
дидаттық	диссертацияны	сәтті	қорғадым.	Кандидаттық	диссертация	қорғағаннан	кейін	 	ғылыми	
жұмысымды	 жалғастырып,	 	 2010	 жылы	 «Гиперпластикалық	 процесстер	 мен	 эндометрия	 обыры	
кезіндегі	болжамның	клинико-патогенетикалық	факторлары»	тақырыбында		докторлық	диссерта-
ция	қорғадым.		2012	жылдан	бастап	ҚР	ҰҒА	корреспондент	мүшесі	болып	сайландым.

Қазіргі	уақытта	молекулярлық	биология	және	генетика	институтымен	бірлесіп,	мутациясы	эн-
дометрия,	емшек,	колоректалды	обырлардың	дамуының	жоғары	қаупімен	байланысты	гендердің	-	мо-
лекулярлы-генетикалық	маркерлерін	зерделеуге	арналған	ғылыми	зерттеулерге	жетекшілік	етемін.	
Бұл	жеке	 ем	жүргізуге	 арналған	жайсыз	 болжамды	факторларымен	 науқастар	тобын	 анықтауға	
мүмкіндік	береді.	80	астам	ғылыми	баспа	жұмыстарының	авторымын,	соның	ішінде	3	монографиям,	1	
оқулығым	бар,				3	ҚР	предпатенты,	1	авторлық	куәландыруым	бар.	Бес	ғылыми	еңбегім	Халықаралық	
журналдарда,	Халықаралық	конференция,	симпозиумдар	мен	конгресстерде	ағылшын	тілінде	жарық	
көрді.	Ағылшын	тілін	еркін	меңгергенмін,	бірнеше	рет	халықаралық	конференциялар	мен	форумдарда	
ғылыми	баяндамалармен	шықтым.	

Әкімшілік	 және	 ғылыми	 жұмыстарыма	 қарамастан,	 хирургиялық	 қызметімді	 де	 қоса	 алып	
жүремін,	операциялар	жасаймын,	онкогинекологияда	қолданылатын	барлық	дәстүрлі	және	заманауи	
операцияларды	толық	көлемде	меңгердім.	

2002	жылдан	 бері	 педагогикалық	 қызметпен	шұғылданамын,	ҚазҰМУ	 онкология	 кафедрасының	
профессорымын,	онкогинекологияның	өзекті	мәселелері	бойынша	дәріс	оқимын.	

Санитарлық-ағарту	жұмыстарын	жүргіземін,	ұдайы	бұқаралық	ақпарат	құралдарына,	теледи-
дарға	шығамын.	Жеке	менің	қатысуыммен	медициналық	ғылым	және	кадрларды	даярлау	саласында	
халықаралық	 серіктестік	 сферасы	кеңейтілген;	 онкологияның	өзекті	мәселелері	 бойынша	шеберлік	
сыныптары	өткізіледі,	алыс	шетелдердің	(Оңтүстік	Корей,	Франция,	Германия	және	т.б.)	ғалымда-
рымен	бірлесіп	ғылыми	нұсқаулар	әзірленеді.	

		Кенгидо		провинциясының		(Оңтүстік	Корей)	Винсента	госпиталінің	әкімшілігі	және	Густава	Рус-
си	 (Франция)	атындағы	институт	арасында	медицина	саласындағы	серіктестік	туралы	меморан-
думға	қол	қойылды.		

Менің	 бастамам	және	тікелей	 қатысуыммен	 Қазақстан	 Республикасының	 Тұңғыш	Президенті	
Н.А.Назарбаевтың	Қорының	қолдауымен	«Бірге	обырға	қарсы»	қоғамдық	қоры	құрылды.		Біздің	мақса-
тымыз	–	адам	өмірін	сақтау	үшін	қоғамның	бар	күші	мен	әлеуетін	біріктіру.

2009	жылдан	бастап	Еуропа	онкогинекологтар	ассоциациясының	тұрақты	мүшесімін,	Халықара-
лық	гинекологиялық	обыр	қоғамының	мүшесімін.	2010	жылдан	бастап	Америка	клиникалық	онкология	
қоғамының	мүшесімін.		

Наградаларым:
	2010		жылы	Қазақстан	Республикасы	Денсаулық	сақтау	министрлігінің	«Денсаулык	сақтау	ісінің	

үздігі»	төсбелгісімен,	2011	жылы	Қазақстан	Республикасы	Тәуелсіздігінің	20	жылдығына	мерейтой-
лық				медалімен	марапатталдым.

Отбасым	бар,	жолдасым	Қайдаров	Ербол,	көптеген	жылдар	бойы	менің	барлық	бастамаларымды	
қолдап	келеді.	Ұлым	Әлішер	–	АҚШ	Халықаралық	университетінің	2	курс	студенті.	

Хобби:	саяхаттау,	кітап	оқу
Кредо:	мүмкін	емес	нәрсе	жоқ!
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Калиева Ая Жакенқызы
Педагогика	 ғылымдарының	 кандидаты,	 іскерлікті	 басқару	 магистрі,	
композитор,	 музыка	 теориясының	 маманы,	 пианино	 орындаушысы,	 П.И.	
Чайковский	атындағы	Алматы	музыкалық	колледжінің	директоры.	
Ата-анамның	 	 зор	махаббатының	 	 арқасында	 	мейірім	мен	шапағатқа	толы	
отбасында	өскендігім	–	менің	бақытым	деп	білемін.	Менің	әкем	Қалиев	Жәкен	
–	 «сегіз	 қырлы	 бір	 сырлы»	 жан:	 әнші,	 керемет	 суретші,	 таңғалдырарлық	
математикалық	қабілеті	бар.	Ол	журналист,	педагог,	аудармашы.	Ал,	анам	–	
Қалиева	Маина	саналы	өмірін	денсаулық	сақтау	саласына	арнаған	адам.		

Мен	 түбіммен	 алматылықпын.	 Бала-бақша,	 мектеп,	 колледж,	 ЖОО,	
аспирантура,	отбасылы	болуым,	жұмысым	–	барлығы	сұлу	да,	әсем	қаламыз	Алматымен	байланысты.	
Музыкаға	 бала-бақша	 кезінен	 әуес	 болдым.	 6	жасымда	мені	М.Глиэр	 атындағы	музыка	мектебіне	
қабылдады.	 Алғашқы	 ұстаздарым	 әрдайым	 жадымда.	 Олардың	 ішінде	 менің	 музыкант	 болуға	
қызықтырған	 «Сольфеджионы»	 оқытқан	 жас	 ұстазым	 Михаил	 Гальпериннің	 шығармашылыққа	
жетелейтін	 қызықты	 сабақтары.	 	 Пианино	 орындаушысы	 ретіндегі	 алғашқы	 қадамдарымды	
Прожогина	 Людмила	 Ивановнаның	 қадағалауымен	 бастадым.	 1-7	 сынып	 аралығында	 мен	 үнемі	
мектептік,	аудандық	 іс-шараларда,	балалар	үйі	мен	қарттар	үйінде	концерттерде	өнер	көрсетіп	
үйренгендіктен,	сахнада	қорықпай,	өзімді	сенімді	ұстайтынмын.	Тіпті,	демалыс	кездерінде	сахнаны	
сағынатынмын.	

Музыка	 мектебімен	 қатар	 мен	 В.Панфилов	 атындағы	 №54	 орта	 мектепте	 оқыдым.	
8-сыныпты	 аяқтағаннан	 кейін	 П.Чайковский	 атындағы	 музыка	 училищесіне	 (қазіргі	 колледж)	
танымал	 фортепиано	 орындаушысы	 Галина	 Николаевна	 Цхвирашвилидің	 фортепиано	 бөліміне	
түстім.	 Сонымен	 қатар,	 композициядан	 композитор	Нағима	Меңдіғалиеваның	 сыныбына	 келдім.	
Осы	жылдары	тағдырым	мені	музыка	теориясы	саласындағы	керемет	маман	Людмила	Быковамен	
кездестірді.	Мен	осы	кісінің	арқасында	теориялық	зерттеуші	мамандығының	мәнін	түсіндім	және	
теориялық	ғылымдағы	музыка	мен	өнер	мәдениетіндегі	маңызын	ұғындым.	Училищені	бітіргеннен	
кейін	 менің	 алдымда	 «Оқуымды	 орындаушы-пианист	 немесе	 теоретик	 маман,	 әлде	 композитор	
болсам	ба?»	деген	сұрақ	тұрды.	Бұл	сұрақтың	нүктесін	менің	шығармаларымды	тыңдап	өз	бағасын	
берген	 КСРО	 халық	 әртісі,	 профессор	 Ғазиза	 Ахметқызы	 Жұбанова	 қойды.	 Ол	 менің	 композитор	
болуыма	кеңес	берді.	Консерваторияда	менің	жолым	болды:	менің	ұстаздарым	КСРО	халық	әртісі,	
композитор	 Құддыс	 Қожамияров	 (1-3	 курс	 арасында)	және	 ҚР	 халық	 әртісі,	 композитор	Мансұр	
Сағатов	 болды.	 Оқу	 жылдарындағы	 өз	 шығармаларымның	 ішінде	 мен	 симфониялық	 оркестрге	
арналған	 «Менің	 жерім»	 поэмасын,	 «Той»	 сюитасын,	 «Менің	 түстерім»	 балет	 феериясын	 (жеке	
либреттома	арналған)	атап	өткім	келеді.

Консерваторияны	 бітірісімен	 мен	 1995	 жылы	 П.	 Чайковский	 атындағы	 Алматы	 музыкалық	
колледжіне	 жұмысқа	 қабылдандым.	 Бұл	 жерде	 маған	 1996-2004	 жылдар	 аралығында	 Музыка	
теориясы	 бөліміне	 жетекшілік	 ету	 тапсырылды.	 2000	 жылдан	 бастап	 мені	 бірқатар	 ЖОО-ға	
жұмысқа	 шақырды:	 Құрманғазы	 атындағы	 Қазақ	 Ұлттық	 консерваториясы	 мен	 Т.Жүргенов	
ат.	 Қазақ	 ұлттық	 өнер	 акадамиясына.	 Академияда	 мен	 2004	 жылдан	 бастап	 эстрада	 вокалы	
кафедрасын,	ал	2009	жылдан	бастап	эстрада	өнері	факультетін	басқардым.	Басшылық	қызметте	
жұмыс	 істеген	жылдары	 өзімді	 ғалым	және	 әдіскер	 ретінде	 сынап	 көруге	мүмкіндік	 болды.	 2010	
жылы	мені	өзім	бітірген	колледжге	

Алғашқы	күндерден	бастап	бар	ұжымымызбен	алдымызға	2020	жылға	дейін	Республика	және	
Орта	Азия	 көлеміндегі	 үздік	 оқу	 орны	 боламыз	 деген	мақсат	 қойдық.	 Өткен	 бес	жылда	 көптеген	
концерттік	іс-шаралар	мен	қайырымдылық	акцияларын	өткіздік.	Колледжде	ғылыми-тәжірбиелік	
конференциялардан	бастап	 (2	 студенттік,	 барлығы	5	конференция)	форум	сияқты	халықаралық	
жобаларды	іске	асырдық.	Алматының	ең	үздік	сахналарынан	бастап,	барлық	Қазақстан	бойынша,	
Оңтүстік	 Корея,	 Италия,	 Франция,	 Болгария,	 Германия,	 Түркия,	 Норвегия,	 Армения	 мен	 Ресейде	
гастрольдерде	 мен	 байқайлар	 барысында	 болдық.	 Жыл	 сайын	 біз	 республикалық	 және	 қалалық	
байқаулар	 мен	 Қазақстанның,	 алыс-жақын	 шетелдердің	 жетекші	 музыканттары	 өткізетін	
шеберлік	сағаттарын	ұйымдастырамыз.

Менің	хоббиім	өлең	жазу.	Ұстанымым:	«Ертең	жасағың	келген	істі	бүгін	жаса,	ал	бүгін	айтқың	
келген	нәрсені	ертең	айт».
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Алматы қаласының көшбасшы әйелдері

Калтаева Ляззат Молдабекқызы
Мен	1965	жылдың	04	ақпанында	Қызыл-Орда	қаласында	тудым,	сол	кезде	осы	
жерде	 менің	 ата-анам	 гидрогеолог	 мамандар	 болып	жұмыс	 істеген	 еді.	 1967	
жылы	біздің	отбасымыз	Алматыға	көшіп	кеткеннен	бері	мен	осында	тұрамын.	
Алматы	 -	менің	туған	және	 сүйікті	қалам,	менің	ең	жақсы	естеліктерім	осы	
қаламен	байланысты	және	осында	менің	барлық	жоспарларым	мен	армандарым	
орындалады.	
Жол	 апатының	 нәтижесінде	 мен	 жеті	 жасымнан	 бастап	 мүгедектерге	
арналған	 арбамен	 қозғаламын.	 Қанша	 таңқаларлық	 болмасын,	 балалық	
шағымның	 	 шуақты	 да	 көңілді	 өткені	 есімде.	 Мен	 әрдайым	 әртүрлі	 іспен	

айналысатынмын:	 көп	оқып,	 сурет	салдым,	 гитарада	ойнап,	тілдерді	 үйрендім,	 қолөнермен	және	
т.б.	 істермен	шұғылдандым.	Мүмкін	әкем	Қалтаев	Молдабек	пенбүкіл	отбасымның	менің	алдыма	
қойған	осындай	үлкен	жоспарлары	менің	құрдастарымнан	ерекшеленетінімді	сездіртпеген	болар.

Мен	 үйде	 оқып,	 Алматы	 қаласындағы	 №35	 орта	 мектепті	 үздік	 тәмамдадым.	 Одан	 кейін	
Мәскеудегі	Н.	Крупской	атындағы	Өнер	Университетінің	сырттай	бөлімі	және	Абай	атындағы	Қазақ	
педагогикалық	университетінің	сурет	және	сызу	факультеті	болды.	

Қиын	 90-жылдардағы	 жұмыс	 іздеу	 қайтадан	 оқуға	 мәжбүрледі	 де,	 1997	 жылы	 мен	 КИМЭП	
жанындағы	«Арман»	Оқу	орталығының	бағалы	қағаздар	нарығындағы	мәмілелер	бойынша	оқыту	
курсын	бітірдім.	Ал	2014	жылы	мен	Каспий	қоғамдық	университетіне	қарасты	Әділет	құқықтану	
академиясынан	 заңгер	 дипломын	 алдым.	 Жаңа	 білім	 алуға	 деген	 талпынысым	 уақыт	 өте	
таусылмады,	сондықтан	да	бұл	менің	соңғы	университетім	екеніне	күмәным	бар...

Түрлі	 салаларда,	 соның	 ішінде	 бизнесте	жұмыс	 істеп	жүріп,	мен	 әрқашан	қоғамдық	өмірге	 өз	
үлесімді	қосқым	келетінімді	сезетінмін.	Бұл	уақытқа	қарай	мен	қоғамдағы	оқшаулау	мен	кедергілерге	
орай	өз	әлеуетін	жүзеге	асыра	алмайтын	көптеген	мүгедектігі	бар	адамдардың	арасындағы	сирек	
кездесетін	ерекше	адам	екенімді	анық	түсіндім.	Бұл,	әсіресе,	мүгедектікпен	өмір	сүретін	қыздар	мен	
әйелдерге	байланысты	болды.

2001	жылы	мен	 «Шырақ»	мүгедектігі	 бар	 әйелдер	 Ассоциациясы»	ҚБ	төрайымы	 болдым.	 Бұл	
қоғамның	мақсаты	мүгедектігі	бар	әйелдердің	құқықтарын	қорғап,	мүдделерін	алға	тарту	болды.	
Ұйым	әйел	көшбасшылығын	дамыту	саласында	белсенді	түрде	жұмыс	істеп,	гендер	және	мүгедектік	
саласындағы	сарапшының	халықаралық	құрметін	алды.	

Осы	жұмысымның	арқасында	мен	таңқаларлық	тағдырға	ие	тамаша	адамдармен	кездестім,	бұл	
кездесулер	менің	өмірімді	байытады.	Ал	тренингтерімнен	кейін	өзге	адамдардың	көздерінің	жанып,	
өмірлерінің	өзгергенін	көргенімде	босқа	жұмыс	істемейді	екенмін	деп	ойлаймын.	Мен	мүгедектігі	бар	
әйелдердің	қоғамға	ең	жоғары	деңгейде	үлес	қоса	алатынына	сенемін.	

Мен	ҚР	Президенті	жанындағы	Әйелдер	 ісі	және	отбасылық-демографиялық	саясат	бойынша	
Ұлттық	комиссияның	мүшесі	ретінде	де,	ҚР	денсаулық	сақтау	және	әлеуметтік	даму	министрінің	
кеңесшісі	ретінде	де	және	ҚР	Үкіметі	жанындағы	Мүгедектердің	мәселелері	бойынша	үйлестіруші	
кеңестің	 мүшесі	 ретінде	 де	 үлесімді	 қосып	 жүрмін.	 2013	 жылы	 мен	 БҰҰ	 ЭСКАТО	 «Мүгедектігі	
бар	 адамдардың	 құқықтары	 үшін	 күресуші»	 премиясымен	 марапатталдым.	 Мен	 өзге	 елдердің		
Қазақстанды	 гендерлік	теңдік	және	мүгедектігі	 бар	 әйелдердің	 көшбасшылығы	 бос	 сөздер	 болып	
табылмайтын	ел	ретінде	танығандарына	мақтанамын.

Менің	ұстанымым?	Белді	тік	ұстау	және	оның	онша	түзу	болмағаны	маңызды	емес.	Алға	қарай	
қадам	баса	отырып,	кері	бұрылмай,	биік	шыңға	ғана	қарау	керек!
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Қарібаева  Күралай Нұханқызы 
Биологиялық	 ғылымының	 кандидаты,	 доцент.	 Вена	 қаласының	Халықара-
лық	университетінің	құрметті	профессоры,	Халықаралық	ғылым	академи-
ясының	 «ЭКОЛОГИЯ»	 академигі.	 Экология	 және	 тұрақты	 өрлеу	 универси-
тетінің	директоры,	«Ратификациялық	грамоталар	мен	қол	жеткізу	және	
пайда-	алмасу	туралы	Нагоя	Хаттаманың	күшіне	енуі	үшін	жаһандық	қол-
дау	»	проекттінің.		Ата—	анам	үйреткен-	жұмысыма	деген	махабатым	,	та-
биғатқа	деген	сүйіспеншілігім,	тиянақтылыққа,	уаққытты	бағалау,	барлық	
жұмысты	жауапкершілікпен	орындау.	Жас	кезімді	Қазақстанның	ең	көркем	

жерлерінде	өткіздім.Ол	да	менің	мамандығыма	қатты	әсер	етті.	Жетекшілер	және	құрметті	
мұғалімдер	академик	Байтулин	Иса	Омарович	 ,	профессор,	биология	ғылымының	докторы	Ку-
рочкина	Лидия	Яковлевна.	Халықаралық	ұйымдарымен	жұмыс	тәжіребем:	ПРООН,	ЮНЕП,	ФАО,	
ГТЦ,	ОБСЕ,	ЮНЕСКО,	Всемирный	Банк,	АБР,	ТАСИС	Оңтүстік	өңірде	экологиялық	жобаларды	жү-
зеге	асыру,	сондай-ақ	министрліктер	мен	ведомстволардың	өзара	іс-қимыл	мәселелері	бойын-
ша	жалпы	басшылық	РК,	және	халықаралық	ұйымдар.	Қазақстан	Республикасы	Президентінің	
жанындағы	Тұрақты	даму	жөніндегі	 ұлттық	комиссияныңжұмыс	тобының	мүшесі;	ЮНЕСКО	
и	ИСЕКО	істері	жөніндегі	Қазақстан	Республикасы	Ұлттық	комиссиясының	мүшесі;	Халықара-
лық	бағдарламасының	Ұлттық	комитетінің	мүшесі	«Адам	және	Биосфера».	«Зеленой	экономи-
ке»	көшу	үшін	кеңесінің	мүшесі	Казахстан	Республикасы	ның	Президенті	арқасында,	Қазақстан	
Республикасы	 Энергетика	 министрлігінің	 жанындағы	 Қоғамдық	 кеңестің	 мүшелері,	 ЧОАӨЭЫ	
Басқарушылар	уездік	кеңесі	.Қазақстан	Республикасында	инвестицияларды	тарту	ресми	сапар-
лары	:	Жасыл	өсім	бойынша	Сегізінші	кеңес	беру	форумы	Сеул	бастамасы	Network	:	«Орнықты	
даму	үшін	алуантүрлігі»	g.Kendzhu,	Корея	Республикасы	 ,	Қытай,	Австрия,	Беларусь	Республи-
касы	,Тәжікстан,	Түркіменстан	Республикасы,	Республикасы	-	Тәжікстан	Республикасы,	жоғары	
деңгейде	аймақтық	конференциясы,	«өсіп	тұрақтылық	бейімделу	шараларын	арқылы	экожүй-
елік	тәсіл	Орталық	Азиядағы	климаттың	өзгеруіне	бейімдеу»	:	«бірлескен	іс-қимыл	мүмкіндігі	
Орталық	Азиядағы	климаттың	өзгеруі»	тақырыбында	аймақтық	конференция	.Басылым:	3	мо-
нографиялар,	170-тен	арттық	ғылыми	мақалалар,	дайындадым	10-нан	арттық	оқу	құралдары	
мен	деректі	фильмдер:	Ғылыми	-	танымал	фильм	«Бағалы	Ожерелье	таулар»;	Клондарының	
мұрағаттарында	 сақтау	 үшін	 ұсынымдар	 алма	 Сиверс	 және	 өрік	 генетикалық	 әртүрлілігін	
эволюция	барысында	қалыптасқан	және	тарихы;	«ХХІ	ғасырдағы	Қазақстан	бақтың	краб	алма	
аралығында»	видеофильмі.	Іс-шара	қалалық	фестивалі	Алма	бастамашысы	-	2011.	Алматы	қа-
ласының	 «Қанатты	әйел»	 командасының	делегаты	 -	 Ақтөбеде	 2011	жылы,	 Алматыда	 2014.	
Өмір	миссиясы:	сақтау	және	арттыру	Құдай	берген	табиғи	ресурстарды	сақтау	және	артты-
ру,	болашақ	ұрпақтарға	үшін.	

Хобби:	Немерелерімен	уақыт	өткізу	.
Ұстаным:	барлықты	махаббатпен	істеу,	және	табиғатпен	үйлесімде	өмір	сүру	.
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Қасымжанова Жанат Кәкімсейітқызы 
Мен	1981	жылы	Алматы	Мемлекеттік	медициналық	институтын	«емдеу	ісі»	
мамандығы	бойынша	тәмамдадым.	2012	жылы	екінші	жоғары	білімімді	ал-
дым:	Қазақ	инженерлік,	қаржы-банк	академиясының	«Экономика	және	бизнес	
бакалавры»	 академиялық	 дәрежесін	 иелендім.	 1982-1984	жылдары	 Алматы	
Мемлекеттік	медициналық	институтын	бітіргеннен	кейін	«ішкі	аурулар»	ма-
мандығы	бойынша	екіжылдық	клиникалық	ординатурада	оқыдым.	
Өз	еңбек	жолымды	Алматы	қаласындағы	Республикалық	клиникалық	ауруха-
нада	терапевт-дәрігер	 қызметінен	 бастадым.	 2012	жылы	Алматы	 қаласы	

Денсаулық	сақтау	басқармасының	басшысы	лауазымына	тағайындалдым.	
Әлеуметтік	гигиена	және	денсаулық	сақтауды	ұйымдастыру	бойынша,	сонымен	қатар	ше-

телдерде	де	(Австрия,	АҚШ,	Жапония,	Түркия,	Италия,	Греция,	БАЭ,	Қытай	және	Англия),	ұдайы	
біліктілігімді	жетілдіріп	отырамын.	1990	жылы	кандидаттық	диссертациямды	қорғадым,	ме-
дицина	ғылымдарының	кандидаты	ғылыми	дәрежем	бар,	халықаралық	және	республикалық	ба-
сылымдарда	27	ғылыми	еңбегім	жарияланды.	

Денсаулық	сақтау	басқармасының	басшысы	ретінде	жұмыс	атқарып	отырған	уақытымда	
келесі	жетістіктерге	қол	жеткізілді:	

Алғаш	рет	№7	ҚКА	базасында	трансплантология	бөлімшесі	ашылды,	150-ден	астам	бүйрек	
трансплантациясы	жасалды,	соның	ішінде	1	кешенді	бүйрек+ұйқы	безі	және	медициналық	туризм	
шеңберінде	2	бүйрек	трансплантациясы,	6	бауыр	трансплантациясы	жасалды.	Профилактика-
лық	тексеру	сапасын	жоғарылату	мақсатында	5	эндоскопиялық	скрининг	орталығы	құрылды,	
гепатитпен	ауыратын	науқастарды	емдеу	және	диагностикалауды	жетілдіру	 үшін	 қазіргі	 за-
манғы	диагностикалық	жабдықтармен	жабдықталған	еліміз	бойынша	үшінші	Амбулаториялық	
гепатологиялық	 орталық	 ашылды.	 ҚКО-пен	 бірлесе	 ЖМЖС	 республика	 бойынша	 тұңғыш	 рет	
«Көмек	–	103»	бірегей	ақпараттық	бағдарламасы	және	интернет	фельдшерлік	бригада	бойын-
ша	қорытынды	беру	және	талдау	жүргізу	үшін	электрокардиографияны	қашықтықтан	түсіру	
және	оны	оқу	жүйесі	 енгізілді.	Қазақстанда	алғаш	рет	АОО	базасында	интраоперациялық	әдісі	
қолданылып,	емшек	бездері	обырын	ерте	сатысында	емдеудің	құрамдас	әдісі	 енгізілді.	Қалалық	
денсаулық	сақтау	жүйесін	инновациялық	дамыту	қамтамасыз	етілді.	Еліміз	бойынша	енгізілген	
182	ЖММК	әдістемесінің	135	түрі	қала	стационарларында	қолданылады.	Ауыр	кальцинирленген	
стеноз	кезінде	алмас	«кіші	бұрғы»	көмегімен	«Ротаблатор»	аппаратымен	коронарлық	тамыр-
ларды	тазалау	әдістемесі	енгізілді,	шұғыл	коронарография	жүргізіледі.	Диагнозды	растау	және	
жүрек	соғысының	бұзылуын	анықтау	мақсатында	жүрекке	электрофизиологиялық	тексеру	жүр-
гізуге,	сондай-ақ	радиожиілік	аблация	әдісімен	емдеуге	мүмкіндік	беретін		электрофизиологиялық	
станция	(ЭФИ)	іске	қосылды.	Қала	емханаларында	персонал	жұмысын	жеңілдетуге	ықпал	ететін	
және	пациенттер	үшін	барынша	қолайлы	жағдай	туғызуға	мүмкіндік	беретін	15	бағдарламалық	
инновациялық	технология	және	электронды	шешім	жоспарлы	түрде	енгізілді.	

Қала	мен	республика	деңгейіндегі	қоғамдық	жұмыстарға	белсенді	атсалысамын.		2012	жылы	
Алматы	 қаласының	 Мәслихатына	 депутат	 болып	 сайландым.	 2013	 жылы	 Алматы	 қаласы	
алғашқы	медициналық-санитариялық	көмек	бойынша	Дүниежүзілік	денсаулық	сақтау	ұйымы	Ха-
лықаралық	конференциясының	жұмысына	қатыстым.	

Наградалар:	 «Денсаулық	 сақтау	 ісінің	 үздігі»	және	 «Қазақстан	Республикасының	денсаулық	
сақтау	ісіне	қосқан	үлесі	үшін»	төсбелгілері,	Ресей	Федерациясының	«За	заслуги	в	здравоохране-
нии»	медалі,	«Құрмет»	ордені	–	2014ж.,	 	«Қазақстан	Республикасы	Конституциясының	20	жыл-
дығы»	медалі	-	2015г.	

Ұстанымым:	Еңбекқорлық	-	табыстың,	жетістіктің,	сенімділіктің	және	ұстамдылықтың	
негізі.	

Қызығушылығым:	коллекциялау,	суға	жүзу	және	оқу.
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Көбеева Алтынай Орманқалиқызы
	 Алматы	 қаласы	 әкімінің	 аппаратындағы	 «Қоғамдық	 келісім»	 ҚГУ	 директоры,	
«Ақпараттық-қорлық	орталық»	ҚҚ	Кеңесінің	төрағасы.
Алматы	қаласында	туып,	осы	жақта	өстім,	№66	орта	мектепте	оқып	жүрген	
кезімде	мектептегі	 қоғамдық	жұмыстарға	 белсенді	 қатысып,	мектеп	 Ұжымы	
Кеңесінің	мүшесі	болып	тағайындалдым.	Мектепте	тарих	және	қоғамтану	пән-
дерін	сүйіп	оқыдым.	Алғашқы	білімім	–	экономикалық,	бірақ	жұмысымды	бастаған	
соң	екінші	білімімді	алдым	–	«Саясат».	
Алғашқы	жұмысым	мемлекеттік	басқару	саласында	болған	жоқ,	2001	жылы		«За-

бота»	Дағдарыс	орталығының	бас	есепшісі	болдым,	артынша	ОБСЕ-нің	«Әйелдер	саясатта»	жобасы	
бойынша	семинардан	өтіп,	бапкер	атандым.	2005	жылы	«Ақпараттық-қорлық	орталық»	Қоғамдық	
Қорын	ашып,	соның	басшысы	болдым.	Бұл	қор	2010	жылдан	бері	Алматы	қаласындағы	Қазақстан	Аза-
маттық	 Альянсінің	 ресми	 өкілі	 болып	табылады.	 «Ақпараттық-қорлық	 орталықтың»	 қызметіне	
ұйым	мақсаттарын	орындаумен	қатар,	Алматы	қаласындағы	әлеуметтік	маңызды	түрлі	жобалар	
ұйымдастырдық.	 Бұл	жобалар	 мемлекеттік	 басқаруға	жатпайтын	 секторлардың	 қала	 өміріндегі	
қоғамдық-саяси	және	азаматтық	әсерін	өсіруге	арналады.	
Қоғамдық-саяси	қызметпен	2001	жылдан	бастап	айналыса	бастадым.	2007-2012	жылдар	арасында	
«Нұр	Отан»	партиясының	Алматы	қалалық	сайлау	алды	штабтарына	қатыстым.	
«Нұр	Отан»	партиясының	Алмалы	аудандық	филиалы	саяси	кеңесінің	мүшесімін.	
ІІІ,	V,VI	Республикалық	Азаматтық	Форумның	Делегаты	болдым.		
									Алматы	қаласы	білім	басқармасы	жанындағы	білім	беруді	дамыту	Қоғамдық	Кеңесінің	мүшесімін.	
Қазақстан	Азаматтық	Альянсі	Координациялық	кеңесінің	мүшесімін,	Алматы	қаласының	өкілімін.	
2012	жылы	ҚХА	Секретариаты	мен	Алматы	қаласы	жанындағы	ғылыми-зерттеу	тобында	хатшы	
қызметінде	қатыстым.	
	 	 	 	 	Бүгінде	«Қоғамдық	келісім»	КГУ-дің	тізгінін	ұстап	қана	қоймай,	Қазақстан	халықтарының	ұлта-
ралық	қатынасының	күшеюіне,	Алматы	қ.	этно-мәдениеті	рөлінің	жоғарылауына,	еліміздің	барлық	
ұлттарының	дамуына	басты	назарын	аударады.	
Азаматтық	қоғам	мен	еліміздің	демократизациясының	қалануы	саласында	белсенді	жұмыстарым-
ның	арқасында	бірнеше	жүлде	алдым:
Қазақстан	Республикасы	тәуелсіздігінің	20	жылдығына	арналған	медаль

Астананың	10	жылдығына	арналған	медаль
«Қазақстан	халқы	Ассамблеясына	20	жыл»	Мерейтойлық	медаль
«Қазақстан	халқы	Ассамблеясына	20	жыл»	Мерейтойлық	медаль
2007	ж,	 2011	ж.	 сайлауалдындағы	 кампанияға	 белсенді	 қатысқаным	 үшін	 Н.	 Ә.	 Назарбаевтың	

алғыс	хаты;
2011	ж.	сайлауалдындағы	кампанияға	белсенді	қатысқаным	үшін	Алматы	қ.	Әкімінің	алғыс	хаты;	

қоғамдық-саяси	қызметте	белсенді	жұмыс	жасағаным	үшін	Алматы	қ.	аудандары	әкімдерінің	алғыс	
хаттары;

Хобби:	саяси	мемуарлық	әдебиеттерді	оқу
Кредо:	Тереза	ананың	сөзі	«Мен	кішкентай	істерге	сенемін,	біздің	күшіміз	сол	жақта»
Бос	уақытымды	отбасыммен	өткіземін,	екі	қызымды	тәрбиелеймін.	
Табиғат	аясына,	тарихи	жерлерге,	Қазақстанның	көрнекті	жерлеріне	барғанды	жақсы	көремін.



- 64 -

Алматы қаласының көшбасшы әйелдері

Кожахметова  Хорлан  Қапезқызы
Кожахметова	Хорлан	Капезовна	–	КМУ-нің	директоры	,	Алматы	қаласында	«	
мамандандырылған	мектеп	-	лицейінің	№	90	»	.
Менің	отбасымда,	барлық	дәрігерлер	немесе	мұғалім	.	Ал	менің	бала	кезінен	
менің	ойымша,	мектеп	жеке	тұлғаны	тәрбиелеу	керек	,	өйткені	мен	білімге	
шөлдеп,	 кеңінен	 және	 шығармашылық	 ойлауға	 қабілетті,	 еркін,	 жарқын,	
балаларды	тәрбиелеу	және	үйрету,	мұғалім	болғым	келді,	және	осы	тану	«	
жұлдыздарға	тайғақ	кешулерін»	өту	үшін	ұмтылады.	Ал	адам	болады,	тек	
мұғалімі	көтеріңіз.

Мен	 туып-	 өстім	 Семей	 облысында,	 уздік	 оқыдым,	 спортқа	 тартылдым,	 Н.К.Крупской	
атындағы	Семей	педагогикалық	институтын	бітірген.	Студенттік	жылдары	белсенді	инсти-
туттың	қоғамдық	өміріне	 қатыстым,	ал	институтының	төртінші	жылында	 «еңбегі	 үшін»	
медалімен	марапатталдым,	қыз	студенттік	құрылыс	командасының	командирі	болдым.

Мен	үшін	үлгі	ата-аналар	болды.	Анам	Темирханова	Жумашкен	Жумагалиевна,	музыка	,	әде-
биет	махаббат	сезімін	дарытқан.	Менің	 әкем	Кожахметов	Капез	Кожахметович	–	Ұлы	Отан	
соғысының	 ардагері	 -	 азаматтың	 бізге,	 балаларға,	 еңбексүйгіштік,	 міндеттеме,	 ар-намысы	
мағынасында	және	баж	қалыптасқан.

Тамаша	адамдар,	институт	пен	мектеп	мұғалімдер	шығармашылық	ойлауға	және	жұмыс	
істеуді	үйренеді,	тамаша	білім	берді.

Қазақстан	Республикасының	 білім	 беру	жүйесіде	 1976	жылдан	 бері	жұмыс	 істеп	жүрмін.	
Мен	басқарушылық	жұмыс	мол	тәжірибесі	бар	:	зоқу-тәрбие	жұмысы	жөніндегі	директордың	
орынбасары	-	10	жыл,	Алматы	Жетісу	білім	басқармасы	бастығының	орынбасары	-	6	жыл.

25	наурыз,	1999	КГУ	«мамандандырылған	мектеп	-	лицейінің	№	90»	директорымын.
Менің	жұмысым,	дарынды	балалармен	қызметін	жақсарту	және	жетілдіру	,	оқытушылар-

дың	білім	беру	және	шығармашылық	сапасын	жақсартуға	қажетті	,	білім	беру,	ғылыми	,	әдісте-
мелік	және	материалдық-техникалық	базаны	құру	және	нығайтуға	бағытталған.

Соңғы	жылдары,	 лицей	 оқушылар	 ҰБТ-ға	жақсы	 нәтижелерге	 (2014	жылы	 119,7	 орташа	
балы	)	көрсету,	қаланың	ғылыми	жобалар,	ұлттық	және	халықаралық	деңгейдегі	олимпиада-
лар	мен	жарыстарда	жүлделі	орындарға	ие.	Лицейдің	барлық	дерлік	түлектері	мемлекеттік	
білім	беру	грантын	алуға	және	Қазақстан,	ТМД	және	шет	елдердің	жоғары	оқу	орындарында	
оқуын	жалғастыруда.

Мен	варитативтік	профильді	және	элективті	пәндер	мамандандырылған	оқу	бағдарлама-
ларын	авторы	болып	табыламын	.

Лицейде	 үнемі	 әртүрлі	 конференцияларда	өткізіледі,	 оқытушылардың	педагогикалық	ше-
берлігін	арттырады,	студенттерді	оқыту	мен	тәрбиелеу	жөніндегі	семинарлар	өткізеді.

Ата-аналармен	Профессорлық-оқытушылар	құрамының	жұмыс,	ата-аналар	комитеті	мен	
азаматтық	қоғам	ұйымдары	үйлестіреді.

Үнемі	өз	педагогикалық	шеберліктерін	жетілдіру	бойынша	жұмыс	жасаймын.	Математика	
II	мұғалімдерінің	съезінде,	ҚР	(	2011)	делегаты	болдым	.

Мен,	 жоғары	 санатты	 математика	 пәнінің	 мұғалімі	 болып	 табыламын	 Ы.Алтынсарин	
атындағы	медальмен,	«Ерен	еңбегі	үшін»	медальмен,	МОН	РК	құрметті	грамоталарымен,Алма-
ты	қаласының	білім	беру	департаменті	белгісімен	«Қазақ	ССР	білім	беру	ісінің	үздігі»	төс	бел-
гісімен	марапатталдым.	

Хобби:	классикалық	және	халықтық	музыка,	көркем	әдебиет.
Ұстаным:	per	aspera	ad	astra	.
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Құрымбаева Күлдарихан Құржыққызы
	Білім	беру	мекемесі	«Аяжан»	колледжінің	директоры,	Түрксіб	аудандық	«Қа-
зақ	тілі»	қоғамдық	бірлестігінің	төрайымы.										
Құрымбаева	 Күлдариханның	 бақытты	 да,	 алаңсыз	 балалық	 шағы	 Алма-
тының	 іргесіндегі	 «12	декабрь»	ауылында	өтті.	Өз	 замандастары	сияқты	
арманшыл	қыздың	көрсем,	білсем,	оқысам		деген	ниеті	оны	алға	жетеледі.	
Табандылығының	 арқасында	 арман-мақсатына	 біртіндеп	 қол	 жеткізе	
бастады.	Бойжеткен	шағында,	яғни		1965	жылы	Алматы	политехникалық	
колледжіне		оқуға	түсіп,	оны	1969	жылы	аяқтады.	Сөйтіп	қиындығы	мен	қы-

зығы	қатар	жүретін	еңбек	жолы	басталды.	Өндірістен	қол	үзбей	жүріп	Алматы	халық	шару-
ашылығы	институтында	жоғары	білімін	жалғастырды.	

Өзінің	 қажырлылығы	 мен	 еңбекқорлығының	 арқасында	 көптеген	 биіктерді	 бағындырып,	
елеулі	табыстарға	қол	жеткізді.	Өзінің	жеке	бизнесін	ашты.	1993	жылдан	бастап	қазіргі	кезге	
дейін	Білім	беру	мекемесі	«Аяжан»	колледжін	үздіксіз	басқарып	келеді.	

Осы	жылдар	аралығында	басшылық	қызметте	тек	жақсы	қырынан	көрініп	келе	жатқан		
Күлдарихан	Құржыққызы	орта	буын	медицина	саласындағы	талай	түлектерді	қанаттанды-
рып	шығарды.	Ұжымда	–	білікті	басшы,	тәжірибелі	ұйымдастырушы	ретінде	танылды.	Іскер	
басшының	арқасында	колледж	күннен	күнге	дамып,	 қанатын	кеңге	жайды.	Колледждің	қабы-
рғасында	білім	алған	орта	буынды	медицина	мамандары	тек	қаламызда	 ғана	емес,	 еліміздің	
түпкір	түкпірінде	алған	білімдерін	халықты	емдеу	ісіне	жұмсап	келеді.	Алматы	қаласының	әр	
аудандарында	орналасқан	емханалар	мен	ауруханаларда	жұмыс	істеп	жатқан	түлектер	елдің	
алғысына	бөленуде.	Осының	бәрін	шебер	ұйымдастыра	білген	іскер	басшы	айналасына	тек	өз	ісі-
не	бей	жай	қарамайтын	мамандарды	ғана	топтастыра	білді.	Ұжымда	алдыңғы	қатарлы	жоға-
ры	санатты	медицина	қызметкерлері	сабақ	береді.	Олар	өз	тәжірибелерін,	көрген	түйгендерін	
жас	буынға	түсіндіруден	жалыққан	емес.	Адам	жанының	арашасы	болу	оңай	еместігін	кадрлар	
да,	студенттер	де	жақсы	біледі.	Сондықтан	өз	істеріне	жауапкершілікпен	қарайды.	

Күлдарихан	Құржыққызы	көптеген	республикалық,	қалалық,	аудандық	іс-шараларға	белсене	
араласып	тек	іскер	басшы	ғана	емес,	қоғамдық	жұмыстардың	да	ұйытқысы	бола	білді.	Мысалы,	
Түрксіб	 аудандық	 «Қазақ	тілі»	 қоғамдық	бірлестігін	 1999	жылдан	 басқарып	келеді.	Жауапты	
тапсырмаларды	 орындады,	 еңбегі	 елеусіз	 қалған	жоқ.	 1999	жылы	Алматы	 қаласында	 өткен	
тұңғыш	 	 І	бірлескен	Республикалық	саяси	«Отан»	партиясы	съезінің	делегаты,	 	Астана	қала-
сында	өткен	2004	жылғы	халықаралық	«Қазақ	тілі»	қоғамының		ІV	құрылтай	делегаты,	2009	
жылғы		Астанада	өткен		ІV	Республикалық		Азаматтық	форум	делегаты.	«ҚР	Конституциясы-
на	–	10	жыл!»,	«Астанаға	–	10	жыл!»,	«ҚР	Тәуелсіздігіне	–	20	жыл!»,	«Ұлт	мақтанышы»	медаль	
иегері.	

Сондай-ақ,	 ҚР	 Білім	 және	 Ғылым	 министрлігінің	 «Құрмет	 грамотасы»,	 Алматы	 қаласы	
әкімі	мен	Түрксіб	аудан	әкімінің	«Мақтау»	қағазы,	2013	жылы	Алматы	қаласы	әкімінің	«Ең	үздік	
үкіметтік	емес	ұйым»	номинациясы	бойынша	«Алғыс	хатпен»,	«Нұр	Отан»	партиясының	«Алғыс	
хатымен»,	2015	жылы	ҚР	Президентінің	«Алғысымен»	марпатталды.	

Жаны	жайсаң,	пейілі	кең	Күлдарихан	Құржыққызы	бос	уақытында	кітап	оқып,	күнделікті	
баспасөз	 беттерін	 парақтап,	 денсаулығына	 байланысты	 салауатты	өмір	 салтын	 қалыпта-
стыруға	да	ден	қояды.

Нарықтық	заман	талабына	сай	білікті	медицина	мамандарын	даярлау	үшін	барлық	мүмкін-
діктерді	пайдалануға	күш	салу.	Өмірлік	ұстанымы:	«Алға	қарай	жүр	немесе	жол	бер!».	
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Қызайбай Назым Абайқызы
1993	 	 жылы	 Алматы	 	 қаласында	 дүниеге	 келдім.	 Біз	 үлкен,	 тату	 тәтті	
жанұямыз.	 	Әкем:	Умирбеков	Абай	 	 сантехник	болып	жұмыс	 істейді.	Анам:	
Умирбекова	Камчат	–үй	шаруасында.		Біздің	жанұяда	алты	ағанйындымыз.	
Ағам-Умирбеков	Алмат,	апкем-Умирбекова	Гулжанар,	сіңлім	-
Қызайбай	Айгерім,Кызайбай	Салтанат	және		інім	Қызайбай	Нұрдаулет.		Мен	
бала	кезімнен	спорты	жақсы	көрем.	Бірінші	 	сыныпты	Алматы	қаласында	
№	137	мектепке	бардым.	Үшінші	сыныптан	кейін	жанұялық	жағдайға	бай-
ланысты,	 Іле	 ауданы,	Жетіген	 ауылына	 көшіп	 бардық,	 сол	 ауылда	 үшінші	

сыныптан	 сегізінші	 сыныпқа	 дейін	 	 мектепке	 бардым,	 менің	 класс	 жетекшім	 Құсымжанова	
Гуля	Толегенқызы	болды,	ол	бізге		дүниежузілік	тарихы	және	Қазақстан	тарихынан	сабақ	берді.	
Менің	бала	кезім	Жетіген	ауылында	өтті.	Одан	кейін,	 	 	2008	жылы,	мен	Республикалық	спорт	
интернатқа		емтихан	тапсырып		бокс	бөлімшесіне,	тоғызыншы	сыныпқа	тустім.	Келесі	жылы	
2009	жылы,	Мен	

Қазақстан	Республикасының	жеңімпазы	атағын	жеңіп	алдым.		Менің	балалық	шағым	өте	
керемет		және	есте	қаларлықтай	болып	өтті.	

Қазіргі	уақытта		мен		Қазақстың	Туризм	және	Спорт	Академиясында		4	курс	студентімін.
Бокспен	шұғылданғалы	бері	мен	бес	рет		Казақстан	Республикасының	жеңімпазы	болдым,	

2011	жылы	Турцияда	өткен	Жастар	арасында	Әлем	біріншілігінің	қола	жүлдегері,	2012	жылы	
Қытай		мемлекетінде	өткен		Әйелдер	арасында	Әлем	біріншілігінің	қола	жүлдегері	және		2014	
жылы	әйелдер	арасындағы		алғашқы		Әлем	Чемпионы		болдым.

«ҚАЗАҚСТАН	ХАНДЫҒЫНА	550	ЖЫЛ»	медалімен	және	әйелдер	арасында	«Жылдың	ең	үздік		
боксшысы	2014»	атағымен	марапатта	танылғам.	 	 «sport.kz»	версиясы	бойынша	«Спортсмен	
года»,	«КӨКТЕМ	ШУАҒЫ»	атты		Қазақстан	Республикасының	Президенті	Нұрсүлтан	Абишұлы	
Назарбаевтың	кездесуіне	қатысқан,	2015	жылы.

Хобби:	Сурет	салғанды	жақсы	көрем.	
Кредо-	«Если	что-то	очень	сильно	захотеть-	это	сбудется»	.
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Лаврентьева Инесса Кронидовна
Алматы	қаласы	денсаулық	сақтау	басқармасының	денсаулық	сақтауды	дамы-
ту	жоспарлау	және	бағдарлама	мониторингі	бөлімінің	жетекшісі
Мара	 қаласында	 Кеңестік	 Әскер	 офицерінің	 отбасында	 дүниеге	 келдім.	 1970	
жылы	 Алматы	 қаласындағы	 орта	 мектепті	 тәмамдадым.	 Мамандығымды	
таңдауда	көп	ойланған	жоқпын	–	дәрігер!
Менің	университеттерім
1976	 жылы	 Алматы	 Мемлекеттік	 медициналық	 институтының	 емдік	 фа-
культетін	бітіріп,	терапевт-дәрігер	дәрежесін	алдым.	Еңбек	жолымды	Темір-

тау	қаласында	№3	МСЧ	Карметкомбинатта	қалалық	поликлиниканың	аймақтық	дәрігері	ретінде	
бастадым.	

1981-1993	жылдары	–	аймақтық	дәрігер,	№6	қалалық	поликлиникада	бөлім	жетекшісі,	Алматы	
қаласы	№6	қалалық	поликлиникасы	бас	дәрігерінің	орынбасары.	

1993	жылдан	бастап	Алматы	қаласындағы	Орталық	қалалық	клиникалық	аурухана	бас	дәрі-
герінің	орынбасары,	қалалық	ұйымдық-методикалық	орталықтың	басшысы.	2000	жылдың	тамы-
зында	 конкурстық	 іріктеудің	 нәтижесі	 бойынша	Алматы	қаласында	 қайта	құрылған	денсаулық	
сақтау	басқармасы	бөлімінің	басшысы	қызметіне	алындым,	осы	салада	бүгінге	дейін	жұмыс	жасап	
келемін.	Жалпы	дәрігерлік	тәжірибем	–	39	жыл,	оның	ішінде	қоғамдық	денсаулық	сақтау	бойынша	
25	жыл.		

Менің	оқытушыларым
Қоғамдық	 денсаулық	 сақтауға	 деген	 қызығушылығымды	 Ильичёва	 Нина	 Фёдоровна	 оятты,	

жарқын,	тамаша	педагог,	 бірнеше	жыл	Алматы	Мемлекеттік	дәрігерлерді	жетілдіру	институ-
тында	 әлеуметтік	 гигиена	 және	 денсаулық	 сақтау	 ұйымдары	 кафедрасының	 басшысы	 болған.	
Денсаулық	сақтау	бойынша	еліміздің	қайталанбас	ұйымдастырушыларының	қол	астында	жұмыс	
жасап	көрдім,	олар	Урмурзина	Г.Г.,	Даирбеков	О.Д.,	Девятко	В.Н.,	Аманжолова	З.Д.,	Дурумбетов	Е.Е.,	
Қасымжанова	Ж.К.	Олардың	бәрі	де	–	ерекше,	қайталанбас	тұлғалар,	мен	үшін	салауатты	өмірлік	
позициямда	үлгі	болған	жандар.	Сондай-ақ,	менімен	бірге	қызмет	мамандары	да	жұмыс	жасады	–	
Крыхтина	В.Т.,	Никитина	В.П.,	Шаришева	Г.И.,	Тайлақова	Н.А.,	Киселёва	В.В.,	Құсайынова	Ф.Ш.,	Мұха-
меджанова	А.Б.	Олардың	бәріне	де	айтар	алғысым	мол.	

Менің	жетістіктерім
Монографиялардың,	4	методикалық	рекомендацияның	серіктес	авторымын,	40-тан	астам	бас-

па	еңбектерім,	сонжай-ақ,	мамандандырылған	меициналық	басылымдарда	жарияланымдарым	бар.	
Қазақстанның	дамуына	қосқан	үлесім
Негізгі	жұмысымнан	бөлек	3	жыл	Алматы	дәрігерлерді	жетілдіру	институтында	педогог	қы-

зметін	атқардым,	міндетті	медициналық	сақтандыру	енгізу	бойынша	лекциялар	өткіздім,	сарап-
тама	және	медициналық	ұйымдар	қызметтерін	бағалау	пәндері	бойынша	сабақ	бердім,	денсаулық	
сақтау	ұйымдастырушылары	үшін	методикалық	рекомендациялар	дайындадым.	

Жүлделер
Елбасының,	Қазақстан	Республикасы	денсаулық	сақтау	министрінің,	Алматы	қаласы	әкімінің,	

қалалық	денсаулық	сақтау	басқармасының	құрметті	мақтау	қағазын	алдым.	«Қазақстан	Республи-
касы	денсаулық	сақтау	ісінің	үздігіне»,	«Қазақстан	Республикасының	денсаулық	сақтау	ісіне	қосқан	
үлес	үшін»	атты	төс	белгілерімен	марапатталдым.

Хобби:	Поэзия,	проза,	классикалық	музыка.
Кредо:			–	Қасымдағы	адамдарды	ұмытпау,
Қол	астымдағы	адамдардың	табысқа	жетуіне	көмектесу,
Жұмыстан,	жақындарым	мен	достарыммен	әңгімелесуден	шабыт	алу
Әлемнің	өзгеруіне	дұрыс	ықпал	ету
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Летникова Клара Артёмовна
Белорусияда	туып,	сол	жақта	жеті	жасыма	дейін	тұрдым.	Басқыншылық	
кезінде	де	сол	жақта	болдым.	1946	жылы	отбасым	Қазақстанға	Көкшетау	
қаласына	 көшіп	 келді.	 1946-1955	 жылдары	 №2	 орта	 мектепте	 оқыдым,	
1955-1958	 жылдары	 Свердловск	 қаласында	 автокөлік-жол	 техникумында	
білім	алдым.	Жоғары	білімді	Мәскеу	қаласындағы	Бүкілодақтық	сыртқа	ин-
женерлік-құрылыстық	инстиутында	алдым.	
	 Оны	үздікпен	бітірген	соң	1958	жылдың	ақпанында	техникумды	«құрылыс	
және	автокөлік	жолдары	мен	көпірлерді	тасымалдау»	мамандығы	бойын-

ша	тәмамдап,	Алматы	қаласындағы	«Дорводстрой»	компаниясына	жұмысқа	шақырту	алдым,	
сол	жақта	жиырма	үш	жыл	жұмыс	жасадым.	Ондық	–	шеберден	бастап	1973	жылы	«Гормо-
стострой»	құрылыс	басқармасының	жетекшісіне	дейін.	Оны	1974	жылы	оны	қаладағы	алдыңғы	
қатарлы	 құрылыс	 ұйымдарының	 қатарына	 енгіздім.	 Ұйымның	 басқаруы	 бойынша	 М.	 Әуезов	
атындағы	Қазақ	драма	театрының,	цирктің,	қаладағы	жаңа	алаңныңғ	Горький	атындағы	сая-
бақтың	аумағында	жұмыстар	атқарылды,	жерасты	өткелдерінің	құрылысы	жасалды.		

Сол	кезде	мен	Қазақстан	бойы	құрылыс	басқармасының	басшысы	атанған	жалғыз	әйел	бол-
дым.

28	 қаһарман-панфиловшылар	 атындағы	 саябақта	 орналасқан	 «Слава»	 мемориальды	 ке-
шенін	салу	ұжым	үшін	ерекше	маңызға	ие	болды.	Басқарма	жетекшісі	ретінде	мен	1975	жылы	
Қазақ	ССР	Жоғары	Кеңесінің	Мақтау	қағазымен	марапатталдым.	

1981	жылы	Алматы	қаласындағы	үлкен	аудандардың	бірі	Ленин	ауданында	Қазақстан	Ком-
партиясының	екінші	хатшысы	болып	сайландым.	

1986	жылы	Алматы	профсоюзодағы	төрағасының	орынбасары	болып	тағайындалып,	2014	
жылдың	сәуіріне	дейін	сол	жақта	жұмыс	жасадым.	Қызметім	барысында	«Жильё-91»	бағдарла-
масының	шешіміне	үлкен	үлесімді	қостым.

Сол	уақытта	1987-1988	жылдары	эксплуатацияға	берілген	«Түрксіб»	және	«Көктем»	про-
фодақ	 құрылымына	 үлкен	 назар	 аудардым.	 Құрылысқа	 қатысқаным	 үшін	 кеңестік	 профодақ	
жүлдесінің	Лауреаты	атандым	–	«Профодақ	нысандарының	осы	жобалары	бойынша	үздік	жо-
балар	мен	құрылысы	үшін».	

Күнделікті	жұмысымда	қызметкерлерім	мен	жанұяларының	әр	мүшесі,	балаларының	ден-
саулығына	үлкен	назар	аудардым.	90-жылдары	оннан	астам	кәсіпорын	жұмысын	тоқтатқан	
соң,	соларға	тиісті	балаларға	арналған	денсаулық	сақтау	лагерьлерін	сақтап	қала	алдық.	Осы-
лайша	жазғы	каникулда	25-30	мың	бала	лагерьді	пайдалана	алды.	Ұжымдық	келісім	бойынша	
Алматының	 2	мыңға	жуық	 баласы	тегін	 немесе	 20-25%	жеңілдікпен	жолдамалар	 алды.	 Осы	
істерімнен	соң	маған	«Балалық	шақ	досы»	құрметті	жүлдесі	табысталды.	

Бірнеше	рет	Кеңес	халық	депутатының	қалалық	және	аудандық	депутаты	болып	сайлан-
дым,	Алматы	қаласы	Әкімдігі	жанындағы	әйелдер	және	отбасылық-демографиялық	саясаты	
комиссиясының	мүшесімін.	

Қазақстанның	 еңбек	 ететін	 әйелдері	 Конгрессінде,	 Қазақстан	 Республикасы	 Азаматтық	
Форумында	делегат	болдым.	

Берілген	марапаттар:	«Құрмет»,	«Қызыл	Еңбек	Белгісі»,	алты	медаль,	«Бүкіләлемдік	отба-
сылар	федерациясы»	берген	«Әлем	елшісі»	атағы.

Хобби:	Қызықты	адамдармен	танысып,	әңгімелескенді,	жаңа	жерлерге	барып,	тарихи	ро-
мандарды	оқығанды	жақсы	көремін.

Кредо:	Қай	жерде	де	қашан	да	адамдарға	көмектесу.	Ісіммен	болмаса	да,	кеңесіммен,	өмірлік	
тәжірибеммен.	Жақсылық	жасау
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Ливинская Наталья Игоревна
Қазақстандағы	орыс,	славян	және	казактар	мекемесінің	төраға	орынбаса-
ры,	Алматы	қаласының	Маслихат	депутаты	Котенев	Артурдың	көмекшісі,	
Абылайхан	атындағы	ҚазХҚжәнеХТ	университетінің	оқытушысы,	«Болашақ	
жастардың	қолында»	ОФ	директоры.
Мен	Алматы	қаласында	дүниеге	келіп,	осы	қалада	өстім,	№35	Лингвисти-
калық	 мектепті	 аяқтадым,	 «Дармен»	 мектебінің	 басқару	 төреғасының	
орынбасары	 болдым.	 2006	жылдан	 2010	жылы	Қазақстан-Неміс	 универси-
тетіндегі	 әлеуметтік	 ғылымдар	 факультетінің	 саясаттану	 мамандығы	

бойынша	білім	алдым.	
Өз	 білімімді	 қоғамдық	 жұмыстармен	 байланыстырып	 отырдым.	 	 Көптеген	 жастар,	

қоғамдық	 іс-шараларды	 ұйымдастырдым,	 әр	 түрлі	 мақтау	 қағаздарымен	 марапатталдым.	
Университет	қабырғасында	№8	балалар	интернаты	мен	балалар	үйінің	тәрбиленушілерімен	
жұмыс	істеу	бойынша		студенттік	волонтерлер	қозғалысын	құрдым.	2009	жылы	жастардың	
азаматтық	белсенділігі	бойынша	UNICEF	халықаралық	мекемесінің	жобасына	қатыстым.	

Менің	 өсіп-өркендеуіме	 ең	 бірінші	 ата-анам	 ықпал	 етті.	 Олар	 мен	 үшін	 әрбір	 бағытта	
ұстаз	 болды,	 әрқашан	 азаматтық	 борыш,	 болашаққа	 деген	жауапкершілік	 пен	 еңбекті	 сүюді	
үйреніп	отыратын.		

Менің	 мақтан	 тұтатын	 өмірлік	 кезеңдерім	 –	 	 педагог	 қызметі,	 жас	 өспірімдер	 және	
балалар	 үйінің	 онкологиялық	 аурулармен	 ауыратын	 балаларға	 қайырымдылық	 шараларын	
жүргізу,	 	 соғыс	ардагерлермен	жұмыс,	 славян	 халқының	мәдениеті	мен	тілінің	жастарға	 үй-
рету,	үлгі	ету.	

Қазақстан	 халқының	 ассамблеясы	 аясындағы	 жастар	 қанаты	 «Жарасым»	 республика-
лық	 жастар	 мекемесінің	 бастамашыларының	 бірімін.	 Менің	 ойымша,	 еңбек	 және	 кәсіби	 ше-
берлік	 адам	 өмірінің	 негізі,	 неғұрлым	 адам	 көбірек	 еңбектенсе,	 келешекте	 оның	 болашағы	
да	 зор.	Жастар	мен	 балалар	 бағыты	бойынша	жұмыс	 істеу,	 еліміздің	 болашағына	 қоссатын	
үлесіміздің	 бірі	 екеніне	 сенімдімін.	 Барлық	 қазақстандық	 қайраткерлер	 өз	 жұмыстарын	
жастар	 мәселесінен	 қалыптастырған,	 болашақ	 жастардың	 қолында.	 5	 жылда	 50-ден	 аса	
жастар	жобасын	іске	асырдым,	30-ден	аса	қайырымдылық	іс-шаралар	ұйымдастырып,	8	бала	
емделу	үшін	қаржы	жинауға	көмектесіп,	Алматы	қаласы	бойынша	280	ардагер,	мүгедек	жан-
дарға	көмектестім.	Бұл	менің	Қазақстаннның	өркендеуі	үшін	қосқан	үлесім.

Марапаттауарым:	әзірге	жоқ.
Хоббиім:	 тау	 шаңғысымен	 айналысу,	 велосипед	 тебу,	 театрға,	 операға,	 көрмеге	 бару,	

кітап	оқу.
Ұраным:	Өзіңнен	 баста.	 Адам	 бол.	 Өзіңмен	және	 болашақ	 ортамен	шынайы,	 әрі	 үйлесімді	

өмір	сүр.	
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Мамошина Раиса Манджиевна 
«Бумба»	қалмақ	этно-мәдени	ұйымының	төрағасы.	
Мен	 Қызылорда	 облысы,	 Арал	 ауданындағы	 Ұзын-Қайыр	 аралында	 дүние-
ге	келдім.	Менің	ата-анам	қалмақтарды	жер	аудару		кезінде	1943	жылдың	
желтоқсанында	Қазақстанға	жіберілген.	1957	жылы	қалмақтарды	ақтаған	
соң	Қалмақияға	қайта	оралдық.	Сол	жақта	Лагань	қаласындағы	орта	мек-
тепті	тәмамдадым.	Бала	кезімнен	белсенді	болатынмын.	Мектепте	ұжым	
кеңесінің	 төрағасы	 атандым.	 1968	 жылы	 Алматыға	 көшіп	 келдім,	 келесі	
жылы	халық	шаруашылығы	институтына	кешкі	бөлімге	түстім.	Алматы	

үй	құрылысы	комбинатында	жұмыс	жасадым,	маған	осы	жер	нағыз	өмірлік	мектеп	болды.	Мен	
перефириядан	көшіп	 келдім	 ғой	 –	 бәрі	мен	 үшін	жаңа	болып	көрінетін.	Қызметімді	табельші	
болып	бастадым,	кейін	экономист,	1975	жылы	жоспарлық	бөлімнің	басшысы	болдым.	Мұнда	да	
ұжымның	қоғамдық	өміріне	белсенді	ат	салыстым	–	АДК	комсомол	комитетінің	мүшесі	бол-
дым,	Алматы	қ.	Калинин	аудандық	Кеңесінің	4-созыва	депутаты	болып	сайландым.	«АДК	еңбек	
ардагері»	куәлігім	болатын,	бірнеше	рет	құрметті	мақтау	қағаздары	мен	материалдық	сый-
лықтар	алдым.	Оқытушыларым	тамаша	еді	–	ең	бірінші	кезекте	ата-анам,	олар	маған	айна-
ладағы	адамдардан	күн	сайын	үйренуді	ұқтырды,	дамып,	кешіріп,	үлкен	құрметтеуді	үйретті.	
Уджаев	Борис	Окаевич	–	менің	ағам,	Алматыға	осы	ағама	келгенмін.	Ол	 экономика	 ғылымда-
рының	кандидаты,	АДК	экономикалық	сұрақтар	бойынша	директордың	орынбасары	болатын,	
ауыр	өмір	жолынан	өтті.	Борис	Окаевич	менің	жетекшім	еді,	маман	ретінде	қалыптасуыма	
үлкен	әсерін	тигізді.		

«Кім	үйінде	бақытты,	сол	өте	бақытты»	-	Л.	Н.	Толстой	дұрыс	айтқан.	Отбасым	жақсы,	
балаларым	ер	жетті.	Мен	бақытты	адаммын.	Менің	нағыз,	тамаша	достарым	өте	көп.

2002	жылдан	бері	 «Бумба»	қалмақ	этно-мәдени	ұйымының	төрағасы	болып	келемін.	Өсіп	
келе	жатқан	ұрпаққа	өз	ұлттық	дәстүрін,	тілін,	мәдениетін	ұмытпауға	көмектесіп	жүргеніме	
қуаныштымын.	Әлемдегі	 қалмақтармен	 бірігіп,	 кездесіп	тұрамыз.	Моңғол	автономиялық	об-
лысындағы	Бортала	 әкімгері	 басшысының	шақыртуымен	Қытайда,	 қалмақ	 қорының	шақыр-
туымен	Нью-Йоркте	болдым,	Далай-Лама-14-пен	Америкада	кездестім,	Қалмақия	Республика-
сы,	Ресей,	Қырғызстанмен	байланысымыз	жақсы.			

2003	жылдан	қазіргі	дейін	Алматы	қаласы	Қазақстан	халық	Ассамблеясының	мүшесі	болып	
табыламын.2010-2014	жылдар	арасында	Қазақстан	Халық	Ассамблеясының	мүшесі	болғанмын.	
Алматы	қаласындағы	Қазақстан	Халық	Ассамблеясы	ұйымдастыратын	барлық	іс-шараға	қа-
тысамын.	

Жүлделерім-
1.Қалмақия	Республикасының	қызметті	азаматы	(2007	ж.)
2.		Қалмақ	халқының	Ресей	мемлекетінің	құрамына	енуіне	400	жыл	болуына	орай	«Ғасырлар	

бойы	біргеміз»	медалі	(2009	ж.)
3.	«Қазақстан	Республикасының	тәуелсіздігіне	20	жыл»	медалі	(2011	ж.)	
4.	Қазақстан	халқы	Ассамблеясының	қоғамдық	«Бірлік»	алтын	медалі	(2013	ж.)
5.	«Қазақстан	халқы	Ассамблеясына	20	жыл»	медалі	(2015	ж.)
Хобби	–	ас	дайындау,	кітап	оқу.
Кредо	–	Жарқырау,	қашан	да	жарқырау,	қай	кезде	де,	соңғы	күнге	дейін	жарқырау!
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Мәнекеева Гаухар Бозжігітқызы
«“Жаңа	Ғасыр”	№175	гимназия»	директоры,	педагогика	ғылымдарының	кандида-
ты,	«Құрмет»			орденінің			иегері.	
Бала		кезден		ұстаз		болуды		армандадым,		қазіргі		таңда		сол		арманым		орын-
далып,		ұстаздық		етіп		келемін.		Мен		Алматы		облысы		Нарынқол	ауданы	Сары-
жаз		аулында	дүниеге		келіп,	он	жылдық		мектепті			«Алтын		белгіге»		бітірдім.	
Мектеп			қабырғасында		қоғамдық		жұмыстарға		белсене		араласып,		бастауыш	
комсомол		ұйымының	хатшысы			болдым.
1982	жылы	Қазақ	мемлекеттік	Абай	атындағы	педагогикалық			институттың	
жаратылыстану	факультетін,	2004ж	ҚазНТУ	аспирантурасын	аяқтадым.	Сол		

уақыттан		бастап		баспасөзде		ғылыми	және	практикалық		публикацияларым		жариялана		бастады.	
Баспасөз	 	 материалдары:«Проблема	 наркомании	 как	 предмет	 методического	 осмысления	 в	

процессе	обучения	химии»,	«Салауатты	өмір	салтын	қалыптастыру»	факультативтік	курсының	
бағдарламасы,	«Изложение	в	курсе	общей	химии	вопросов	строения	кристаллов»,	«Роль	и	место	экс-
перимента	в	преподавании	органической	химии»,	«Химияны	оқыту	үрдісінде	оқушыларға	салауатты	
өмір	салтын	қалыптастырудың	әдістемелік	негіздері»	т.б.	 	еңбектерім	 	 	ғылыми	 	басылымдарда		
басылды.	

Өмірдегі		алғашқы		ұстаздарым		-		менің		ата	–	анам.		Өмірлерін			ұстаздыққа		арнаған		әкем		мен		
анамның			менің		тұлға	болып		қалыптасуыма		ықпалы	зор.	

Менің		ұстаздарым:	Политехникалық		университеттің		доктор,		академик		У.М.Маканов.,		Абай		
атындағы		Алматы	мемлекеттік		университетінің		профессорлары		М.Н.Нұғманов,	Р.С.Сейтжанов.	
Олардың		әрқайсысының		мен		үшін		орны		ерекше.	

Менің	 	жетістіктерім:	 	 2006	–	2008	 	жылдары	 	 химия	 	пәні	 бойынша	 	 «Дарын»,	 «Тұран»,	Кіші		
Ғылым	Академиясының		ғылыми	жобалар	байқауына	5	оқушыны		дайындап	1,2	дәрежелі		дипломдар-
ды		иеленді,	 	Республикалық		ғылыми		жобалар	байқауында		2		оқушы	ғылыми		жобаларын		қорғап	
шықты.			

Бүгінгі		күнде		Алматы		қаласы		бойынша		«Үздік		мектеп»		жетекшісі	ретінде		көптеген			қоғам-
дық	 	жұмыстарға	 	белсене	 	араласамын.	 	Алматы		қаласындағы	 	мектеп	 	директорлар	 	кеңесінің		
мүшесі		және		әдістемелік		кабинеттің		қызметін		бағалау		жөніндегі		республикалық		эксперт		комис-
сиясының		мүшесімін.

2010	–	2014		оқу		жылдары		аралығында		гимназия		түлектері		ҰБТ		-	дан		106	–	110	аралығындағы		
балдық	көрсеткіш		көрсетіп	келеді.

Гимназия			шәкірттері		жыл		сайын		халықаралық,		республикалық,		қалалық		жарыстар	мен		пән-
дік		олимпиадаларда	жүлделі		орындарды		иеленіп		келеді.

			пәннен		өз		бетінше		және	шығармашылық		білім		алуына,		сондай	–	ақ	оқушы		бойына:		патриот-
тық,		гуманистік,		өзіне	сенімділік,	салауатты	өмір	салтын	қалыптастыруды	негіздеймін.

Оқу	–	тәрбие		үрдісінде	оқушылардың	алған	білімдерін		өмірде		қолдана		алатындай		сапалы	білім		
алуы	үшін		үнемі		ізденіс			жұмыстарын		жүргізіп	отырамын.

						9	жыл		ішінде		біздің	гимназиямыз		жоғары		деңгейге		көтерілді:		2008	жылы	Алматы	қаласы-
ның	«Ең		таңдаулы		мектебі»		байқауында		жеңімпаз		атанды,		2012	жылы	Алматы	қаласының	«орта		
білім		беретін		үздік	ұйымы»		конкурсының		лауреаты	атанып,	«Жаңа	Ғасыр»		175		гимназия	13	млн	
952	мың		теңге		грантқа		сертификат		алды.

	Марапаттарым:
Қазақстан	Республикасы		Президентінің		Алғыс	хаттары	-		2005,	2007,	2012		жылдары
Қазақстан	Республикасы	Білім	және	Ғылым	Министрлігінің		құрмет		грамоталары	-	2006,	2007,	

2008,	2010,	2011,	2012,	2013,		2014		жылдары		
Алматы		қаласы		әкімінің	құрмет		грамоталары	-	2008,	2009,	2010,	2011,	2012,	2013,	2014,	2015	

жылдары			
«10	жыл	Астана»	медалі	-	2008	жылы
«ҚР		Тәуелсіздігіне		20	жыл»	-	2011	жылы
«Қазақстан	Республикасының		білім		беру		ісінің		Құрметті		қызметкері»			төсбелгісі	–	2008	жыл
«Ы.Алтынсарин»		медалі	–	2010		2008	жылы,	2012	жылы	
«Құрмет»	ордені	–	2012	жыл
Педагогика	ғылымдарының	кандидаты	ғылыми	дәрежесі	-2007	жыл			
	Хоббиым:	кітап		оқу
Өмірлік		ұстанымым:Ізденемін.	Үйренемін.		Үйретемін	Нәтижеге			жетемін!	
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Миразова Аягүл Төреқызы
Қазақстанның	Еңбек	Ері,	«Алтын	Жұлдыз»	белгісі,	«Отан»	ордені	ең	жоғары	
отандық	марапат	иегері,	Қазақстан	Республикасына	еңбегі	сіңген	қызмет-
кер,	«ҚР	білім	беру	ісінің	құрметті	қызметкері»,	Ы.	Алтынсарин	медалі	т.б.	
26	мемлекеттік	және	салалық	медальдар	мен	белгілер	марапаттарының,	
ЕлбасыныңАлғыс	хатының	3	дүркін,	Алматы	қаласы	әкімі	Алғыс	хатының	
13	рет	иегері,	Алматы	қаласының	Құрметті	азаматы,	Жуалы	ауданының	
Құрметті	 азаматы,	 жалпы	 білім	 беретін	 мектептің	 7,8,9	 сыныптары-
на	 арналған	 геометрия	 оқулықтары	 мен	 оқу-әдістемелік	 құралдарының,	

сондай-ақ	«Мектеп	шуағы»	ғылыми-әдістемелік	кітаптың,	100-ге	жуық	ғылыми-әдістемелік,	
публицистикалық	 мақалалардың	 авторы,	 ҚР	 Гуманитарлық	 ғылымдар	 академиясының,	 Қа-
зақстан	педагогикалық	академиясының	академигі,	Алматы	қаласы	№159	гимназия	директоры	
(1991	жылдан	бері	үздіксіз).

	Аягүл	Төреқызы	1948	жылы	Жамбыл	облысы	Жуалы	ауданы,	Билікөл	өңірінде	туған.	Әкесі	
Төренің	отағалық	көсемдігі,	анасы	Зухраның	даналық	мейірімімен	өскен	Аягүлдің	патриоттық,	
адамгершілік,	еңбекқорлық,	білімқұмарлық,	коммуникативтік	сияқты	тұлғалық	қасиеттерінің	
негіздері	ұстаздық	және	басшылық	өнердің	нағыз	шебері	Сайлаухан	Слямханов	басқарған	мек-
тепте	білім	алғанда	қалыптасып,	Жамбыл	(Тараз)		қаласындағы	пединститутта	математика	
пәні	мұғалімі	мамандағына	оқу	барысында	дамыды.	А.Т.Миразованың	нағыз	көшбасшылық	бей-
несі	Алматы	қаласында	1991	жылы	жаңадан	ұйымдастырылған	№159	мектептің	басшылығын	
қабылдап	алудан	бастап,	оны	содан	бері	үздіксіз	басқарып,	өзі	тәрбиелеген	мыңдаған	шәкірт-
терімен	 және	 өзі	 баулыған	 педагогикалық	 ұжыммен,	 сондай-ақ	 бала	 тәрбиесі	 ынтымақта-
стығындағы	ата-аналармен	мүдделес	қайраткерлікте	өркен	жайып,	республикалық	деңгей	биі-
гінде	таңылды.		 	

	 Аягүл	Төреқызының	педагогикалық	үздік	жетістіктері	мен	өрлеулері	өзі	басқарып	оты-
рған	мектептің	дамуымен	біртұтас.	Білікті	басшы	стратегиялық	мақсатта	мектептен	тыс		
отандық	 	және	шетелдік	 	 ғылыми-әдістемелік,	 	мәдени-ағарту	ұйымдарымен	 	 байланыс	 	 ор-
натқан.	

1991	 -	 2014	жылдар	 аралығында	 «Алтын	 белгі»	 белгісіне	 бітірген	 оқушылар	 саны	 -	 127,	
«Үздік	аттестат»	алған	оқушылар	–	153,	ҰБТ-ның	орта	көрсеткіші	-110,6	балл.	Алматы	қаласы	
әкімінің	Республикалық,	халықаралық	өнер,	білім,	ғылым	салалары	бойынша	ғылыми	жоба	және	
олимпиада	 жүлдегерлерін	 марапаттау	 мақсаты	 бойынша	 тағайындаған	 ауыспалы	 «Үркер»	
белгісін	соңғы	алты	жыл	ішінде	үш	рет	жеңіп	алды.	2001-2014	оқу	жылдары	аралықтарында	
оқушылардың	 қалалық	 олимпиада	 жеңімпаздары-138,	 халықаралық	 олимпиада	 жеңімпазда-
ры		–	9,	республикалық	олимпиада	жеңімпаздары	-	37,	халықаралық	ғылыми	жобалар	сайысы-
ның	жеңімпаздары	-	88,	республикалық	ғылыми	жобалар	сайысы	жеңімпаздары	-	49,	қалалық	
ғылыми	жобалар	сайысының	жеңімпаздары	-119,	«Болашақ»	бағдарламасы	бойынша	білім	алып	
жатқан	мектеп	түлектері-75,	ҰБТ-дан	125	балл	алған	оқушы	–	1	болды.

Ы.	Алтынсарин	атындағы	№159	гимназия	2001	және	2011	жылдарда	екі	рет	республика-
да	таңдаулы	мектеп	байқауында	Гран-при	жеңіп	алды.	2003	жылы	ҚР	Президенті	жанындағы	
отбасы	және	 әйел	 істері	жөніндегі	 Ұлттық	Комиссияның	 республикалық	 байқауында	 	 «Әйел	
басқарған	 үздік	мекеме»	номинациясында	жеңімпаз	 атанып,	 көшбасшылық	мәртебесін	жеңіп	
алды.

	Аягүл	Төреқызы	Миразова	–	жары	академик,	үлкен	педагог	Ж.Байнатовпен	бірге	бір	ұл,	екі	
қыз	өсіріп,	бес	немере	шаттығына	бөленген	қоғамдық	–	отбасылық	бақыт	иесі	болған,	көптеген	
энциклопедиялық	кітаптарға	есімі	енген	көрнекті	педагог,	қоғам	қайраткері,	көшбасшы	әйел,	
Үлкен	әріпті	Азамат.	
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Моисеева Алевтина Фёдоровна
Алматы	қалалық	ардагерлер	Кеңесі	төрағасының	орынбасары.
1935	жылы	 	 4	 қаңтарда	Красноярск	 өлкесінде	 Саян	таулары	бөктерінде	Арте-
мовск	 қаласында	 дүниеге	 келдім.	 1985	 жылға	 дейін	 Тенсук	 тайга	 қыстағын-
да	тұрдым.	1937	жылы	әкем	саяси	заңының	аты	шулы	58	тармағы	бойынша	7	
жылға	түрмеге	және	10	жылға	поляр	шеңбері	сыртындағы	Норильск	қаласына	
айдауға	жіберіледі.	Ұлы	Отан	соғысындағы	Жеңістен	кейін	1945	жылы	анам	еке-
уімізге	әкемізге	Норильск	қаласына	баруға	рұқсат	берілді.		Бараққа	жалғастыра	
салынған	 қорада	 тұрдым,	 ал	 одан	 басқа	 екі	 үлкен	 бөлмелерде	 12-14-тен	 саяси	
тұтқын	ер	адамдар	тұрды.

Менің	тәрбиеме	әділдікке	деген	қалтқысыз	сезімдері	өткір	және	өте	еңбекқор	парасатты	ата-а-
намнан	басқа		өте	жоғары	білімді	кәсіпқой	адамдар	араласты,	өйткені	мен	олардың	әрқайсысы	үшін	
отбасыларың	ұшқыны	болатынмын.	

Мектепті	екі	төрт,	қалғаны	бес	бағамен	бітіріп	шығып,	алдыма	тек	Ленинград	қаласында,	ре-
волюция	мен	ең	басты	саяси	оқиғалар	болған	қалада	оқимын	деген	мақсат	қойдым.	Красноярск	пен	
Москваға	дейін	мені	өзі	бітірген	ММУ-ке	түсуге	насихаттаған	физика	пәнінің	мұғалімі,	мәскеулік,	гео-
логтың		жұбайы	шығарып	салды.	Ленинградқа	мен	өзім	жалғыз	бардым.	

Онда	тоқыма	 институтына	түстім,	 факульттеттің	 комсомол	 ұйымына	жетекшілік	 еттім.	
1957	жылы	институттың	химия-технологиялық	факультетін	үздік	бағамен	бітіріп,	инженер-техно-
лог	мамандығына	ие	болдым.	Жолдама	бойынша	Алматы	қаласына	келдім.

Алғашқыда	Дзержинский	атындағы	тоқыма	фабрикасында,	кейін	Ватутин	атындағы	кішігірім	
тоқыма	фабрикасында	жұмыс	істедім.	

1959	жылы	жергілікті	өнеркәсіп	және	тұрмыстық	қызмет	көқрсету	Минирстрлігіне	жұмысқа	
шақырлып,	тоқыма	өндірісінің	инженері	болып,	кейін	Қазақстанда	химиялық	тазалау		жүйесі	ашылған-
да	 –	тұрмыстық	 қызмет	 көрсету	Министрлігінің	 аталмыш	бөлімінде	 бас	 инженер	 болып	 қызмет	
атқардым.

1963	жылы	«Казгипротехнобыт»	институтына	ғылыми	еңбек	бойынша	директордың	орынбаса-
ры	болып	жұмысқа	жіберілдім.

1968	жылы	Алматы	қаласының	тұрмысқа	 қызмет	көрсету	Басқармасының	бас	 инженері	 қыз-
метіне	ауыстырылдым.		Оның	құрамында	12	кәсіпорын	жалпы	қызметкерлер	саны	10	мыңнан	астам	
адам	жұмыс	істеді.	

1980	жылы	сол	кездле	Алматыда	қайта	құрылған	Мәскеу	ауданының	аудандық	атқару	комитеті	
төрағасының	бірінші	орынбасары	қызметіне	тағайындалдым.	Өнеркәсіптердің,	мекемелердің	жұмы-
сына,	қоғамдық-саяси,	мәдени-көпшілік	және	сауықтыру	шараларды	өткізуге	байланысты	оқу,	денса-
улық	сақтау,	әлеуметтік	даму,	тұрғын	үй	–	коммуналдық	шаруашылық	мәселелеріне	жетекшілік	ет-
тім.		

Әлденеше	рет	аудандық	және	қалалық	Кеңестердің	депутаты	болып	сайландым,	«Құрмет	бел-
гісі»	екі	орденімен,	«Еңбек	ардагері»,	«Қажырлы	еңбегі	үшін»	және	басқа	да	медальдармен,	қала	әкімінің	
және	қоғамдық	ұйымдардың	Құрмет	грамоталарымен	марапатталдым.		

1992	жылы		ҚР	сіңірген	ерекше	еңбегім	үшін	зейнетақы	тағайындалып	зейнеткерлік	демалысқа	
шықтым.	Аудан	басшылығының		өтініші	бойынша	бес	жыл	бойы	зейнеткерлер	мен	тұрмысы	төмен	
отбасылырына	әлеуметтік	көмек	көрсететін	«Зейнеткер»	қайырымдылық	қорын	басқардым.	Арда-
герлер	кеңесімен	және	өзін-өзі	басқару	комитеттерімен	тығыз	байланыста	қызмет	істедім.	

Қоғамдық	 тұрмысқа	 белсенді	 араластым,	 Алматы	 қаласында	 сайлау	 жөніндегі	 комиссияның	
төраға	орынбасары	қызметіне,	Орталық	ардагерлер	кеңесінің	тыл	еңбеккерлерімен	жұмыс	істеу	бой-
ынша	қоғамдық	комиссияның	төрағасының	орынбасары	қызметіне		сайландым.

2000	году	жылы	Аламты	қалалық	ардагерлер	Кеңесі	төрағасының	орынбасары	болып	тағайында-
лып	бүгінгі	күнге	дейін	сол	қызметте	жұмыс	атқарамын.		

	 	 	 	 	 	 	 2010	жылы	«Ерен	 енбегі	 үшін»	медалімен,	 2015	жылы	«Ардагерлер	 ұйымы»	РҚБ	Орталық	
Кеңесінің	Құрмет	Белгісімен	марапатталдым.

Менің	 негізгі	 	 әуесқойлығым	 –	жұмыс,	 егде	 адамдарға,	 басқа	 да	 азаматтарға,	 сонымен	 қатар	
жастарға	да	кеңес	беріп,	көмек	көрсету.	

Менің	ұстанымым	–	Мен	болмасам,	Кім?
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Мүрүнова Жаннат Шарапханқызы
Мен		1959	жылыдың	шілде	айының	20	күні	Алматы	қаласында	дүниеге	келдім,	
№75	орта	мектебін	бітірдім,	білімім	–	жоғары,	1984	жылы	экономика	және	
қалалық	шаруашылық	 ұйымдастыру	мамандығы	 бойынша	Мәскеу	 қаласы-
ның	Жалпыодақтық	сырттай	инженерлік-құрылыс	институтын	бітірген,	
біліктілігі	-	инженер-экономист.
Өз	жұмысымды	 сүйемін,	 біріншіден,	 қызықты	 адамдармен	 араласатыным	
үшін.
Еңбек	жолымда	мен	 3	 ұйымдарда	 қызмет	 еттім:	 «Каздорпроект»	мемле-

кеттік	бас	жобалау	институты,	Алматы	қаласының	жұмыспен	қамту	жүйесі	және	әлеумет-
тік	қамтамасыз	ету,	Алматы	қаласы	Жетісу	ауданы	әімінің	аппараты.

Менің	ұстаздарым.	Өмірімде	ұстаздар	көп	кездесті,	бірақ	өзіме	ерекше	жақын	және	де	өз	
жұмысымда	 білікті	маман	болуыма	 үлкен	 үлесін	 қосқан	 -	 Амангелді	Жұмаханұлы	Нұрланов	 –	
жүрегі	кең,	мәдениетті,	отбасына	жақсы	әке	және	білікті	маман,	«өмір	жолында»	тек	маған	
ғана	емес,	сонымен	қатар	өз	қызметкерлеріне	жолдама	көрсетті.	Және	де	өз	ата-анама	ерекше	
алғысымды	білдіремін.

Қоғамдық	жұмыс.	2008	жылдан	бері	Алматы	қаласының	әйелдер	ісі	және	отбасы	демогра-
фиялық	 саясат	жөніндегі	 комиссиясының	 мүшесі,	Жетісу	 ауданы	 бойынша	 осы	 комиссияның	
төрайымы.	ҚР-сы	Президентінің,	Парламент	депутаттарының	және	Алматы	қаласы	масли-
хатының	сайлауды	ұйымдастыру	жұмыстарына	белсенді	қатысамын.

Менің	жетістіктерім.	Ең	үлкен	жетістігім	деп,	2	баланың	анасы,	жары,	3	немеренің	әжесі	
болғанымды	санаймын.	Менің	отбасымның	үлкен	үйде	жиналғаны,	анамның	төрде	отырғаны,	
мен	үшін	үлкен	бақыт.	

Марапаттар.	 Келесі	 мемлекеттік	 марапаттарға	 ие	 болдым:	 «Қазақстан	 Конституци-
ясына	10	жыл»,	«Қазақстан	Республикасының	Тәуелсіздігіне	20	 	жыл»,	«Астана	қаласының	10	
жылдығы»,	 «Қазақстан	халық	Ассамблеясының	20	жылдығы»,	 «Қазақстан	Конституциясына	
20	жыл»,	 	 Алматы	қаласының	 әкімі	 Т.Тасмағамбетов,	 Алматы	қаласының	 әкімі	А.Есімовтың	
құрмет	грамоталары.

Хобби.	Ата-анам	бала	кезімнен	көркем	әдебиетін	оқуға	сүйгіштікке	дағдыландырды,	кітап-
тармен	ешқашан	айырылмаймын,	 бұл	 әдет	Мәскеу	қаласында	оқу	кезінде,	метрода	жүргенде	
қалыптасты.

Менің	өмірдегі	ұстанымым	–	адамдарға	жақсылық	жасау	және	де	ешқашан	көмек	етуден	
тайынбау.
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Мұстафина Сара Губайдуллақызы
1957	жылы	13	желтоқсанда	Алматы	облысы	Қаскелең	ауданында	дүниеге	
келдім.	 Алматыда	 1960	 жылдан	 бері	 өмір	 сүремін.	 1975	 жылы	 мектепті	
бітіріп,	 ал	 1981	 жылы	 С.	 Киров	 атындағы	 ҚазГУ-дың	 филология	 факуль-
тетін	тәмамдадым.	1983	жылдың	маусымынан	бері	«Қазинформ»	НК-да	жұ-
мыс	жасаймын.	Алдымен	Негізгі	шығарылымның	редакторы,	1984	жылдың	
наурызынан	бері	аға	редактор	болдым.	1993	жылдың	1	ақпанынан	бастап	
фотоақпарат	Негізгі	редакция	бас	редакторының	орынбасары	болып	тағай-
ындалдым.	1997	жылы	қарашадан	бастап	осы	қызметте	басшы	болып	жа-

саймын.	 2000	жылы	 Астанада	 агенттіктің	 қоныс	 аударуынан	 кейін	 Алматы	 корбюросының	
тізгінін	ұстадым.	

Ана-анамның,	 ғалым	мен	 оқытушының	 арқасында	 балалық	шағым	 керемет	 өтті.	 Менің	
осылай	дамуым	соларға,	атама,	әжеме	және	үлкен	әпкем	мен	ағама	байланысты.	Олар	мен	мек-
тепке	бармай	жатып	оқуға	үйретіп,	кітапты	жақсы	көруіме	қол	ұшын	тигізді.	Үлкенге	құрмет,	
кішіге	ізет	көрсетуді,	адал,	әділ,	жауапты	болуды	ұқтырды.	

Кейін	С.	М.	Киров	атындағы	ҚазГУ-ге	оқуға	түстім.	Ләззат	ала	білім	алып,	оқу	ордасындағы	
қоғамдық	жұмыстарға	белсенді	қатыстым.	

Оқытушыларым	 ретінде	 мектептегі	 ұстаздарымды	 айтамын	 –	 сынып	 жетекшілерім	
А.А.	Ухань	және	З.Н.Щербинин,	ал	оқу	ордасында	–	ҚазҰУ	профессорлары	Э.	Д.	Сүлейменов	пен	Г.С.	
Әміров.	Еңбек	жолымда	ҚазТАГ	директоры	А.А.Ахметәлимов,	бас	редактор	А.Д.Ротмистровский	
және	бас	шығарушы	Т.Г.	Толикина	үлкен	рөл	ойнайды.	

Республикалық	және	бүкілодақтық,	тәуелсіздік	жылдары	–	ұлттық	және	халықаралық	кон-
курстардың	лауреаты.	Оның	ішінде	«Алтын	жұлдыз»	және	ҚР	журналистер	одағы	жүлдесінің	
лауреаты.

Мектепте	және	университетте	староста	болдым,	қабырға	газеттерінің	шығып	тұруына	
және	түрлі	іс-шараларға	ат	салыстым.	Жұмыста	профком	және	«Доблесть»	НПО	мүшесі	бол-
дым.		

«ҚР	Тәуелсіздігіне	10	жыл»,	«ҚР	Конституциясына	10	жыл»,	«Семей-Невада»	қозғалысына	20	
және	25	жыл,	басқа	да	медальдармен	марапатталдым.	ҚР	Президентінің	алғыс	хаты	бар.	

Кәсіби	міндетімді	адал	әрі	әділ	атқаруға,	өз	білімімді	жастарға	беруге	тырысамын.
Хобби	–	көркем	әдебиет	оқы,	саяхаттау,	тоқу.	
Кредо	–	«Жамандық	жасама»,	«Оң	тұстарды	ізде,	сонда	өмір	керемет	болып	көрінеді»							
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Ни Любовь Августовна
ҚР	еңбек	сіңірген	қайраткері,	Мемлекеттік	Республикалық	корей	музыкалық	комедия	
театрының	 басшысы,	 «Самұрық»	 Қазақстан	 ұлттар	 театрының	 директоры,	
«Қазақстан	халықтары	Ассамблеясы	Әлеуметтік	консорциумы»	қоғамдық	қорының	
атқарушы	директоры,	Т.	Жүргенов	атындағы	Қазақ	ұлттық	өнер	академиясының	
құрметті	 профессоры,	 Қазақстан	 театр	 қайраткерлері	 Одағы	 президиумының	
мүшесі.
Менің	 балалық	 шағым	 Талдықорған	 қаласындағы	 Ленин	 атындағы	 мектепте	
өтті.	 Мектепте	 жақсы	 оқуға	 тырыстым.	 Анам	 ата-аналар	 жиналысына	 келіп:	

«Біздің	 Люба	 үздік	 оқушы	 екен	 ғой»	 дегенде	 қатты	 қуанатынмын.	 Біздің	 Алматы	 облысы,	 Балқаш	
ауданындағы	«Бал-Бақты»	совхозына	көшіп	барғанымыз	есімде.	Мен	сол	кезде	өмірімде	алғаш	рет	құмды	
төбелерді	 көріп	таңдай	қаққанмын.	Тіпті,	 әлі	 күнге	дейін	 сол	 құмды	төбелер	мен	жатқан	кең	даланы	
ормандардан	артық	жақсы	көремін.	Мектепті	тәмамдаған	соң,	мен	Тамбов	мемлекеттік	педагогикалық	
институтының	тарих-педагогика	факультетіне	түспек	болдым.		Оны	аяқтап,	«орыс	тілі	мен	әдебиетінің	
мұғалімі,	тарихшы»	деген	мамандықты	алдым.	Артынша,	мен	Қазақ	мемлекеттік	қыздар	педагогикалық	
институтынан	«педагог-психолог»	мамандығы	бойынша	екінші	дипломымды	алдым.	

Өмірдегі	жетістігім	–	менің	балаларым.	Мен	оларды	мақтан	тұтамын	және	ана	ретінде	«әрқайсысы	
өз	жолын	тапты»	деп	айта	аламын.	Ол	үшін	шексіз	қуаныштымын.

Менің	кәсіби	жетістігім	–	әлемдегі	ең	көне	корей	театры	саналатын	Мемлекеттік	республикалық	
корей	театрына	жетекшілік	етуім.	1997	жылы	мен	қызметке	жаңа	тағайындалғанда,	труппада	небәрі	
7	ғана	драмалық	әртіс	болды.	Одан	қалды,	жас	кадрлардың	болмауынан	сапалы	қойылым	қою	жайында	
сөз	де	болған	жоқ.	Ұзақ,	 әрі	тынбай	еңбек	етудің	нәтижесінде,	біз	әлгі	мәселені	шеше	алдық.	Жүргенов	
атындағы	Қазақ	ұлттық	өнер	академиясында	корей	бөлімі	ашылды.	2013	жылы	біздің	ұжымымыз	жаңа	
шәкірттермен	 толықты.	 Екі	 жыл	 бұрын	 біз	 Корея	 Республикасының	 Ұлттық	 өнер	 университетімен	
бірлесіп	 жұмыс	 істеу	 жөніндегі	 меморандумға	 қол	 қойдық.	 Біздің	 қызметкерлеріміз	 Сеулдің	 ең	 үздік	
университеттерінде	 стажировкадан	 өтіп,	 өз	 шеберліктерін	 шыңдауға	 мүмкіндік	 алды.	 Көп	 жылдар	
бойы	 театрымыздың	 өз	 ғимараты	 болған	 жоқ.	 Бірақ,	 2002	 жылы	 ол	 мәселенің	 де	 шешімі	 табылды.	
Бүгінде	 корей	 театры	 –	 ұйымшыл	 кәсіби	 әртістердің	 ұжымы,	 республикалық	 және	 халықаралық	
театр	 фестивальдарының	 қатысушылары	 мен	жеңімпаздары.	 Жыл	 сайын	 біздің	 әртістер	 шетелдік	
гастрольдерге	шығып	отырады	(	2014	жылдың	өзінде	театр	ұжымы	Ресей,	Қырғызстан	және	Кореяның	
13	 қаласында	 болып	 қайтты),	 Корея	 Республикасының	 үздік	 әртістері	 мен	 режиссерлері	 Алматыға	
келіп	 шеберлік	 сабақтарын	 өткізіп	 тұрады.	 Бүгінгі	 таңда	 Корей	 театры	 тек	 корей	 диаспорасының	
бренді	 болып	 қана	 қоймай,	 сондай-ақ,	 Қазақстан	 мәдениетіне	 де	 үлес	 қосып	 отыр.	 2010	 жылы	
«Қазақстан	халықтары	Ассамблеясының	Әлеуметтік	консорциумы»	қоғамдық	қорының	бастамасымен	
Қазақстанда	республикамыздың	барлық	этникалық	театрларының	шығармашылық	күшін	біріктірген	
алғашқы	 «Самұрық»	 Қазақстан	 Ұлттар	 Театры	 ашылды.	 Мен	 мақтан	 тұтатын	 тағы	 бір	 жоба	 –	 «	
Ұлы	Жібек	Жолындағы	 сұхбаттар»	 халықаралық	мәдени	жобасы.	 Бұл	 –	Орталық	Азиядағы	 ғалымдар,	
мәдениеттанушылар,	 депутаттар,	 жазушылар,	 қоғам	 қайраткерлері	 және	 саясаткерлердің	 диалог	
алаңы.				

Наградалары:	«Мәдениет	қайраткері»	төсбелгісі,	«ҚР	Тәуелсіздігіне	10	жыл»	медалі,	«Ерен	еңбегі	үшін»	
медалі,	Корея	Республикасы	Президентінің	«Құрмет	белгісі»,	ҚР	Тәуелсіздігіне	20	жыл»	медалі,	Қазақстан	
халқы	Ассамблеясының	«Қазақстан	халқы	Ассамблеясының	қоғамдық	«Бірлік»	алтын	медалі»	-	«Золотая	
медаль	 Единства	 народа	 Казахстана	 «Бірлік»	 қоғамдық	 медалі,	 «Қазақстан	 халқы	 Ассамблеясына	 20	
жыл»	 мерейтойлық	 медалі,	 «Қазақстан	 Конституциясына	 20	 жыл»	 мерейтойлық	 медалі,	 «ҚР	 Еңбек	
сіңірген	қайраткері»	құрметті	атағы,	Қазақстан	Республикасы	Президентінің	Алғыс	Хаттары.

Хоббиі:	картиналар	жинау,	эзотерика,	психология,	лирика.
Ұстанымы:	«Через	тернии	–	к	звездам».
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Ниязова Нурия Ысмагилқызы
«Ильдаш»	Гуманитарлық	даму	Татар	орталығының	төрағасы.	Алматы	қ.	Қазақстан	
халқы	ассамблеясы	жанындағы	«Аналар	Кеңесінің»	Төрағасы,	«Клиника	Доктора	Ния-
зова»	атты	жеке	медициналық	Клиниканың	Директоры.	
		Мен	Алматыда	туып,	сонда	өстім.	Өз	қаламды	қатты	жақсы	көремін.	№19	мектепті	
тәмамдадым,	суретші	талантым	болмаса	да,	ұтқыр	ойымның	арқасында	мектепте	
редакция	алқасы	қатарында	болдым.	Қашан	да	бір	нәрсені	ойлап	табу,	ұйымдастыру	
қызық	болатын.	Сондықтан	кейін	үш	жерде	білім	алып,	телевизизия	саласына	кет-
тім.	
Бірақ	мектепті	бітірген	соң	1986	жылы	Жамбыл	Жеңіл	және	Тағамдық	Өнеркәсіп	Тех-

нологиялық	Университетінің	Алматыдағы	филиалына,	қоғамдық	тағам	ұйымдастыру	бойынша	Инженер	
технолог	мамандығына	түстім.	

			1989	жылы	отбасы	құрып,	екі	тамаша	баланың,	бір	ұл	мен	бір	қыздың	анасы	атандым.	
	 	 	 	Алайда,	екі	кішкентай	сәбиім	болса	да,	1998	жылы	білімімді	жалғастыра	беруді	жөн	деп	шештім.	

Сөйтіп,	Новосибирскілік	Мемлекеттік	Университетке	психология	факультетіне	түстім.	Оқып	жүріп,	Но-
восібірлік	және	мәскеулік	оқытушылардың	тренингтерінде	курстан	өттім.	

Сөйтіп	жүргенде,	«Шахар»	телерадиокомпаниясы	жұмыс	жасауға	шақырды.	Телевизия	саласында	жұ-
мыс	жасау	өте	қызық.	Компанияның	өсуі	үшін	өзімнің	психологиялық	білімімді	дамытуды	жөн	көрдім.	2001	
жылы	Новосібірлік	Мемлекеттік	Университетінің	базасындағы	ұйымдасқан	психолгия,	бизнес	психология-
сы	бойынша	«Рост»	атты	алматылық	психологиялық	орталығына	түсіп,	сол	жақты	тәмамдадым.	Біраз	
білім	жинап	алған	соң,	«Хит	ТВ»	музыкалық	телеарнасында	Бизнесті	дамыту	Директоры	болып	қызмет	
атқардым.	

Бірақ	мұрагерлік	бойынша	әкем,	Шарипов	Исмагиль	Лутфуллаұлының		жұмысын	жалғастырдым.	Ол	
тамаша	адам.	Алматы	қаласы	ІІ,	ІІІ	және	ІV	шақырылымында	Мәслихат	депутаты,	ауыл	щаруашылығы	
аймағындағы	ғылыми	жұмыстардың	авторы,	Алматы	қаласы	Ассамблея	кеңесінің	мүшесі,	қаламыздағы	
«Нұр	 Отан»	 партиясы	 саяси	 кеңесінің	мүшесі,	 «Ильдаш»	 Гуманитарлық	 даму	 Татар	 орталығын	 құрған,	
өзінің	тарихи	орны,	қаламыздың	«Татарка	Слабода»	ауданында	«Фатыма»	мешітін	салды.		

Анам,	Роза,	Әбубәкірқызы,	үлкен	тәжірибесі	бар	кардиолог-дәрігер.	Өмір	бойы	ҰОС	мүгедектерінің	Госпи-
талінде	қызмет	етті.	

		 	2012	жылы	мен	«Ильдаш»	Татар	орталығының	тізгінін	ұстадым,	2013	жылы	Алматы	қаласы	Қа-
зақстан	Халық	Ассамблеясының	мүшесі	атандым,	ал	2015	жылы	Алматы	қаласы	Қазақстан	Халық	Ассам-
блеясының	жанындағы	«Аналар	Кеңесінің»	Төрағасы	болып	сайландым.	

Біз	 әлеуметтік	 жағынан	 дамымаған	 балалармен	 және	 отбасылармен	 белсенді	 жұмыс	 жасаймыз.	
Біздің	қоғамдық	ұйымымыздың	және	қарапайым	тұрғындардың	көмегі	халықтың	осы	дәрежесіне	керек	деп	
ойлаймын.	Сондықтан	«Мектепке	барар	жол»	қайырымдылық	акциямыз	дәстүрге	айналды,	біз	оны	бала-
лар	үшін	«Фатыма»	мешітінде	өткіземіз.	Балалар	үлкен	қуанышқа	бөленіп,	шаттықтан	жарқырап	жүреді.	
Материалдық	құндылықтарға	қуанып	жүріп,	балалар	рухани	байып	қалады.	Олар	адамдарға	көмектесудің,	
айналасына	қол	ұшын	берудің	қаншалықты	маңызды	екенін	түсінеді.		

		«Өзге	балалар	болмайды»	акциясы	«Ильдаш»	ГДТО-нің	дәстүріне	айналды.	Алматы	қ.	ҚХА	жанындағы	
Аналар	Кеңесімен	бірге	адаптация	орталығында	жүрген	кәмелет	жасқа	толмаған	балалармен	кездесеміз.	
Балаларға	моральдік,	психологиялық	қолдау	көрсетіп	қана	қоймай,	Орталыққа	техникалар,	ойыншықтар	
тарту	етеміз.	Балаларға	тәттілер	беріп,	мини-спектакльдер	қоямыз.	Сондай-ақ,	балалардың	көбі	барып	
көрмеген	 ойын-сауық	 іс-шараларына	 билет	береміз.	 18	жасқа	толып,	Орталықтан	 кетейін	 деп	жатқан	
жасөспірім	балалардың	жаңа	өмірге	үйренуіне	көмектесеміз.	«Ильдаш»	ГДТО	өмірі	үшін	күресіп	жатқан	ба-
лаларды	назарсыз	қалдырмайды.	Олар	Педиатр	және	балалар	хирургиясы	Орталығының	Онкогематология	
бөлімінде	жатқан	пациенттер.

Марапаттар:	Ассамблея	Жылының	мерейтойлық	медалі.	
Алғыс	хаттар:
Қазақстан	Президенті	–	Назарбаев	Н.Ә.
Алматы	қ.	әкімі	–	Есімов	А.С.
«Нұр	Отан»	партиясының	Алматы	қаласындағы	филиалы	Төрағасының	бірінші	орынбасары	-		Маты-

жанова	К.С.
Алматы	қ.	Медеу	ауданының	әкімі	–	Макежанов	С.А.
Кредо:	«Бәрі	өзіміздің	қолымызда,	сондықтан	оны	жіберуге	болмайды»	-	Коко	Шанель	осылай	айтқан.	
Менің	ойымша,	әйел	қашан	да	әйел	болып	қалуы	керек	–	әлсіз,	женственной,	нежной.	Әйелдің	күші	оның	

әлсіздігінде.	Әйелдің	қасында	қашан	да	еркектің	мықты	күші	болуы	тиіс.	
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Нөкетаева Динар Жүсіпәліқызы
Қазақ	мемлекеттік	қыздар	педагогикалық	университетінің	ректоры,	«Нұр	Отан»	парти-
ясы	Алматы	қалалық	саяси	бюросы	мен	Қазақстан	Республикасы	Президентінің	жанын-
дағы	Әйелдер	істері	және	отбасылық-демографиялық	саясат	жөніндегі	Ұлттық	комисси-
яның		мүшесі,	педагогика	ғылымдарының	кандидаты.
1964	жылы	4	қарашада	Алматы	облысы,	Алакөл	ауданы,	Арқарлы	ауылында	дүниеге	кел-
дім.	Балалық	шағымда	мұғалім	болуды	армандаған	едім.	Сол	арманым	жүзеге	асты.	Ал-
маты	облысы,	Жамбыл	ауданы,	Ұзынағаш	ауылындағы	Т.	Рысқұлов	атындағы	орта	мек-
тепті	үздік	аяқтадым.	Сол	кездегі	әліппені	үйреткен,	білім	нәрімен	сусындатқан	алғашқы	
ұстазым		Алима	Исабекова	еді.	Мектепте	пионерлер	жасағы	кеңесінің	төрағасы,	кейіннен	

мектептегі	бастауыш	комсомол	ұйымының	хатшысы	болдым.	
Менің		тұлға	болып	қалыптасуымда	ерекше	рөл	атқарған	ең	бірінші	кезекте	әрине	ата-анам	болды.		Әкем	

Жүсіпәлі	Нөкетаев	Алматы	облысы,	Жамбыл	ауданының	тұңғыш	әкімі	болды,	өмірінің	көп	жылын	мемлекеттік	
қызметке	арнады.	Өзінің	алғырлығымен	танылып,	26	жасында	сол	кездегі	Талдықорған	облысы,	Алакөл	ауданы,	
Қарақұм	 қой	 совхозының	 директоры	лауазымына	тағайындалған.	 Кейіннен	 Алматы	облысы	Жамбыл	 ауданы,	
Ленин	колхозының	төрағасы,	 сондай-ақ,	 «Дегерес»	жылқы	заводының	директоры,	халық	депутаттары	аудан-
дық	Кеңесінің	төрағасы,	облыстық	кеңестің	депутаты,	т.б.	басшылық	қызметтерін	атқарған.	Анам	Алмагүл	
Сіләмқұлқызы	мектепте	ұстаз	болған.	

1986	жылы	С.М.Киров	атындағы	Қазақ	мемлекеттік	университетін	химия	мамандығы	бойынша	бітірдім.	
Бұл	пәнді	таңдауыма	үлкен	әсер	еткен	мектептегі	ұстазым,	химия	сабағын	жүргізген	Майра	Жамашева	бола-
тын.	Ұстазымның	берген	дәрісі,	жасаған	лабораториялық	жұмыстары	көңілімде	жақсы	әсерлер	қалдырды.	Уни-
верситетте		Б.Мансұров,	Н.	Нұрахметов,	К.	Токсеитов	сынды	көптеген	көрнекті	ғалымдардан		дәрістер	алдым.	

Еңбек	жолымды	білім	беру	жүйесінде	бастадым.	1988-1990	жылдарда	Алматы	облысы,	 Іле	ауданы,	Ащы-
бұлақ	ауылының	және	Алматы	облысы,	Жамбыл	ауданы	орта	мектептерінде		химия	пәнінің	мұғалімі	болдым.	
1992	жылдан	бастап	мемлекеттік	қызметтемін.	1992	жылдан	1994	жылға	дейін	Алматы	облысы,	Жамбыл	ау-
данының	аудандық	атқару	комитеті	жанындағы	жастар	ісі	жөніндегі	комитетінде	инспектор	және	Алматы	
облысы,	Жамбыл	аудандық	халық	депутаттары	кеңесінде	аға	референт,	1994	жылы	Жамбыл	аудандық	әкімшілі-
гінде	алдымен	референт,	содан	кейін	Алматы	облысы	Жамбыл	аудандық	маслихатында	жетекші	маман	болдым.	
Ал,	1999	жылы	маған	үлкен	сенім	білдіріліп,	Алматы	облысы	Жамбыл	аудандық	маслихатының	хатшысы	лауа-
зымына	көтерілдім.	Менің	жылдар	бойғы	еңбегім	аудан	халқы	тарапынан	бағаланып,	2004	жылдың	қазан	айында	
№17	бірмандатты	сайлау	округінен	Қазақстан	Республикасы	Парламенті	мәжілісінің		III-шақырылым	депутаты	
болып	сайландым.	2007	жылдан	бастап	«Нұр	Отан»	ХДП	партиялық	тізімі	бойынша	сайланған	Қазақстан	Респу-
бликасы	Парламенті	Мәжілісінің	IV-шақырылым	депутаты	болып	сайландым.	Осы	тұста	менің	парламенттегі	
заң	шығармашылық	қызметімде	З.Ж.	Қадырованың	әріптестік,	ұстаздық	еңбегін	ерекше	атап	өткім	келеді.	2009	
жылы	Қазақстан	Республикасы	Парламент	Мәжілісінің	Әлеуметтік-мәдени	даму	комитетінің	Төрайымы	болып	
сайландым.

Аталмыш	комитетті	басқару	кезінде	әлеуметтік-мәдени	даму	саласында	заңнамаларды	жетілдіру	және	
ондағы	олқылықтарды	жою,	сондай-ақ	оның	нормаларын	халықаралық	стандарттарға	сәйкес	келтіру	сияқты	
ауқымды	жұмыстар	жүргізілді.	Жұмыс	топтары	заңнамалық	шығармашылық	қызметтерінде	үлкен	еңбектер	
жасады.	Солардың	бірі	–	«Неке	(ерлі-зайыптылық)	және	отбасы	туралы»	Қазақстан	Республикасының	кодексі.Со-
нымен	қатар,	еңбек	қатынастарында	гендерлік	теңдік	кепілдіктерін	қамтамасыз	етуге,	қоғам	өмірінің	барлық	
салаларында	әйел	мәртебесін	көтеруде	жәрдемдесуге,	қоғамдық	санада	әйелдер	мен	еркектердің	тең	құқықта-
рын,	 әйелдердің	жағдайын	жақсарту	жөніндегі	мемлекеттік	 бағдарламаларды	жүзеге	 асыруға	 бағытталған	
«Әйелдер	мен	еркектердің	тең	құқықтары	және	тең		мүмкіндіктері	туралы»	Қазақстан	Республикасы	Заңының	
жобасы	әзірленді.

					2011	жылдың	20	қыркүйегінде	ұлт	тәрбиешілерінің	қара	шаңырағы	Қазақ	мемлекеттік	қыздар	педагоги-
калық	университетінің	ректоры	қызметіне	тағайындалдым.	Бүгінгі	күні	студенттердің	әлеуметтік	жағдайла-
рын	жақсарту	мен	заманауи	қазақ	қызының	қоғамдағы	бейнесін	қалыптастыруда	іргеліі	жұмыстар	атқарылуда.	

	 	 	 	Атқарған	қызметтерім	мемлекеттік	деңгейде	бағаланып,	«Құрмет»	орденімен	(2007),	«Қазақстан	Ре-
спубликасының	Тәуелсіздігіне	10	жыл»	(2001),	«Қазақстан	Парламентіне	10	жыл»	(2006)	«Нұр	Отан»	халықтық	
демократиялық	партиясының	«Белсенді	қызметі	үшін»	омырау	белгісі	(2010),	«Қазақстан	Республикасының	тәу-
елсіздігіне	20	жыл»	(2011),	«Қазақстан	даңқы»	орденімен	(2013),		«Қазақстан	қаржы	полициясына	20	жыл»	(2014),	
«Қазақстан	Республикасы	ІІМ	Ішкі	әскерлеріне	20	жыл»	(2014)	және		«Қазақстан	халқы	Ассамблеясына	20	жыл»	
мерекелік	медалімен	марапатталдым.

					Менің	хоббиім:	спортпен	айналысу,	әртүрлі	әдебиеттер	оқу.
					Мені	өмірлік	ұстанымым	(кредо):	парасаттылық,	адалдық,	адамгершілік.	
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Нүсіпжанова Бибігүл Нұрғалиевна  

Қазақстан	 Республикасының	 қоғамдық	 қайраткері,	 профессор,	 Т.Жүргенов	
атындаңы	Қазақ	ұлттық	өнер	академиясының	ректорі.	Алматы	қаласының	
тұрғыны.	 Ахмет	 Жұбанов	 атындағы	 музыкалық	 мектебінің	 фортепиано	
классы	бойынша	түлегі.Құрманғазы	атындағы	Алматы	Мемкеттік	консер-
ваторияның	бітіргең	 соң,	жұмысын	балаларға	арналған	№1	Ә.Қашаубаева	
атындағы	музыкалық	мектепте	мұғалім	 боп	 1984	жылы	 өз	 еңбек	жолын	
бастады.	Атақты	әнші	Нұрғали	Нүсіпжановтың	отбасында	дүниеге	 келді.	
Кішкентай	кезінен	Ш.Қалдаяқов,	М.Сағатов,	Н.	Тілендиев,	А.Бейсеуов	секілді	

атақты	композиторла	жиі	бізге	қонаққа	келетін,	олардың	музыкасын	тыңдап	өскен	соң,	бола-
шақ	мамандығым	айтпаса	да	белгілі	болды.	Өмірімнің	бәрін	музыкаға	арнадым.	Қазіргі	таңда	
«Эстрада	өнері»	атты	кафедрада	фортепианонада	сабақ	берем,	Ж.Елебеков	атындағы	эстра-
да-цирк	колледжінің	директоры	қызметіндемін,	сондай-ақ	Т.Жүргенов	академиясында	«Ортақ	
фортепиано»	 бөлімінің	меңгерушісімін.	Мен	 өз	 студенттерімен	мақтанамын.	 Қазақстанның	
даңқын	бүкіл	елге	шығаратынына	сенімдімін.

Өзімді	 бақытты	 адам	 деп	 санаймын.	 Себебі,	 менің	 өмірімде	 Ғазиза	 Ахметовна,	 ұстазым-	
Шолпан	Болтақызы	секілді	ұстаздар	кездесті.	Маған	бақыт	пен	рухани	күш	сыйлайтын	ата-а-
намды,	отбасымды,	балаларымды	қатты	қадірлеймін.	Ұстаздық	жолымнан	бөлек,	мен	100	ден	
астам	мақалалар	мен	оқулықтар	жаздым.	Халыаралық	және	республикалық	ғылыми	конферен-
цияларының,	театр	фестивалінің,	Халықаралық	Цирк	форумының	ұйымдастырушысымын.	

Марапаттар:	 «Қазақстанның	 құрметті	 қайраткері»,	 Халықаралық	 өнер	 мен	 мәдениет	
сферасының	«Звезды	Содружества»	премиясы,	«Қазақстан	халқы	Ассамблеясына	20	жыл»,	Қа-
зақстан	Республикасы	Президентінен	алғыс	хат,		МОН	РК	және	Алматы	қаласының	әкімшілігі-
нен	алғыс	хат.

Хобби:	әдебиет,	музыка,	театр
Кредо:	Болашаққа	үлкен	үмітпен...
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Омірбаева Күмісжан Сағындыққызы
Балалық	шағым	менің	жадымда	ертегідей	бір	мейірімді	дүние	болып	қалды	–	онда	менің	
отбасымдағы	әкем,	анам,	атам	Өмірбай	және	біз	–	алты	бала	кейіпкер	едік.	 	Үлкендер	
бізді	 адал,	 әдепті	 болуға,	 адамдарды	 сыйлауды,	 отбасы	абыройын	қастерлеуді	 үйрет-
ті.	 Мектепте	 комсомолдық	 ұйымның	 хатшысы	 болып	 сайландым.	 Оқу	 озаты	 және	
белсенді	оқушы	ретінде	Кремль	шыршасына	жолдамамен	марапатталдым.	Орыс	тілі	
және	әдебиеті	мұғалімінің	мамандығын	мектеп	директоры	Е.В.Бородинннің	арқасында	

таңдадым.	Әдебиет	пәнінің	әрбір	сабағы	нағыз	бір	спектакль	болатын,	ондағы	барлық	рөлдерді	оның	өзі	орын-
дайтын.	Мектепті	бітіргеннен	кейін	Герцен	атындағы	Ленинград	педагогикалық	институтына	оқуға	түстім.	
Еңбек	жолын	ауыл	мектебінде	орыс	тілі	және	әдебиеті	мұғалімі	болып	бастадым.	1961	жылдан	1971	жылға	
дейін	 комсомолда	жұмыс	 атқардым:	 бөлім	меңгерушісі,	 Қашыр	 аудандық	 комсомол	 комитетінің	 хатшысы,	
Павлодар	облыстық	комсомол	комитетінің	хатшысы.	1971	жылдан	1989	жылға	дейін	патриялық	жұмыста:	
аудандық,	қалалық,	облыстық	партия	комитеттерінде,	Қазақстан	Компартиясының	ОК,	Талдықорған	облы-
стық	партия	комитетінде.				

1989	жылдың	қаңтарында	баламалық	негізде	Қазсофпроф	хатшысы	болып	сайландым.	Осы	жылдың	қыр-
күйек	айында	Жоғарғы	кеңес	Президиумының	жарлығымен	Қазақ	ССР	Министрлер	Кеңесі	Төрағасының	әлеумет-
тік	сала	мәселелері	бойынша	орынбасары	болып	тағайындалдым.	Сол	жылы	Республиканың	Әйелдер	кеңесінің	
төрағасы	 болып	 сайландым.	 Ең	 үлкен	жетістік	 ретінде	 бес	 әйелдің	 Республиканың	Жоғарғы	 Кеңес	 депутат-
тығына	үміткер	ретінде	және	екеуінің	–	КСРО	Жоғарғы	кеңес	депутаттығына	ұсынуды	есептеймін.	Менің	ұсы-
нысым	бойынша,	Нұрсұлтан	Әбішұлы	Назарбаевтың	қолдауымен	Министрлер	Кеңесі	ауруханасының	ғимаратын	
Ана	мен	бала	денсаулығы	орталығына	беру	мәселесі	шешілді.	1991	жылы	Республиканың	Жоғарғы	Кеңес	Төрағасы-
ның	кеңесшісі,	содан	кейін	Халықаралық	байланыстар	мен	Протокол	бөлімінің	меңгерушісі	болып	бекітілдім.	1997	
жылы	Литвадағы,	сондай-ақ	қосымша	Латвия	және	Эстонияда	Республика	істеріндегі	сенімді	өкіл	болып	тағай-
ындалдым.	1998	жылы	Алматы	қаласындағы	ТМД	Интеграциялық	Комитетінің	кеңесшісі	болып	бекітілдім.	Бар-
лық	жұмыс	учаскелерінде	жастардың	патриоттық	және	интернационалдық	тәрбиесі	мәселелеріне,	денсаулық	
сақтау	саласының	дамуы,	балалар	үйлері,	қарттар	үйлерін	жайластыру,	әйелдер	кадрларын	басшылық	жұмысқа	
ұсыну	мәселелеріне	ерекше	назар	аудардым.	Кеңес	әйелдері	комитетінің	мүшесі	бола	тұра,	Мәскеу,	Тәшкент,	Киев-
тегі	әйелдердің	халықаралық	кездесулеріне	қатыстым,	сондай-ақ	Аргентина	мен	Чилиге	кеңестік	әйелдер	коми-
тетінің	делегацияларына	басшылық	еттім.														

Өмірде	қол	жеткізген	табыстарымның	барлығы	менің	комсомолдағы	жетекшілерімнің	арқасында	деп	ой-
лаймын:	М.	И.	Исиналиев,	В.В.	Ненадов,	В.Ф.	Герасименко,	У.Д.	Жәнібеков,	К.К.	Кунантаева,	Н.Б.	Абаева,	А.М.	Ажиба-
ева,	Б.Х.	Шендаулова,	З.А.	Керемеулова,	Г.	Копешева,	В.М.	Полякова,	А.П.	Осняч,	Г.Н.	Могилевцев	және	т.б.	Павлодар	
облысындағы	партиялық	жұмыстағы	жетекшілерім	-	Г.Н.	Смакотин,	Х.Х.	Демесинов,	К.А.	Алин,	Г.А.	Бариков,	Г.Я.	
Голков.	

	Жауапкершілік,	даналық,	жұмыстағы	жүйелілікке	мен	Қазақстан	Компартиясы	ОК-де	КОКП	(КПСС)	Саяси	
бюросының	мүшесі	Д.А.Қонаевтің,	 идеология	жөніндегі	 хатшы	С.Н.Имашев,	 үгіт-насихат	бөлімінің	меңгерушісі	
А.П.Плотников,	 оның	тамаша	орынбасарларының	 басшылығымен	 атқарған	 еңбекке	 үйрендім.	Күрделі	 пробле-
маларды	шешудегі	сенімділікке	Н.А.Назарбаев	пен	У.К.Қарамановтың	басшылығымен	үкіметте	қызмет	атқару	
барысында	ие	болдым.	Өзіммен	бірге	комсомолда,	партиялық	жұмыста,	кәсіподақ	ұйымдарында,	үкіметте,	пар-
ламентте	жұмыс	істегендердің	барлығына	шексіз	ризамын,	менің	отбасыма	олардың	түсінгендігі	мен	көрсеткен	
қолдауына	ризамын.

Қазіргі	уақытта	мен	құрметті	демалыстамын.	Алматы	қаласы	әкімінің	жанындағы	Әйелдер,	отбасы	істері	
және	демографиялық	саясат	жөніндегі	комиссияның	мүшесі,	Республикалық	Әйелдер	кеңесінің	мүшесі	болып	та-
быламын.		

«Құрмет	белгісі»	орденімен,	алты	медальмен	марапатталдым.	«Қазақстанның	алтын	әйелдері»	номинаци-
ясындағы	жеңімпазбын,	Алматы	және	Павлодар	облыстарының	құрметті	азаматымын.	Менің	атым	Павлодар	
облысының	 «Алтын	 кітабына»	 кірген,	 С.Торайғыров	 атындағы	 Павлодар	Мемлекеттік	 Университетінің	 Құр-
метті	докторымын,	Павлодар	педагогикалық	университетінің	Құрметті	профессорымын.			

Менің	ұстанымым:	адалдық,	әдептілік,	адамгершілік.	Айналамдағы	адамдармен	ортақ	тіл	табысу.	Бастаған	
істі	аяғына	дейін	жеткізу.			

Сүйікті	 ісім:	 кітап	 оқығанды,	 табиғатта	 серуендеу,	 сүйікті	 әуендерді	 тыңдауды,	 медитациямен	 айна-
лысқанды,	ән	шырқау,	би	билеу,	«Бодифлекспен»	айналысқанды,	достармен	кездесу,	балалармен,	немерелерім	және	
шөбереммен	тілдескенді	ұнатамын.	
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Орумбаева Гүлсәуле Әбдіхадрқызы   

Көркемдік	басшы,	Мемлекеттік	«Салтанат»	би	ансамблінің	бас	балетмей-
стер,	Қазақстан	Республикасының	еңбек	сіңірген	қайраткері.
1952	жылы	18	ақпан	күні	Жамбыл	облысының	Бірлік	ауылында	дүниеге	кел-
ген.	 Әкесі-	 Құстутунов	Әбдіхадр-	 Ұлы	Отан	 соғысының	 қатысушысы,	МВД	
полковнигі	боп	қызмет	атқарған.	2001	жылы	қайпыс	болды.	Шешесі-	Құсту-
тунова.Р.П-	ҚР	еңбек	сіңірген	педогогі.	Қызы-Орумбаева.	Қаржы	полициясы-
ның	басқарушысы.	
Селезнева	атындағы	АХУ-ні	 бітіргең	 соң,	 «Гүлдер»	 ансамблінің	 солисті	 бо-

лып	жіберіледі.	Ол	кезде	директор	Қаз	ССР	еңбек	сіңірген	әртісі-	Шара	Жиенқұлова	болады.	Қазақ	
және	шығыс	биінің	Қазақ	Ұлттық	университетінде	және	эстрада-цирк	студиясында	сабақ	бе-
реді.	Содан	«Казахский	танец,	методика	его	преподавания	»		және	«Теория	и	методика	препода-
вания	казахского	танца	по	специальности	бакалавр	хореографии»	секілді	әлі	күнге	дейін	қолда-
нылатын	кітаптар	жарыққа	шығады.

«Салтанат»	би	ансамбліне	келгеннен	бері,	көптеген	жетістіктерге	қол	жеткізеді.	20	жыл	
аралығында	костюм	тігетін	цех	пен	қатар	150ден	астам	би	түрлері	мен	екі	көрініс	шығарыла-
ды.	Сонымен	қатар,	Пусан	қаласына	ансамбль	шақырылып,	арнайы	дипломмен	марапатталады.	

Мәскеудің	850	жылдық	тойында,	Орумбаева	басқарған	ансамбль	Мәскеудің	әкімі	Ю.Лужко-
втан	арнайы	диплом	алады.

Көптеген	елдерді	ансамбль	шеберлігімен	тамсандырды.	Оның	қатарында:	Англия,	Франция,	
Китай,	Италия,	Турция,	АҚШ,	Индонезия,	Индия	және	т.б.

Еңбекқорлығы	мен	жетістіктері	үшін	ҚР	үкімет	атынан	«ҚР	өнер	саласында	еңбек	сіңірген	
қайраткері»,	Президент	жарлығымен	«Астана»	медалімен,	2007	жылы	«Құрмет»	орденімен	ма-
рапатталады.

Хобби:	гүл	өсіру,	бос	уақытын	отбасымен	табиғатта	өткізу.
Кредо:	Сұлулық	әлемді	құтқарады.
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Оспанова Бақыт Ахметқалиқызы                        

Ақтөбе	қаласындағы	мемлекеттік	қызметкер,	ҰОС	қатысушысы,	еңбек	ардагері	
отбасында	туып	өстім.	Ата-анам	қуғын-сүргін	жылдары	қаза	тапқандардың	
отбасыларынан	шыққан,	алты	бала	өсірді.	Дәл	сол	Ақтөбе	қаласында	орта	мек-
тепті	және	Ақтөбе	мемлекеттік	медициналық	институтты	-	қазіргі	уақыт-
та	 Марат	 Оспанов	 атындағы	 Батыс-Қазақстан	 мемлекеттік	 медициналық	
университетін	 «Емдеу	 ісі»	мамандығы	 бойынша	тәмамдағанмын.	 Дәрігер-те-
рапевт	қызметін,	Ақтөбе	медициналық	училищеде	және	Ақтөбе	мемлекеттік	
медициналық	 институтында	 оқытушы	 қызметін	 атқарғанмын.	 1990	 жылы	

Алматыға	қоныс	аударып,	Республикалық	медициналық	училищеде	сабақ	беріп,	содан	соң	Халықара-
лық	детоксикация	қызметінің	өкілдігі	–	«ҚР	Детоксикация	орталығы»	ҚБ-де,	«G&G»	ағылшын	фар-
мацевтикалық	компаниясының	Алматы	қаласындағы	өкілдігі	-	«VITA	FOOD»	ЖШС	медициналық	ком-
паниясында	директор	ретінде	медициналық	қызметпен	айналыстым.	

2008	 ж.	 серіктестердің	 бастамасы	 және	 қолдауымен	 Марат	 Оспанов	 атындағы	 Қоғамдық	
қордың	негізін	қалап,	қазіргі	 уақытқа	дейін	қордың	президенті	ретінде	қызмет	етіп	келемін.	Осы	
жылдары	әр	түрлі	қоғамдық	ұйымдарда	жұмыс	істедім:	Алматы	қ.	Әкімінің	қарауындағы	Әйелдер	
ісі	 мен	 демографиялық	 саясат	 бойынша	 комиссияның	 мүшесі,	 «Аруана»	 қоғамдық	 әйелдер	 клубы-
ның	вице-президенті,	Дипломатиялық	клубтың	қосарлас	төрайымы,	«Қазақстан	Республикасының	
Тұңғыш	Президенті	–	Елбасының	Қоры»	ЖҚ	қарауындағы	ҮЕҰ	сарапшылар	кеңесінің	мүшесі,	Алматы	
қ.	 әкімшілігінің	 Ішкі	 саясат	басқармасының	қарауындағы	ҮЕҰ	 үйлестіруші	 кеңесінің	мүшесі	 болып	
табыламын.	2000	жылдан	бастап	«Нұр	Отан»	партиясының	мүшесімін.

Келесі	басылымдардың	авторымын:	1.	«Марат	Оспанов.	Воспоминания».	«Жизнь	замечательных	
людей»	сериясы.	«Экономика»	баспасы,	2002	жыл.	2.	«Марат	Оспанов.	Мен	сенемін.	Я	верю».	Таңдаулы	
мақалалар,	басылымдар,	сұхбаттар.	«Білім»	баспасы,	2009	жыл.		3.	«Марат	Оспанов.	10	лет	в	поли-
тике...10	лет	спустя».	60	жылдығына	орай.	«Білім»	баспасы,	2009	жыл.	Гүлнәр	Рахметовамен	бірле-
скен	авторлық.	Балаларға	арналған	әлеуметтік	мекемелердің	ұстаздарына	арналған	әдістемелік	
кеңестер.

Өмірімдегі	өзгерісті	кезең	–	1990	жылы,	әуелде	қайта	құрылумен,	ал	содан	соң	мемлекеттің	еге-
мендік	алуымен	қатар	болған	баламалы	сайлау	нәтижесінде,	жұбайым	–	Марат	Оспановтың	Қаз	
КСР	Жоғарғы	кеңесінің	12	шақырылымының	депутаты	болып	тағайындалуына	байланысты	Алма-
тыға	қоныс	аударуымыз.	Біз	әйгілі	және	тағдыршешті	саяси	оқиғалардың	қақ	ортасына	тап	бол-
дық.	Бұл	ең	қызықты	әрі	оқиғаларға	бай	бақытты	шағымыз	болатын.	Өмірімдегі	 басқа	өзгерісті	
кезең	–	өзім	үшін	және	балаларым	үшін	үлкен	сынақ	болған,	өмірдегі	ең	қымбат	адамнан	айырылу.	
Жұбайым	–	Оспанов	Марат	Тұрдыбекұлы	–	ҚР	мемлекеттік	және	саяси	қайраткері,	ҚР	Парламенті	
Мәжілісінің	бірінші	шақырылымының	төрағасы,	Жоғарғы	кеңестің	12	және	13	шақырылымының	де-
путаты,	Парламент	Мәжілісінің	1	және	2	шақырылымының	депутаты,	экономика	ғылымдарының	
докторы,	Еуразиялық	Ғылым	академиясының	академигі,	еліміздің	іргесін	қалауға	елеулі	үлесін	қосқан	
саясаткер.	Біз	өмірдің	сынағынан	тайсалмай	өттік	және	бүгінгі	күні	тірегім	болған	және	Әкесінің	
атына	лайықты	әрекет	ететін	балаларымды	мақтан	тұтамын.	Марат	Оспанов	атындағы	Қоғам-
дық	 қор	 құрылған	 сәттен	 бастап	 атқарған	 қызметімнің	 ең	 маңызды	 үлесі.	 Көптеген	 қоғамдық	
және	әлеуметтік	маңызы	бар	жобалар	жүзеге	асырылды.	Негізгі	жоба	–	дамуында	ерекшеліктері	
бар	балалардың,	Алматы	қалалық	және	облыстық	17	әлеуметтік	балалар	мекемелеріндегі	жетім	
балалардың	психологиялық	және	шығармашылық	дамуына	бағытталған	«Мейірім»	әлеуметтік	жо-
басы.	Ерекше	қажеттіліктері	бар	балалар	мәселелесін	шешу	үшін	мемлекеттік,	қоғамдық,	бизнес	
құрылымдардың	және	БАҚ-ның	күшін	біріктіру	бойынша	нақты	шаралар	орындалды.

Марапаттар:		«Қазақстан	Республикасының	Тәуелсіздігіне	10	жыл»,	«Қазақстан	Республикасы-
ның	Тәуелсіздігіне	20	жыл»,	«Қазақстан	Республикасының	Конституциясына	20	жыл»	мерейтой	ме-
дальдары,	ҚР	Президенті	Н.Ә.	Назарбаевтың	Алғыс	хаты,	кәсіби	және	қоғамдық	қызмет	үшін	беріл-
ген	құрмет	грамоталары	және	алғыс	хаттар.

Қызығушылық,	хобби:		музыка,	кітап	оқу,	жиһанкездік,	қоңырауларды	жинау	–	әлемнің	сан	алуан	
елдерінен	әкелінген	1000-ға	жуық	түрі	бар.

Өмірлік	ұстаным:	«Өзім	жайлы	бірінші	әсер	қалдырудың	басқа	екінші	мүмкіндігі	болмайды».
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Рамазанова Бижамал Рамазанқызы
Мен	1927	жылы	Алматы	облысы,	Ақсу	ауданы,	Қызылағаш	ауылында	дүниеге	
келдім.	Әкем	Есіргепұлы	Рамазан	орысша,	арабша	сауатты	адам	болған.	1916	
жылдары	соғыс	кездерінде	қазақ	жігіттерін	майдан	шебіне	(окоп	қазуға)	Ле-
нинградқа	апарған.	Жергілікті	жерлерде	 	түрлі	шаруашылық	жұмыстарға	
араласқан.	Анам	–	Уәзипа	Әбділдәқызы	Гвардия	ауданының	Киров	атындағы	
совхозда	көп	жылдар	үлгілі	сауыншы		болған.
1942	 жылы	 мен	 Түрген	 педучилищесі	 жанынан	 ашылған	 қысқа	 мерзімді	
мұғалімдер	 даярлайтын	 курсты	тамамдап,	 еңбек	жолын	 Гвардия	 (қазіргі	

Кербұлақ)	ауданына	қарасты	Шаңқанай	орта	мектебінде	бастауыш	кластарға	сабақ	беруден	
бастадым.	Одан	 кейін,	 осы	ауданның	Қаракемер	 орталау	мектебіне	 қазақ	тілі	және	 әдебиет	
пәндерінен	мұғалім	болдым.	1945	жылы	Талдықорған	облыстық	Оқу	бөлімінің	шешімі	мен	облы-
стық	комсомол	комитетіне	мені	жұмысқа	жіберіледі.	1945-1957	жылдарда	Қаратал	аудандық,	
Талдықорған	қалалық	және	Талдықорған	облыстық	комсомол	комитеттерінің	бірінші	хатшы-
сы	болдым.	Бұдан	соң,	Талдықорған	қалалық	және	облыстық	атқару	кеңестерінің	төраға	орын-
басары	қызметтерін	атқардым.

1959-1963	 ж.ж.	 Алматы	 облыстық	 партия	 комитетінің	 хатшылығына	 мені	 сайланған.	
1963-1975-	жылдар	-	12	жыл	бойы	Қазақ	КСР	Жоғарғы	кеңес	Президиумының	хатшысы	болдым,	
ал	1982	жылы	зейнеткерлікке	шыққанша	Қазақ	КСР	Министерлер	Кеңесі	жанындағы		Архив	бас	
Басқармасының	бастығы	болып	қызмет	атқарғанмын.	1982	–	1992	ж.ж.	Республикалық	Мәде-
ниет	қызметкерлерінің	білімін	жетілдіру	институты	мен	Б.Гончаров	атындағы	жол	құрлы-
стары	институтында	Политология		пәнінің		аға	оқытушысы	болдым.

Мен,	Алматы	қаласы,	Алматы	облысы,	Ақсу	ауданы	және	Талдықорған	қалаларының	«Құр-
метті	азаматы»	болып,	Абай	атындағы	мұғалімдер	және	педагогикалық	университетін	бітір-
генмін.	Философия	 ғылымдарының	кандидатпын.	 «Ұмытылмас	 екі	 сапар»	 (Индияға	туралы),	
«Елім	деп	соққан	жүректері»,	«Органы	народовластия»,	«Өскелең	елдің	өренді	қыздары»,	«Они	
творили	историю»	деген	кітаптардың	авторымын.	Еліміздің	атақты	ел	басқарған			-		Д.А.	Қо-
наев,	М.Б.	Бейсебаев,	С.Б.	Ниязбеков,	Б.А.	Ашимов	және	Х.	Доспанова,	Б.	Бөлтірікова,	П.	Тәжібаева,	
Б.	Римова,	З.	Тамшыбаевалар,		басқа	да	азаматтар	туралы	мақалалардың	авторымын.

Қазақстан	Республикасы	Тәуелсіздік	жылдарғы	марапаттары:	«Құрмет»	ордені	мен	«Ерен	
еңбегі	үшін»	медалі,	ҚР	Құрмет	грамотасы,	«Қазақстан	Конституциясына	10	жыл»,	«10	жыл	
Астана»,	«Қазақстан	Республикациясының	тәуелсіздігіне	20	жыл»,	«Тыңға	50	жыл»	мерекелік	
медальдар.

Өмірлік	ұстанымы:	«Бақытты	қуып	қара	тер	болма,	оны	өзіңнің	ісің	мен		ішіңнен	ізде!»	(Пи-
фагор).		

Отбасым:	жолдасым	 Әлбазаров	Шапағат	 –	 отставкадағы	 гвардия	 полковнигі,	 Белорусс,	
Польша,	жерлерін	азат	етуге,	Берлинді	қоршау,	алу	операциаларына	қатысқан.	Қызыл	жұлдыз,	
II	дәрежелі	Отан	соғысы,	«Құрмет»	ордендерінің	иегері	(2015	жылы	сәуір	айында	92	жасқа	қа-
раған	шағында		дүниеден	озды).	Отбасымның	ұлдарым	–	Бауыржан,	Бахытжан,	немерелерім	-	
Әділжан,	Қайыржан	ғылыми	атақтары	бар,	медицина,	математика,	мұнай-газ	салаларының	
мамандары.
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 Рымбаева Роза Куанышқызы
ҚР	Халық	әртісі,	Т.	Жүргенов	атындағы	Театр	және	кино	университетінің	
Әртіс	шеберлігі	кафедрасының	профессоры.
Семей	облысының	Жаңғызтөбе	станциясында	теміржолшылар	отбасында	
дүниеге	 келдім.	 Семей	 қаласында	 	 10	 сыныпты	бітірдім.	Бүкілодақтық	 ха-
лықаралық	конкурстарға	қатысып,	лауреат	атандым.	Әкем	Рымбаев	Қуа-
ныш,	анам	Қасенова	Айту.
Мен	 Алматы	мемлекеттік	театрлық-көркемдік	 институтын	музыкалық	
комедия	әртісі	мамандығы	бойынша	бітірдім.	Менің	тәлімгерлерім	Рахилям	

Абдрахмановна	Машурова,	Кәукен	Кенжетайұлы	Кенжетаев,	П.	Ш.	 Эльдаров	және	т.б.	 секілді	
тамаша	ұстаздар	болды.

«С	 песней	 по	 жизни»	 атты	жас	 орындаушылардың	 Бүкілодақтық	 конкурсына	 қатысып,	
бірінші	сыйлықты	иелендім,	1976	жылы	Қазақстанның	Ленин	комсомолы	сыйлығының	лауре-
аты	деген	құрметті	атақ	берілді.	1977	жылы	Болгариядағы	«Золотой	Орфей»,	атты	эстрада	
орындаушыларының	Халықаралық	конкурсында	«Бас	жүлдені»		иелендім,		Польшадағы	«Сопот	
77»,	 Түркиядағы	 «Алтын	микрофон»	 конкурсының	 лауреаты	атандым.	 Көптеген	 конкурстар	
мен	фестивальдарға,	 АҚШ-тағы,	 Норвегиядағы	Қысқы	 олимпиада	 ойындарына,	 Венгриядағы,	
Түркиядағы,	ШКСР,	Өзбекстан,	Қырғызстан	және	басқа	да	көптеген	елдердегі	КСРО	Мәдениет	
күндеріне	қатыстым.	Кубадағы	Халықаралық	конкурсқа	қатысып,		«Гран-При»	және	«Гала-83»	
бірінші	сыйлығын	иелендім.

1976—1979	жылдары	«Гүлдер»	республикалық	жас	эстрада	ансаблінің	солисі,	1979	жылдан	
бері	–	«Арай»	эстрада	ансамблінің	солисі	болып	жұмыс	істедім,	ол	кезде	оның	директоры	және	
көркемдік	жетекшісі	күйеуім	Тасқын	Оқапов	еді.	1979	жылдан	осы	уақытқа	дейін	–	«Қазақкон-
церт»	Республикалық	концерттік	бірлестігінің	солисі,	1995	жылдан	бері	Т.	Жүргенов	атындағы	
Қазақ	өнер	академиясының	оқытушысы	қызметін	қатар	атқарып	келемін.	Мүгедек	балаларға,	
аналарға,	мүгедектерге	арналған	қайырымдылық	концерттеріне	әрқашан	қатысып	келемін,	қа-
тысып	жүруге	тырысамын.	Адамдарға	көмектесу	әрбір	азаматтың	борышы	деп	есептеймін.

Отбасым	–	мен	үшін	қасиетті.	Күйеуім	–	Тасқын	Оқапов	талантты	адам	болды.	Біздің	бала-
ларымыз	Әли	мен	Мәди	де	музыкамен	айналысады.

Мен	КСРО-ны	халықаралық	конкурстарда	танытқан	алғашқы	қазақстандық	әртіспін,	«Қа-
зақстанның	 Алтын	 дауысы»	 саналамын,	 мені	 «Орта	 Азияның	 бұлбұл	 құсы»	 деп	 те	 атайды.	
Менің	дауысымді	лирикалық	сопрано	ретінде	топтайды,	дауыс	4	октованы	қамтиды.	Мен	фо-
нограммамен	өлең	айтпаймын.

Халық	арасында	мені	Алла	Борисовна	Пугачевамен	салыстырады.	Стиль,	имидж	және	мане-
ра	жағынан	ұқсамасақ	та,	халық	бізді	примадонна	деп	таниды.

Өзімнің	жеке	 бағдарламаларымде	 әрқашан	 эстрада-симфониялық	оркестрінің	 сүйемелде-
уімен	жанды	дауыста	орындаймын.

	Наградаларым:	1979	жылы	музыкалық	өнер	саласындағы	мол	үлесім	үшін	«Қазақстан	Ре-
спубликасының	Еңбек	сіңірген	әртісі»	Құрметті	атағын,	1986	жылы	–	«Қазақстан	Республика-
сының	Халық	әртісі»	атағын,	1991	жылы	–	«Қырғызстан	өнерінің	Еңбек	сіңірген	қайраткері»,	
«Өзбекстанның	Еңбек	сіңірген	әртісі»	атағын	алдым.	2001	жылы	«Парасат»	Орденімен	мара-
патталдым,	 2004	жылы	 Қазақстан	 Республикасының	 мемлекеттік	 сыйлығының	 лауреаты,	
2010	жылы	ҚР	«Парасат»	орденінің	иегері	болдым.	2015	жылы	Қазақстанның	музыкалық	инду-
стриясының	дамуына	қосқан	үлесім	үшін	Муз-ТВ	«Гравитация»	сыйлығын	алдым.		

Ермегім:	белгілі	бір	ермегім	жоқ.	Бос	уақытымды	толығымен	балаларыма	арнаймын,	олар-
мен	ашық	сөйлескенді,	қыдырғанды	және	олардың	топтарымен	демалғанды	ұнатамын.	Қысқа-
сын	айтқанда,	менің	балаларым	мен	менің	мәнсабым	–	мен	үшін	ең	басты	ермек.

Ұстанымым:	өз	кәсіби	дәрежемді	жетілдіру,	жақсыға	ұмтылу.	
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Рябко Наталья Ивановна
Алматы	қаласының	Білім	беру	басқармасының	№6	Оқушылар	үйінің	дирек-
торы.	
Мен	Алматы	қаласында	туып	өстім.	№32	орта	мектепті	бітірдім.	Аудан-
дық	комсомолдың	бағыттауымен	1975	жылы	№71	сегізжылдық	мектепке	
аға	пионер	тәлімгері	атандым,	кейін	дәл	осындай	қызметке	№83	орта	мек-
тепке	бекітілдім.	
1984-1989	жылдар	аралығында	Абай	атындағы	Қазақ	педагогикалық	инсти-
тутында	биология	пәнінің	мұғалімі	мамандығы	бойынша	білім	алдым.	1982	

жылы	Октябрь	ауданының	Пионерлер	үйіне	әдіскер	ретінде	қабылдандым,	ал	1989	жылы	атал-
мыш	Пионерлер	үйінің	директоры	қызметіне	орналастым.	

Менің	тұлға	ретінде	қалыптасуыма	ең	алдымен	ата-анам,	одан	кейін	патриотизмді,	Отан-
ды	сүюді,	әділдікті	үйреткен	пионерлік	және	комсомолдық	ұйымдар	әсер	етт.

Ұйымдастырушылық	жұмысқа	машықтандырып,	жетекшіліктің	қыр-сырын	үйреткен	Пи-
онерлер	үйінің	директоры	Филатова	Галина	Васильевна,	ГОРОНО-ның	тәрбие	ісі	бөлімінің	же-
текшілеріне	алғысым	шексіз.	

Менің	өмірімдегі	ең	қымбат	дүние	–	ол	менің	отбасым	мен	жұмысым.	Менің	екі	ересек	балам	
бар	–	қызым	мен	ұлым,	2	немерем	бар.	

Мен	 өзімнің	 №6	 Оқушылар	 үйінің	 директоры	 қызметімде	 жеткен	 жетістіктеріммен	
мақтанамын.	Бірнеше	жыл	қатарынан	ол	Алматы	қаласының	қосымша	білім	беретін	үздік	ме-
кемесі	болып	табылады.	

Өскелең	ұрпаққа	білім	беруде	жеткен	жетістіктерім	үшін	1996	жылы	«ҚР	Білім	беру	ісінің	
үздігі»	атағына	ие	болдым.	Одан	бөлек	«ҚР	Тәуелсіздігінің	20	жылдығы»	мерейтойлық	медалі,	ҚР	
Білім	және	ғылым	министрлігінің,	қала	әкімі	мен	аудан	әкімінен	көптеген	құрмет	грамотала-
рымен	марапатталдым.

Басқарушылықтан	басқа	№	6	Оқушылар	үйінен	Балалар	Мода	театрының	құрушысымын.	
Бұл	театр	14	жыл	бойы	қалалық	мода	театрлар	байқауының	жеңімпазы	және	Халықаралық	
сайыстар	мен	фестивальдар	жүлдегері.	Коллекцияларды	дайындағанда	Қазақстандық	патрио-
тизмді	насихаттау,	ұлттардың	салт-дәстүрін	меңгеру,	жас	ұрпақтың	бойына	кереметті	сезі-
не	білуді	сіңдіруді	есімнен	шығармаймын.	

Әуестігім:	бас	киімдерді	әзірлеу,	икебана,	дизайн.
Ұстанымым:	Өткенді	артқа	қалдырып,	жаңа	белестерді	бағындыру.
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Сағымбекова Майра Мәжитқызы
«Гүлден	Сауда»	ЖШС	Бас	директоры,	Алматы	қаласы.
Солтүстік	Қазақстан	облысында	дүнеге	келдім.	Көп	балалы,	еңбекқор,	ұлт-
тық	дәстүрлі	қастерлейтін	отбасында	тәрбиелендім.	Әкем	–	Қызыл	Арми-
яның	капитаны,	Ұлы	Отан	соғысының	ардагері	 	Мәжит	Қасенұлы	майдан-
да	алған	жарадан,	 	мен	екі	жасқа	енді	толған	кезімде,	1953	жылы	қайтыс	
болды.	 Атамыз	 Қасен	 Қасымханов	 –	 Қызыл	 Армия	 комиссары	 31	жасында	
ақгвардияшылармен	шайқаста	ерлікпен	қаза	тапты.	Күйеулерінен	жас	же-
сір	қалған	әжесі	Толқынай	мен	шешесі	Рәзия	жеті	баланы	тәрбиелеп,	елдің	

алдыңғы	қатарлы	азаматтары	етіп	өсірді.	Соғыстан	кейінгі	жылдар	өте	ауыр	болды,	әсіресе	
жетім	балаларға	оңай	тиген	жоқ.	Балалар	колхоздың	егіс	даласында	жұмыс	істеді,	өгізбен	шөп	
тасыды,	сиыр	сауды,	отын	жарды...	Сөйтіп	жүріп	оқуларын	да	ұмытқан	жоқ.	

Сабақты	үздік	оқыдым,	мектепте,	содан	кейін	техникумда	(топ	жетекшісі	болдым)	қоғам-
дық	 жұмыстарға	 белсене	 атсалыстым,	 пионерия,	 комсомол,	 ұйымдарының	 лидері	 болдым,	
шаңғы	тебу	және	велоспорт	түрлерінен	спорт	шеберіне	кандидатпын.	

Екі	жоғары	оқу	орнының	дипломына	ие	болып	(Ташкент	транспорт	институты	(1972-1978	жж.)	
және	Москва	кеңестік	сауда	институты	(1986-1989жж.),	қатардағы	ревизордан	ҚР	Индустрия,	эконо-
мика	және	сауда	министрлігінің	Тауар	ресурстары	бас	басқармасының	бастығына	(Қазақстан	халқын	
азық-түлікпен	қамтамасыз	етумен	айналыстым)	дейін	еңбек	жолынан	өттім.	

Менің	қалыптасуыма,	өсуіме	ықпал	етіп,	қолдаудаған,	өмір	жолымда	үлкен	рөл	атқарған	
сүйікті	мұғалімім	Кузьменко	Анне	Михайловнаға,	ОРСа	НОД-1	бастығы	Қошанов	Әбдуқали	Қо-
шанұлына,	 Ұлы	Отан	 соғысының	 ардагері	 Демьяненко	Лев	Павловичке,	 ҚР	Премьер-министрі	
кеңсесінің	бұрынғы	басшысы	А.А.Тілеубердинге	Парламент	Мәжілісінің	депутаты	Самакова	Ай-
ткүл	Байғазықызына	алғыс	айтамын.	

Еңбек	 еткен	 жылдарымда	 Қызылорда	 қалалық	 Халық	 депутаттары	 кеңесіне	 депутат	
болып	 (1985-1991жж.)	 сайландым.	 Аудандық	 аумақтық	 сайлау	 комиссиясының	 мүшесі	 және	
төрайымы,	Алматы	қалалық	ТЖ	алдын	алу	және	жою	жөніндегі	комиссияның	мүшесі,	Алматы	
әкімі	жанындағы	Әйелдер	ісі	және	отбасылық-демографиялық	саясат	жөніндегі	комиссияның	
мүшесімін.	Қазақстан	Әйелдер	съезіне	бірнеше	рет	делегат	болып	сайландым.	Бірнеше	мәрте	
ҚР	Президенті	бастаған	инвестициялық,	инновациялық	технологиялар	жөніндегі	үкіметтік	ко-
миссия	құрамында	шет	елдерге	(Біріккен	Араб	Әмірліктері,	Германия,	Италия)	сапарға	шықтым.	

Шықан	тегімізді	қадірлеп-қастерлеу,	кейінгі	ұрпаққа	ата-баба	дәстүрлерін	үйретуді	өзімнің	
азаматтық	борышым	деп	санаймын.	Сондықтан	біз	Шымкент	облысындағы	Сайрам	ауылын-
дағы	екі	тарихи	тұлғаның	жатқан	жерлерін:	Қожа-Ахмет	Яссауидің	атасы	–	Махмұд	шайқы	
Баба	мен	оның	екі	егіз	ағасы	Бабай	ата	мен	Тағай	атаның	мазарларын	қалпына	келтіруді	(жа-
нынан	үй	және	құран	оқитын	жер	салынды,	көгалдандырылды,	мәрмәрдан	түйенің	ескерткіші	
қойылды)	 қолға	 алдық.	 Ұзақ	 уақыт	 іздеп	 жүріп	 шешеміздің	 (балалар	 үйінде	 өскен)	 ата-ана-
сы	жерленген	жерді	 тауып,	 Қызылорда	 облысындағы	Шиелі	және	Жаңақорған	 ауылдарында	
ескерткіштер	қойдық.	Ұлы	Жеңістің	70	жылдығы	қарсаңында	Петропавл	қаласы	маңындағы	
Шаховское	ауылында	әкеміз	–	Ұлы	Отан	соғысының	ардагері,	капитан	Мәжит	Қасеновке	мемо-
риал	орнаттық.	Осылайша	өзімнің	баяғыдан,	 бала	кезімнен	келе	жатқан	арманымды	жүзеге	
асырдым.	

Еңбек	жолында	және	қоғамдық	жұмыстардағы	жетістіктерім	үшін	«Құрмет»	орденімен,	
С.К.Нұрмагамбетова	тындағы	«Сағадат	Сардар»	орденімен,	«Ерен	еңбегі	үшін»медалімен	және	
көптеген	мерекелік	медальдармен,	алғыс	хаттармен	марапатталдым.	

Хобби:	гү	өсіру,	спорт,	табиғат	аясына	шығып	жеміс-жидек,	саңырауқұлақ	теру,	әлемді	тану.
Кредо:	Білімі	 күштінің	–	 білегі	 күшті.	Үнемі	алға	жылжу,	жақсыны	табу,	маңайыңа	жақ-

сылық	жасау,	өмірге	құштарлық,	жаратқанның	бергенін	бағалау	және	сақтау.
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Саин Аружан
Қазақ	ұлттық	университетінің	география	факультетінің	түлегі.	
«Милосердие	«Дом»	Ерікті	қоғамының	құрушысы,	директоры.
Қор	жұмысының	негізгі	бағыттары:
«Подари	детям	жизнь»	жобасы.	Бұл	жоба	шетелде	ем	алуды	немесе	уақтылы	
емделуге	мүмкіндігі	жоқ	балаларға	арнап	қаражат	жинауды	көздейді.	Қор	
мен	«Самұрық	Қазына»	АҚ	әлеуметтік	серіктестік	жайлы	екіжақты	мемо-
рандумға	 қол	 қойған.	 Осы	 серіктестіктің	 арқасында	 қорға	 хабарласатын-
дардың	көп	бөлігі	ДЦП	дертіне	шалдыққан	571	бала	және	басқа	да	ауруларға	

шалдыққан	74	бала	емделіп	шықты.
2007	жылдан	бастап	Қазақстан	Республикасының	аумағында	«Подари	детям	жизнь»	атты	

СМС	акция	бастау	алды.	
«Казахстан	 без	 сирот»	жобасы.	Жоба	мен	 портал	мақсаты	 –	 бала	 асырап	 алғысы	 неме-

се	 қамқорлыққа	 алғысы	 келген	 адамдарға	 өз	 балаларын	тауып	 беру.	 Сондай-ақ,	 порталда	ҚР	
қамқорлыққа	алу	жайлы	заңнамасымен	танысуға	және	бала	асырап	алу	оқиғасымен	бөлісуге	
болады.	 Аталмыш	жоба	 2010	жылы	 5	 наурызда	 «Көктем	шуағы»	 кездесуінде	 ҚР	 Президенті	
Н.Ә.Назарбаев	тарапынан	қолдау	тапқан.

«ДОМ»	ҚҚ	мен	ҚР	Білім	және	ғылым	министрлігінің	Балалар	құқығын	қорғау	комитетімен	
бірлескен	жобасы	«Казахстан	без	сирот»,	«Самұрық-Қазына»	ҰҚҚ»	АҚ-ның	қолдауымен	usynovite.
kz	электронды	портал	құрылған	болатын.	Қазіргі	таңда	осы	сайтта	4328	жетім	баланың	ан-
кеталары	орналастырылған.	Порталдың	арқасында	86	бала	отбасылы	болды,	124	бала	қамқор-
лыққа	алынса,	67-і	патронатқа	алынған.	

«Аутизм	победим»	жобасы.	Жобаны	қаржыландыратын	 «Самұрық-Қазына»	 ҰҚҚ»	АҚ.	 «Ау-
тизм	победим»	жобасы	бойынша	49	отбасы	тұрақты	курстан	өтуде.	Дәрістер	тегін	өткізіледі.	
Аутизм	орталығында	бейімделуден	өтуге	бүкіл	Қазақстаннан	келеді.	

«Аружан	и	Ко»	продюсерлік	орталығы.	Құрушы,	директор.
Қазақстандық	телеарналар	үшін	ойын-сауық,	танымдық,	білім	беретін	бағдарламалар	мен	

шоулардың	продюсері:	«Разминка»,	«Экспресс-FOOD»,	«Вкусно	и	быстро	с	Евгением	Жумановым»,	
«Еркемай»,	әйелдерге	арналған	бағдарлама	«Под	вуалью»,	«Астрологический	прогноз»,	«Компью-
терные	новости»	және	т.б.

2009	жылы	–	Қайырымдылық	саласындағы	қоғамдық	жүлде	«Алтын	жүрек»
2012	жылы	–	«Народный	любимец»	жүлдесі
2013	жылы	–	Қазақстанның	ықпалды	50	әйелі
2015	жылдың	 наурыз	 айында	Қазақстан	Президенті	Нұрсұлтан	Назарбаев	 Аружан	 Саин-

ның	қайырымдылық	қорына	және	мемлекеттік	тілді	дамыту	қорына	Қытайдағы	«Шелковый	
путь»	бейбітшілік	жүлдесінің	қаламақысы	ретінде	300	мың	доллардан	берді.	«Бұл	қаражат	бар-
лық	мәселенің	шешімі	бола	алмайтыны	анық.	Алайда	оны	тапсыру	біздің	қоғамның	қайырым-
дылыққа	көп	көңіл	бөлуі	үшін	жасалған	белгі	деуге	болады.	Біздің	кездесуіміз	бір-бірімізге,	әсіресе	
балаларға	көмектесуді	насихаттайтын	Наурыз	мерекесінің	алдында	болып	отыр»,	 -	 деді	Ел-
басы.	Президент	«Милосердие»	Ерікті	қоғам»	ауыр	сырқатқа	шалдыққан	балаларға	көмектесу	
сияқты	маңызды	әлеуметтік	бағытта	еңбек	етіп	жатқанын	және	бұл	игі	 істе	оларға	қоғам	
тарапынан	көмек	керек	екенін	баса	айтты.	«Сіздердің	бұндай	іспен	айналысып	жатқандарыңыз	
мейірімділіктің	үлгісі	екендігін	танытып,	балаларды	емдеуге	көмектесуге	шамасы	келетін	аза-
маттардың	назарын	аударатыны	анық.	Біз	де	қарап	отырмай,	дерттердің	пайда	болу	себеп-
терін	анықтап,	оның	ары	қарай	дамуына	жол	бермеуіміз	керек»,	-	деп	айтып	өтті.		
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Санатқызы Анель
УШУ-ТАОЛУ	бойынша	ҚР	ұлттық	құрама	мүшесі,	спорт	шебері,	
Қазақ	спорт	және	туризм	Академиясының		кәсіби	спорт	және	жекпе-жек
	факультетінің	1	курс	студенті	
26	наурыз	1995	жылы	Талдықорған	қаласында	туылып,	Алматы	қаласында	
өсіп,	 оқыдым.	2010	жылы	М.Мәметова	атындағы	№28	техникалық	лицей-
ді	аяқтадым.	 	2010-2013	жылдар	аралығында	Абай	атындағы	ҚазҰПУ	кол-
леджінде	«аударма	 ісі»	 	мамандығы	бойынша	оқыдым.	 	Бала	күнімнен	бері	
спорт	пен	шет	тілдеріне	қызығушылық	танытып	келемін.	

Спортқа	 мені	 жетелеген	 тәлімгерлерім	 дүниеден	 мезгілсіз	 озған	 Колокольников	 Андрей	
Юрьевич	 	және	менің	әжем	Нурхамиткызы	Сакыш.	Мәңгілік	тағзым	етемін!	Алғысым	шексіз!	
Оқуымда	Винокурова	Елена	Ивановна	(ҚазСТА	әлеуметтік-гуманитарлық	ғылымдар	кафедрас-
ының	оқытушысы,	тарих	магистрі)	және	Копбаева	Светлана	Масельбековна	(Абай	атындағы	
ҚазҰПУ	көптілді	білім	беру	Институтының	шет	тілдері	байланысы	және	аударма	ісі	кафедрас-
ының	оқытушысы)	үздік	білім	нәрін	берді.

Мен	 Қазақстан	 Республикасының	 абсолютті	 чемпионымын,	 ересектер	 арасындағы	
әлемдік	 чемпионаттың	қола	жүлдегерімін	 (2013	ж,	Малайзия,	Куала-Лумпур	қаласы),	 ересек-
тер	арасында	өткен	әлемдік	чемпионаттың	күміс	жүлдегерімін	(2014	ж,	ҚХР,	Киджоу	қаласы),	
MoscowWushuStars		Халықаралық	турнирінің		алтын	және	күміс	жүлдегері	(2015	ж.,	РФ,	Мәскеу	
қаласы),	халықаралық	турнирдің	қола	жүлдегері	(2011	ж.,	ҚХР,	Үрімші	қаласы),	15	жасымда	Ази-
яда	ойындарының	қатысушысы	болдым	(2010	ж.,	ҚХР,		Гуаньчжоу	қаласы).

Қоғамдық,	 университет,	 қаламның	 және	 елімнің	 өміріне	 өз	 пайдама	 және	 барлығының		
игілігі	үшін		үнемі	белсенді	араласамын	және	араласып	келемін.	

Қазақстанның	өркендеуіне	қосқан	үлесім	деп,	спортта	және	оқуда	жеткен	жетістіктерімді	
айтамын.	Өзімнің	спорттық	мансабымда	18	алтын,	7	күміс	және	6	қола	медальдарым,	сонымен	
қатар	бірнеше	дипломдар,		мақтау	қағаздарым,	сертификаттарым	бар.

Менің	сүйікті	ісім	–	бұл	шет	тілдері,	спорт.
Менің	ұраным:	Чемпион	болу!		Бірінші	болу!		Үздік	болу!
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Сәрсенбекова Гүлнәр Әлібекқызы
	Философия	ғылымдарының	кандидаты,	доцент,	Қ.И.	Сәтпаев	атындағы	Қа-
зақ	ұлттық	университетінің	тәрбие	ісі	жөніндегі	проректоры.	
Мен	1968	жылы	9	мамырда	Оңтүстік	Қазақстан	облысы	Алғабас	ауданында	
дүниеге	келдім.	Балалық	шағымда	орта	білім	беретін	және	музыкалық	мек-
тептерде	үздік	оқитын	қыз	болдым.	Би	үйірмесіне	қатысатынмын.	Дойбы	ой-
нап,	кітап	оқығанды	сүйетін	едім.	Сондай-ақ	баскетболмен	және	волейболмен	
айналысатым.	Маған	тапсырылған	тапсырмалардың	барлығына	асқан	жа-
уапкершілікпен	қарап,	алға	қойған	мақсаттарыма	жетуге	тырысатынмын.	

1985	жылы	М.	Әуезов	атындағы	орта	мектепті	алтын	белгімен	бітіріп,	С.М.	Киров	атын-
дағы	Қазақ	ұлттық	университетінің	химия	факультетіне	түстім.	Оны	1990	жылы	үздік	деген	
бағамен	тәмамдадым.	 Маған	 білім	 берген	 оқытушыларыма	 алғысымды	 білдіремін.	 Олардың	
ішінде	 З.А.	 Мансуров,	 Е.Е.	 Ерғожин,	 К.Б.Мұсабеков,	 М.К.	 Наурызбаев,	 К.А.	Жұбанов,	Ж.А.	 Абилов	
және	т.б.	академиктер	мен	профессорлар.	

1990	жылы	С.М.	Киров	атындағы	ҚазҰУ-не	жұмысқа	қабылдандым,	 2000	жылдан	бастап	
–	тәрбие	ісі	бөлімінің	бастығы,	2001	жылдан	бастап	–	тәрбие	ісі	және	әлеуметтік	мәселелер	
жөніндегі	проректордың	орынбасары,	2008	жылдан	бастап	тәрбие	ісі	бөлімінің	директорының	
қызметін	атқардым.	Әл-Фараби	атындағы	Қазақ	ұлттық	университетіндегі	еңбек	өтілім	–	22	
жыл.	

2004	жылы	24.00.01	–	мәдениеттің	теориясы	мен	тарихы	мамандығы	бойынша	көрнекті	
қоғам	қайраткері,	академик	Ғарифолла	Есімнің	жетекшілігімен	«Ұлттық	тәрбие	-	өркениеттің	
құндылығы»	тақырыбында	кандидаттық	диссертацияны	қорғадым.	40-тан	аса	ғылыми	мақа-
лалар	мен	бір	оқу	құралының,	сондай-ақ	20-дан	аса	ақпараттық-методикалық	жинақтардың	
және	тәрбие	ісінің	маңызды	бағыттары	жайлы	БАҚ-дағы	50-ге	тарта	мақаланың	авторымын.

2012	жылдан	 бастап	 Қ.И.	 Сәтпаев	 атындағы	 ҚазҰТУ-нің	тәрбие	 ісі	жөніндегі	 проректо-
ры	қызметін	атқарып	келемін.	Менің	басқаруыммен	білім	берудегі	тәрбиелік	компонентті	кү-
шейту	 бойынша	ауқымды	жұмыстар	жасалуда.	 Білім	 ордасында	жұмыс	 істеген	 уақыт	 ішін-
де	тәлімгерлердің	өз-өзін	басқаруы	дами	түсті.	 Үкіметтің	«Мерейтой	және	маңызды	күндер	
жайлы»	 қаулысын	 жүзеге	 асыру	 барысында	 Қазақстанның	 көрнекті	 тарихи	 тұлғалар	 мен	
қайраткерлеріне	арналған	эдвайзерлік	сағаттардың	бірыңғай	тақырыптары	енгізілген.	Сту-
денттермен	өзара	қарым-қатынастың	жаңа	формалары	жүзеге	асырылуда.	Олар:	бірінші	курс	
студенттеріне	тәлімгерлік	және	жетекшілік.	Сонымен	қоса,	оқу	ордасында	«ҚазҰТУ-нің	үздік	
эдвайзері»	байқауының,	студенттік	балдың,	«Оскар	ҚазҰТУ»	атты	студенттік	шоуының,	«Бәй-
шешек»	атты	әдеби	студенттік	жыржинақты	басып	шығарудың	бастамашысымын.	Универ-
ситеттің	 80	жылдық	мерейтойына	 арналған	 іс-шаралар	 кәсіби	 деңгейде	 ұйымдастырылды.	
Ол	 іс-шаралардың	 ішінде	 мен	 көркемдік	 жетекші	 қызметін	 атқарған	 мерекелік	 концерттік	
бағдарлама	да	бар.	

Отбасы	әр	адамның	өмірінің	маңызды	бөлігі	екені	анық.	Жұбайым,	Қожабеков	Бауыржан	Әлі-
бекұлы,	1966	жылы	туылған.	ҚР	ҰҚК	полковнигі.	Қызым,	Қожабек	Әсемгүл	Бауыржанқызы,	1991	
жылы	туылған.	«Болашақ»	бағдарламасының	шәкіртақы	иегері.	

Жетістіктер:	«Білім	беру	саласының	құрметті	қызметкері»	ҚР	БҒМ	медалі,	Алматы	қала-
сы	әкімінің	«Студенттер	арасында	спортты	дамытқаны	және	салауатты	өмір	салтын	наси-
хаттағаны	үшін	алғыс	хаты»	(2014	ж.);	ҚР	Президенті	Н.Ә.Назарбаевтан	алғыс	хат	(2015	ж.).
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Сакенова Рахима Бөлекбайқызы
Алматы	 қаласындағы	 	 Ш.Уәлиханов	 атындағы	 №12	 мамандандырылған	
гимназияның	директоры,	педагогика	ғылымдарының	кандидаты.
Балалық	 шағым	 Семей	 облысы,	 Жарма	 ауданы,	 Қалбатау	 аулында	 өтті.	
Бала	кезден	кітап	оқуға	әуес	болдым,	4-сыныпта	ауыл	кітапханасын	тауы-
стым.1972	жылы	Абай	атындағы	орта	мектептің	8-сыныбын	үздік	аяқтап,	
Семей	 педагогика	 училищесіне	 қабылдандым.	 Алаш	 арыстары	М.Әуезов,	 Ә.
Марғұлан,	Қ.Сәтбаев,	Ш.Айманов	т.б	оқыған	бұрынғы	учительская	семина-
рияның	қабырғасында	өткен		төрт	жыл	мені	әбден	шыңдады,	қатаң	тәртіп	

пен	талап	мені	жетілдірді.Педагогикалық	училищедегі	ұстаздарым		Қорлан	Молдахметова,	Өзі-
хан	Сағынаев,	Софья	Қайырбекова,	Ғалия	Ахмеровалардың	бейнесі	қазір	мені	үнемі	қиындықта	
қанаттандырады.	 Ауыл	мектебінде	 екі	жыл	жұмыс	 	 істеп,	 С.М.Киров	 атындағы	Қазақ	Мем-
лекеттік	Университетінің	филология	 	факультетіне	оқуға	түстім.	Ұстаздарым	 	З.Қабдолов,	
Т.Кәкішев,	Р.Нұрғалиев,	С.Садырбаев,	Х.Сүйіншәлиевтердің		ұлағатын	жалғыз	мен	емес,	тұтас	бір	
дәуірдің	жастары	көрді	деп	ойлаймын.

	 1980	жылдан	Алматыдағы	қазақ	руханиятының	орталығы	болған	Ш.Уәлиханов	атын-
дағы	№12	мамандандырылған	гимназияда	еңбек	етіп	келемін.	Бұл	орта	–	менің		екінші	универ-
ситетім	болды.Мектеп	директоры	Социалистік	Еңбек	Ері	Рафиқа	Бекенқызы	Нұртазина,	аяу-
лы		апайларым	Әлия	Дүйсенова,	Убайда	Смағұлқызы,	Ғайнижамал	Әлімбаева,	Дәмелі	Даниярова	
-	әрқайсысы	өздерінің	қайталанбас	тұлғалық	ерекшеліктерімен	,	жан	сұлулықтарымен			ұстаз-
дық		өміріме	үлкен	бағыт	берді.	Алаш	арыстарынан	кейінгі	төрдегі	құрметті	орын	осы	ұстаз-а-
налардікі	деп	ойлаймын,	 ұстаздық	пен	кісілікті	қатар	 	алып	жүрген	адамдар	ғана	өз	маман-
дығының	алыптарына	айналатынына	көзім	жетті.

Сөз	мәдениетін	оқыту	проблемасы	тақырыбында		жүзден	аса	мақала,	І-ІХ	сыныптарға	ар-
налған	 	 	 қазақ	тілінен	кешенді	таблицалар	кестесі,	 элективті	курс	 	жоспарын	жарияладым.	
Өзім	еңбек	етіп	келе	жатқан	№12	алғашқы	зиялы	қазақ	мектебінің	тарихын	тұңғыш	рет	зер-
делеп	 	«Білім	айдынындағы	ақ	кеме»,	Білім	Департаментінің	80	жылдық	сан	салалы	қызметі	
туралы	«Алматының	күміс	қоңырауы	»,	 «Ұстаздық	баян»,	 	 «Тілашар»,	 «Әдебиеттен	сатылай	
кешенді	талдау»,	«Менікі-ертең	үшін»	кітаптарын	жаздым.

90	 жылдық	 тарихы	 бар	 Алматыдағы	 аңызға	 айналған	 №12	 мектептің	 директорлары	
болған	 	–	ұлт	зиялылары	атанған	 	Балжан	Бөлтірікова,	Кенжалы	Айманов,	Рафиқа	Нұртази-
на,	Шамша	Беркімбаева,	Рахат	Шимашевалардан	кейін	мектепті	басқару	оңай	емес.	№12	ма-
мандандырылған		гимназия	ұжымы	аудандық,	қалалық,	республикалық		олимпиада,	халықара-
лық	ғылыми	жоба	байқауларында	және	ҰБТ,	ОЖСБ	нәтижелері	бойынша	бірнеше	жыл	жоғары	
деңгейге	қол	жеткізіп,	Алматы	қаласындағы		үздік	мектептердің	қатарына	енген.Тәуелсіз	Қа-
зақстанның	рухани	және	әлеуметтік	дамуы	жолында	қол	жеткен	табыстары	және	оның	гүл-
денуіне	қосқан	үлесім	үшін	 	«Қазақстан	білім	беру	ісінің	үздігі»,«Ыбырай	Алтынсарин»	төсбел-
гісінің	иегері,	«Қазақстан	білім	беру	ісінің	құрметті	қызметкері»	атағымен,	Қазақстан	Ғылым	
және	білім	министрінің	төрт	рет		Құрмет	Грамотасымен,	«Тәуелсіздіктің	20	жылдығы»,	«Ерен	
еңбегі	үшін»	медалімен	марапатталдым.

	Ермегім:	гүл	өсіру,	өнер	туындыларын	жинау.
Ұстанымым:	 Әрбір	 адамның	 басым	 қасиеттерін	 көре	 біл,	 соған	 сүйене	 отырып,	 	 үлкен	

тапсырмалар	бер.
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Сеитова Алла Федоровна
Туылған	жері:	Қарағанды	обл,	Ульяновский	ауданы,	Ульяновское	ауылы	(қазір	
Ботақора)
Ұлты:	украин
Әкесі	 -	 	Федчук	Федор	Архипұлы	 (1917-1983)	облыстық	ауылшаруашылығы	
басқармасының	басты	бағбаны,	2	рет	Құрмет	белгісі	орденінің	иегері,	еңбек	
қызыл	Ту	орденіне	3	рет	иеленген,	Қарлағада	тұтқын	болған	 	 (58	 статья	
бойынша)	,	өмірден	озғаннан	кейін	қылмыс	құрамының	болмағандығына	бай-
ланысты	толығымен	ақталды.		

Анасы	-		Федчук	Галина	Карповна,	зейнеткер,	өмір	бойы	Сары	Арқа	фирмасында	экономист	
болып	қызмет	атқарған.

Қарағандыдағы	Е.А	Букетов	атындағы	мемлекеттік	университетінің	филиология	факуль-
тетін	 бітірген.	 Мәскеу	 қаласында	 Мәскеу	 мемлекеттік	 институтының	 2	 жылдық	 	 курсын	
бітірген	(іс-қағаздар	факультеті).	Ғылыми	жинақтарда	Қ.Р	ұлттық	мұрағат	қорының	аудио	
визуалдық	құжаттарын	сақтау	және	пайдалану	жөніндегі	мақалалар	мен	жарияланымдардың,	
мұрағат	секторы	жөніндегі	арнайы	журналдардың,	газеттер	мен	журналдардың	(40	жарияла-
нымнан	астам)	авторы.	Баспа	қызметінде	жүріп,	мұрағат	секторы	мәселелеріне	қоғам	наза-
рын	аудару	арқылы	мұрағат	имиджін	қазіргі	заманға	сай	жоғары	дәрежелі	мұрағат	мекемесі	
ретінде	кескін	файл	қалыптастырады.	

Осыған	байланысты	 ,	көптеген	танымал	теледидар	және	радио	бағдарламаларының	ба-
тырына	 айналды.	 (Тоқпақтың	патшалығы,	 Бекініс	шкаласы	 ,	 Есілі	 ,	 Тұлға	 ,	менің	 ісім,	 халық	
қаһарманы	және	т.б)

Жұмыс	тәжірбиесі:	(басынан	бүгінге	дейін)
1975-1978	–	Ленин	атындағы	орта	мектептің	орыс	тілі	және	әдебиет	пәні	мұғалімі	(Тал-

дықорған.қ)
1978	ж	–	бүгінге	дейін	жұмыс	орны	өзгермеген	аға	мұрағатшы,	кафедра	меңгерушісі,	дирек-

тордың	орынбасары.	1955	жылдан	бастап	Қ.Р	Орталық	мемлекеттік	мұрағаты	кино	және	ды-
быс	жазбаларының	директоры.

Қоғамдық	 қызметі	 «Интерньюс»	 арқылы	 Францияда	 (Париж)	 «Қызыл	 Мұрағат»	 атты	
Халықаралық	конференцияда	мұрағат	ұсынды	3	мәрте	Германияда	Эберт	қорынан	қордық	са-
рапшысы	Қазақстанның	мұрағат	қызметін	таныстырып	өтті.	Қазақстан	қорында	сарапшы	
ретінде	3	жыл	бойы	жұмыс	істеп,	қордың	ұйымдастыруы	бойынша	жасалған	Халықаралық	се-
минарлар	мен	конференцияларға	қатысты	(Венгрия,	Украина,	Ресей	)

IREX	қорының	мәдени	алмасу	жобасының	мүшесі	болды	(Қазақстан	мен	АҚШ	мәдениеті)
«Тәжірбие	алмасу»	(АҚШ,	Филадельфия)
Қазақстанда	ЮНЕСКО	аймақтың	өкілдер	 бағдарламасына	 сәйкес	 ,	 аудиовизуалды	құжат-

тарды	сақтау,	оларды	қазіргі	бұқаралық	ақпарат	құралдарына	ауыстыру	мәселесі	бойынща	ай-
мақтың	өңірлер	семинарларының	ұйымдастырушысы	болды.

Марапаттары	:	«	Мұрағат	үздік	жұмыскері»
«Мәдениет	қайраткері»	Қазақстан	Республикасының	еңбек	сіңірген	қайраткері	(2013),	Қ.Р	

мәдениет	министірлігінің	мақтау	қағаздары.
Хобби:	 оқу,	 саяхат	жасау,	 классикалық	музыка	 концерттерін	тамашалау,	 көрмелер,	 өнер	

көрмелері.	
Тұрмыс	құрғанмын:	2	балам,	2	немерем	бар.
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Сейсенова Зейнекүл Қатшыбековна
«Достық-Дружба»	республикалық	журналының	құрушысы	әрі	бас	редакто-
ры,	 «Достық-Дружба»	журналы»	Жауапкершілігі	 шектеулі	 серіктестігінің	
директоры.	
Еңбек	жолымды	«Путь	Ильича»	атты	Ленгер	аудандық	газетінен	бастадым.	
Осы	жолда	еңбек	етіп	жүргеніме	40	жыл	болды.	Әрбір	журналист	жоғары	
деңгейлі	кәсіпқой	атану	үшін	мынадай	тәжірибеден	өтуі	тиіс	деп	санаймын:	
алыс	 аймақтарға	 іс-сапарға	шығу,	 егін	 алқабындағы,	мал	 өсіретін	ферма-
лардағы,	 өндіріс	 орындарындағы	 жұмыспен	 танысу,	 қызу	 талқылауларға	

қатысу,	түрлі	оқиғалардың	қақ	ортасында	жүру	кешегі	түлекті	әмбебап	журналистке	айнал-
дыратыны	сөзсіз.	Осылайша	ол	кез	келген	тақырыпқа	мақала	жазып,	таптырмайтын	маман	
болып	шыға	келеді.	Юрий	Алексеевич	Крикунов,	Марат	Карибаевич	Барманқұлов	и	Сағымбай	Ка-
пашевич	Қозыбаев	сынды	оқытушыларым	және	«Огни	Алатау»	газетінің	қызметкері	Надежда	
Халитовна	Гарифуллина	өз	мамандығымды	сүюді	үйретті.	Ал	менің	бойымнан	нағыз	кәсіпқой	
журналистке	тән	қасиеттерді	тәрбиелеген	алғашқы	бас	редакторым	–	Абдраш	Сағындықұлы	
Сағындықов.	

Өмірімнің	 20	жылын	аудандық	 газеттегі	жұмысқа	 арнадым.	Алматыға	 қайтып	оралған	
соң,	сол	кездегі	радио	директоры	Розлана	Таукинаның	басқаруымен	мамандығымның	жаңа	жан-
рларын	–	жүргізушілік	пен	«Караван»	радиосына	шығатын	күнделікті	бағдарламар	продюсері	
қызметін	 -	меңгере	 бастадым.	 Үш	 айдан	 соң	 бас	 редактор	 қызметіне	 орналастым,	 одан	 соң	
«Шахар»	 телерадиокомпаниясының	 бас	 продюсері	 атандым.	 Кейін	 республикалық	 «Зеркало»	
журналының	бас	директоры	мен	бас	редакторының	қызметін	атқарсам,	осылайша	«Достық»	
журналының	бас	редакторы	қызметіне	көштім.	

Соңғы	12	жыл	бойы	республикалық	қоғамдық-саяси	«Достық-Дружба»	журналының	жалғыз	
құрылтайшысы	әрі	бас	редакторымын.	Аталмыш	баспасөз	құралы	ұлтаралық	татулық	және	
елдің	ішкі	саяси	тұрақтылығы,	Қазақстанда	тұрып	жатқан	қазақ	елінің	және	басқа	да	ұлттар-
дың	мәдениеті	мен	әдет-ғұрпы	жайлы	жазады.	2007	жылы	журнал	«Үздік	тақырыптық	жур-
нал»	номинациясындағы	Жалпыұлттық	жоғарғы	журналистік	«Алтын	жұлдыз»	жүлдесіне	ие	
болды.	

Бұдан	бөлек	менің	тобым	басып	шығарумен	айналысады.	Біз	Қазақстан	мұсылмандарының	
рухани	басқармасының	үш	тілдегі	иллюстрацияланған	басылымы,	«Планета	дружбы»	екітом-
дығы,	ҚР	Сыртқы	істер	министрлігінің	ЕҚЫҰ	саммитіне	арнап	тапсырыс	жасаған	«Казахстан	
и	мир»	көп	бояулы	фотоальбомы.	

Әуестігім	 –	 кітаптар,	 әлемнің	 бұрыш-бұрышына	 саяхаттау	 және	 қоғамдық	 жұмыс.	 Әр-
дайым	іс-шаралар	ұйымдастырып,	жаныма	пікірлестер	жинаумен	болдым.	Осының	арқасында	
болар	қазір	Қазақстан	журналистері	одағына	мүшесімін,	Алматылық	Қазақстан-Куба	достық	
одағын	құрдым,	Алматы	қаласының	МАНК	Журналист-сарапшылар	клубының	төрайымымын.	
Активте	сан-қилы	ондаған	фестивальдер,	дөңгелек	үстелдер,	қайырымдылық	акциялары.	

Менің	Қазақстанның	дамуына	қосқан	үлесім	–	менің	кітаптарым,	журналдарым	және	бала-
ларым.	Өмірге	төрт	бала	әкелдім	және	олардың	әрқайсысы	–	жеке	тұлға.	Менің	отбасым	жыл-
дан-жылға	өсіп	келеді	және	бұл	да	менің	мақтанышым.	

Жетістіктер:	ҚР	Президентінің	Құрмет	грамотасы	(2004	ж.),	«ҚР	Конституциясының	10	
жылдық»	 мерейтойының	 медалі	 (2005	ж.),	 «Астананың	 10	жылдық»	 мерейтойының	 медалі	
(2007	ж.),	«Ерен	еңбек	үшін»	медалі	(2010	ж.),	Қазақстан	журналистика	күніне	орай	ҚР	Прези-
дентінің	алғыс	хаты	(2011	ж.),	«Бірлік»	ҚХА	алтын	медалі	(2013	ж.),	Қазақстан	халық	ассамбле-
ясының	20	жылдық	мерейтойының	медалі	(2015	ж.),	қырғыз	мәдениетін	сақтап,	насихаттауға,	
екі	ел	арасындағы	мәдениетаралық	байланысты	нығайтуға	қосқан	үлесім	үшін	Қырғызстан	Ре-
спубликасының	(Төш	белги)	«Маданият	мыкты	кызматкери»	төсбелгісі	(2015	ж.).

Ұстанымым:	«Әдемі	өмір	сүру,	барын	салып	жұмыс	істеу,	лайықты	қартаю!»
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Семенова Татьяна Тимофеевна
Семенова	Татьяна	Тимофеевна	–	«НӘЗІК»	Жауапкершілігі	шектеулі	серікте-
стігінің	Президенті.
1948	жылы	Ереван	қаласында	дүниеге	келдім.	Алма-Ата	сауда	техникумын,	
сондай-ақ	 Мәскеу	 технологиялық	 институтын	 Жеңіл	 және	 тамақ	 өнер-
кәсібі	 мамандығы	 бойынша	 тәмамдадым.	 Қоғамдық	 тамақтану	 жүйесін-
де	1970	жылдан	бері	жұмыс	 істеп	келемін.	Өз	 ісімді	бастауды	армандаған	
едім.	 Тәжірибем	 мен	 біліміме	 сүйеніп,	 1991	жылы	 алғашқылардың	 бірі	 бо-
лып	 «НӘЗІК»	 кафесін	 жекешелендіріп,	 5	 адамдық	 ұжыммен	 кондитерлік	

тағамдар	 әзірлеуді	 бастадым.	 Алғашында	 компания	 бұрынғы	 кафенің	 ғимаратында	 ғана	 бо-
латын.	1997	жылы	кондитерлік	өндіріс,	шұжық	пен	ет	өнімдер	цехы,	ас	әзірлеу	және	печенье	
жасайтын	цех	жұмыс	істеп	тұрды.	Компания	жыл	сайын	өнімдердің	жаңа	түрлерін	шығаруды	
қолға	алып	отырады.	Қазіргі	таңда	шығарылатын	өнім	саны	–	250.

2001	жылы	фирма	жұмысы	ҚР	Президенті	Н.Ә.Назарбаевтың	«Шексіз	берілген	және	адал	
еңбек	үшін»	Алғыспен	марапатталды.	

2004	жылдан	бастап	Қазақстанның	азық-түлік	және	өңделген	өнеркәсіппен	айналысатын-
дар	одағының	төрайымының	орынбасарымын.	2008	жылдың	тамыз	айынан	бастап	Сапа	үздігі	
ассоциациясының	белсенді	мүшесімін.	

Халықаралық	және	жергілікті	көрмелерге	қатысып,	Гран-при,	34	алтын,	7	күміс	медальмен	
марапатталдық.	Жыл	сайынғы	«Жыл	таңдауы	2002»	Фестивалінде	«Қазақстандағы	№	1	кон-
дитерлік	өнім»	номинациясы	бойынша	«НӘЗІК»	ЖШС	жеңімпаз	атанды.	2014	жылдың	қыркүй-
егінде	«НӘЗІК»	72	елден	келген	1600-ден	аса	компаниямен	бірге	«WorldFood	Moscow	2014»	көр-
месіне	қатысты.	2015	жылдың	ақпан	айында	22-ші	Халықаралық	«Продэкспо-2015»	көрмесіне	
қатысты.	Мәскеуде	өткен	бұл	шараға	азық-түлік	өнімдері,	 сусындар	және	шикізат	қойылған	
болатын.	

«НӘЗІК»	Алматы	қаласының	әкімдігінің	«Кіші	және	орта	бизнесті	дамытуға	қосқан	үлесі	
үшін»,	«Алматы	қаласының	өндірістік	потенциалының	дамуына	қосқан	үлесі	үшін»	дипломдар-
мен	марапатталған.	Сонымен	қатар	компания	ҚР	кедейлікті	төмендету	бойынша	мемлекет-
тік	бағдарламасының	іс-шараларын	ұйымдастырушылардың	бірі.	Алматы	қаласының	Жетісу	
ауданының	мүгедектері	мен	зейнеткерлері	компания	тарапынан	қайырымдылық	көмек	алып	
тұрады.	«Ковчег»	балалар	үйіне,	ондағы	жетім	балалар	мен	мүгедектерге	тұрақты	түрде	ай	
сайынғы	қайырымдылық	көмек	көрсетіледі.	

2015	жылда	Компанияның	7	өндірістік	бөлімі,	15	фирмалық	сауда	орындары,	2	кафесі	жұ-
мыс	істеп	тұр.	Қызметкерлер	саны	600	адамнан	асады.	

Сүйікті	ісімнен	басқа	менің	өмірімде	отбасым	мен	жақын	достарым	бар.	Өмірлік	ісімді	бала-
ларым	жалғастырып	жатқанымен	мақтанамын.	Үлкен	қызым	менің	оң	қолым,	менің	сүйенішім.

Отбасым	 мен	 кәсібімнің	 болашағын	 еліміздің	 болашағымен	 байланыстырамын.	 Мемле-
кетіміздің	экономикасы	мен	саясатында	орын	алып	жатқан	жағымды	үдерістер	біздің	отба-
сылық	кәсібіміздің	тұрақтылығына	сеніммен	қарауға	мүмкіндік	береді.

Ұстанымым:	Адамдарды	жақсы	көру,	жақсылық	жасау	және	ешқашан	алдамау.
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Сидорова (Лазукина) Вера Васильевна
Еңбек	 тылының	 қайраткері,	 Социалистік	 Еңбек	 Ері,	 	 Қазақ	 ССР	 құрметті	
агрономы,	1934	жылы	15	тамызда	Ресей	Федерациясы	Воронеж	облысы	Чи-
гал	районында	дүниеге	келгенмін.		1941	жылдан	1952	жылға	дейін	орта	мек-
тете	білім	алды.
1953	жылы	Казан	ауылшаруашылық	институтын	бітіріп,	1958	жылы		ком-
сомол	 рұқсатнамасы	 бойынша	 Қостанай	 облысы,	 Жамбыл	 ауданы	 Қарасу	
районына	жіберіледі.	1959	жылдан	бастап	интсруктор,		райком	комсомолы	
ретінде	1-ші	хатшысы,	 	1961	жылдан	1964	жылдарға	дейін	екінші	хатшы,	

Қостанай	облысының	комсомол	бірінші	хатшысы	ретінде	қызмет	атқардым.
1964	жылдан	бастап	Қостанай	облысында	партия	обкомы,	Тарановск	ауданының	бірінші	

хатшысы,	 1975	жылдан	 бастап	 Қостанай	 облысының	 бірінші	 хатшысы,	 Орал	 партиясының	
екінші	хатшысын	қызметін	атқарды.

1987	жылдан	 бастап	ҚазССР	Жоғарғы	Одақ	Президиум	төрағасының	орынбасары,	Целин-
ный	аймағынын	депутаты	қызметін	атқарып,	15	жылдан	аса	Әйелдердің	бүкіл	Одақ	қауымда-
стығының	мүшесімін.

Ленин	атындағы	екі	медаль	иегері,	Қызыл	тулы	еңбек	ері	ардагері,	«Серп	и	молот»	алтын	
белгі	иегері,	«Еңбек	ардагері»	медальімен,	5	мерейтойлық	медальмен,	ВДНХ	үш	медальімен	(ал-
тын,	күміс,	қола)	марапатталды,	екі	алғыс	хатпен,	ҚР	Президентінің		алғысы,	Оклахома-Сити	
(США)	штат	әкімінің	 грамотасымен	марапатталған.	 2011	жылы	«әлемнің	 озық	 әйелдеріне»	
енген.	

1958	жылы	Қазан	ауылшаруашылық	институтын	тәмамдаған	соң,	Қазақстанға	қоныс	ау-
дарды.	Облыстық	басқарма	кейінірек	мені	Карасу	ауданына,	Көкшетау	қаласына	жіберді.	Ал	онда	
жету	үшін	бізге	кішкене	ғана	самолетке	достарымызбен	бірге	билет	алуымыз	керек	болатын.		
Ол	бізді	жазық,	жапан	далада	қалдырып	кететін.	Әлі	 есімде,	 	 аяғымызда	жеңіл	аяқ	киім	мен	
үстімізде	көйлектеріміз	ғана	бар,	біздер	қыс	мезгіліне	тап	болдық.	Осылайша,	біздер	жіберлі-
ген	жерлерге	баратынбыз.	Бұл	ауданға	жастар	қажет	болатын.	Сонда	тек	Всеволожский	Юрий	
Владимирович	айтқаны	есімде:	«Маған	екі	агроном»	қажет.	Ал	менің	жақын	құрбым	Аухадиева	
Мухана	менің	қолымнан	ұстап	алып:	«Вера,	осы	адамға	жұмысқа	жқмысқа	барайықшы	деген	бо-
латын...».	Осылайша	мен	10	мың	гектар	жерге	2	бригада	мен	2	тракторшымен	бірінші	бөлімнің	
агрономы	атандым.

1976	жылы	егістікте	астық	жинап	жүрген	кезімізде	бізге	Қонаев	Димаш	Ахмедұлы	келген	
болатын.		Біз	барлық	жер	терімін	аралап	шықтық,	егістік	тап-таза.		Станцияға	келген	кезде	
Дінмұхаммед	Ахмедұлы	нанға	қарап	тұрып:	«Вера	Васильевна,	қанша	бересіз?»	«25	миллион	пу-
дов»,	-	мен	сөз	беремін,	деген	болатын.	Ол:	«Керемет.	Егер	расымен	соншалықты	астық	өткіз-
сеңіз,	сізді	Еңбек	жұлдызы	медалі	сізге	бұйырады».	Сонда	менің	жауап	бергенім:	мен	үлдеден	бас	
тартпайтын	едім,	бірақ	осы	ауданда	мәденит	үйін	соғып	берсеңіздер	жақсы	болар	еді,	деп	сөз	
қайырдым.	«Мәдениет	үйіде»	де	болатынына	Қонаев	сөз	берді.	

Ешқашан	 қол	 қусырып	 отырған	 емеспін.	 Немерелерімді	 тәрбиелеп	 отырып,	 үйде	 жұмыс	
істеп	 жүретінмін.	 Республикалық	 Әйелдер	 Одағының	 	 және	 Алматы	 қаласындағы	 ардагер-
лер	 одағының	 мүшесімін.	 Мен	 әрқашан	 белсенді	 өмір	 сүруді	 қалаймын.	 Себебі	 келешек	 бола-
шаққа	біздер	үлгі	тұтарлықтай	болуымыз	қажет.
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Смағұлова Ардақ Рахымғалиқызы
Ілияс	Жансүгіров	атындағы	№130	гимназияның	директоры.	
Халықта	«Өмір	жалпы	біз	емес,	бізді	өмір	жолы	таңдайды»	дейді.	Ал	маған	
келсек,	өмір	жолын	–	ұстаздықты	мен	өзім	таңдадым.	Кішкентай	кезімнен	
ұстаз	болуды	армандап,	анам	бастауыш	сынып	мұғалімі	–	Қазбекова	Жам-
былнұрмен	 бірге	 қаншама	 кештерді	 оқушылардың	 дәптерлерін	 тексеруге	
арнағанмын.	Жылдар	жылжып	өтіп	жатыр,	мен	еңбек	жолын		ұстаздықты	
дұрыс	таңдағаныма	шүбәм	жоқ.
Мен	Шығыс	 Қазақстан	 облысының	 Әуезов	 елді	 мекенінде	 өмірге	 келіп,	 сол	

жерде	орта	мектеп	бітіргенмін.	Еңбек	жолын	өзім	оқыған	мектепте	бастап	–аға	пионер	же-
текшісі	 болдым,	 сол	 кезде	 Қазақтың	мемлекеттік	 университетінде	 «химия»	факультетінде	
сырттай	оқыдым.	Сол	кезде	«Лекторлық	шеберлігін	арттыру»	университетін	тәмамдадым.	
Алматы	қалалық	жетекшілер	штабының	мүшесі	болдым.	Еңбегім	бағаланып,	мені	Әуезов	ауда-
нының	комсомол	комитетіне	жұмысқа	шақырды.	Мектепте	мұғалімдер	комсомол	ұйымының	
жетекшісі	болдым.	Одақтың	комсомол	съезіне	делегат	болдым.

Жеке	басымның	қалыптасуына,	кәсіби	шыңдалуына	әкем	Смағұлов	Рахимғалидің	үлесі	зор.	
Әкем	партия,	мемлекеттік	ұйымдарда	жұмыс	жасаған.	Қазақ	ССР	мемлекеттік	сыйлығының	
иегері,	еңбек	майданының	ардагері,	зейнеткер.	Әкем	мені	халыққа	адал	қызмет	етуге,	шыншыл-
дыққа,	адалдыққа	тәрбиелеп,	биік	белестерге	көтерілуіме	себепкер	болды.	Адами	қалыптасуы-
ма	 алғашқы	 ұстазым	 Ирина	 Джумадиловнаның,	 орыс	 тілі	 мен	 әдебиет	 пәнінің	 оқытушысы	
Нечерпуренко	О.А,	математика	пәні	–	Нечепуренко	В.А,	№96	орта	мектептің	директоры	Д.А	Лу-
нюшкиндердің	еңбегі	зор.

Еңбек	 жолымда	 кәсіби	 деңгейімді	 шыңдап,	 танымымды	 парасатылыққа	 тәрбиелеген	
тәлімгерлерім	 «Дәуір»	 республикалық	 полиграфия	 комбинатының	 директоры	 С.М.Назарбае-
ваға,	Қазақстан	республикасы	мәжіліс	депутаты	Г.И.Исимбаеваға,	«Достар»	корпорациясының	
директоры	М.К.Бұзаубековке	айтар	алғысым	шексіз.

			Мектеп	–	мен	үшін	жұмыс	орны	ғана	емес,	ол	менің	өмірім.	Мектеп	–	жанұям,	жалғыз	ба-
лам	Ағында	солай	ойлайды.

		 	Көп	жылдар	бойы	директорлар	бірлестігінің	тәлімгерлік	секциясын	басқарамын,	Әуезов	
ауданындағы	«Нұр	Отан»	партиясының	саяси	кеңесінің	мүшесімін.	«Ұстаз»	кәсіподағының	мү-
шесімін.	«Сынып	жетекшісінің	тәрбие	жұмысындағы	рөлі»	деген	жинақтық	алқа	мүшесімін.

«Білім	 мекемелерінде	 мемлекеттік	 аттестациялауға	 дайындауға	 арналған	 әдістмелік	
нұсқалар»	-	2004	жылы	шығардым.

		Ұстаздық	еңбек	жолындағы	жетістіктерім:		«1999	жылдың	үздік	оқу	ісінің	меңгерушісі»	
атағын	 қалалық	 конкурсте	 алдым.	 Бірінші	 ұлттық	 «Балалықшақ	 досы»	 конкурсі	 (2007ж.),	
«Білім	ұясы-3»	қалалық	конкурсы,	«Орта	мектепте	ұйымдастыру	саласының	үздік	менеджері».	
Марапаттауларым:	Ел	басы	Н.Назарбаевтың	алғыс	хаты,	«Ерен	еңбегі	үшін»	медалі»	(2012	ж),	
«Тәуелсіздіктің	20	жылдығы»	медалі,	«Ғылым	беру	саласының	үздік	қызметкері»	-	төс	белгісі,	
«Ы.Алтынсарин»	төс	белгісі.	

Жер	аралағанды,	достарыма,	туыстарыма	дәмді	ас	әзірлегенді	жақсы	көремін.	Көп	оқимын,	
мәдени,	саяси	көзқарасымның	негізін	кітап	–	білім	бұлағынан	аламын.	Қағидам:	оқыту	ғана	емес,	
өзімде	үнемі	 ізденіс	 үстіндемін,	 көп	оқимын.	Өмірлік	 ұстанымым:	«Іздену,	талпыну	–	 ғылыми	
шығармашылыққа	өтетін	жол».
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Солодникова Любовь Витальевна
05.20.1950	 жылы	 Алматы	 қаласында	 жұмысшы	 отбасында	 дүниеге	 кел-
ген,ол	Алматы	қаласының	Октябрь	ауданында	музыка	мектебін	және	жал-
пы	білім	беретін	мектебін,	содан	соң	П.	Чайковский	атындағы	музыка	мек-
тебін	бітірген.	Оқуын	табысты	аяқтай	отырып,	музыка	мектебінде	жұмыс	
істеді.	Білімі	жоғары	(І.	Жансүгіров	атындағы	Талдықорған	педагогикалық	
институты,	1987ж),	педагогикалық	өтілі	44	жыл.
1999	жылдан	бастап	Солодникова	Любовь	Витальевна	осы	мектепте	дирек-
тор	болып	қызмет	атқарады.	Басшылық	лауазымда	жұмыс	істей	отыры-

п,ол	өзін	көрнекті	ұйымдастырушы	ретінде	көрсетті.
1987	жылдан	 бастап	Любовь	 Витальевна	 Қазақстан	 Республикасының	жыл	 сайынғы,	 ең	

танымал	«Жас	музыкант»	байқауының	тұрақты	әрі	қайталанбас		ұйымдастырушысы	болып	
табылады,	ол	мектепте	және	қалада	өткізілетін	қалалық	және	республикалық	семинарларда	
оқытудың	инновациялық	технологияларын	үнемі	насихаттап	жүреді.

Ол	Алматы	қаласындағы	Директорлар	кеңесінің	мүшесі	болып	табылады.
Директор	мен	 педагогикалық	 ұжымның	табандылығы,	жоғары	 ғылыми	 әлеуетінің	 арқа-

сында	мектеп	қазірде	гимназия	мәртебесіне	ие.
Құзіретті	білім	беру	идеялары,білім	траекторияларын	еркін	таңдау,	өз	бетімен	білім	алу,	

білім	нәтижесіне	мұғалім	мен	оқушының	жаупкершілігінің	теңдей	бөлінуі	 бүгінде	мектеп	да-
муының	басымды	жағы	ретінде	қаралады,	ал	атқарылған	жұмыс	әлеуеті	монобейінді	мектеп-
тен	көп	бейінді	мектепке	өтуге	болатынын	көруге	мүмкіндік	жасайды.		Қазірде	жаратылыста-
ну-ғылыми	бағыттағы	бейіналды	дайындықтағы	математикалық	9-сынып	ашылған.

Профессор-ұстаз	Қ.Қ.	Oшлаков		ата-аналар	мен	оқушылар	сенімінің	қоғамдағы	ең	қымбат	
нәрсе	екенін	түсінуге	үйретті.	Ол	нәтижеге	табандылықпен,	еңбекқорлықпен,	шеберлікпен	же-
туге	үйретті.

Мектептің	барлық	жұмысы	оқушыларды	сыртқы	аудитке	дайындауға	бағытталған.	Соңғы	
үш	жылда	мектеп-гимназияның	5	 оқушысы	 «Алтын	 белгі»	 иегерлері	 болды;	жыл	 сайын14-15	
оқушы	100	балдан	жоғары	көрсеткіш	береді.	2014	жылы	ҰБТ-ның	орташа	балы	95,63	көрсет-
кішті	құрады.

№	 83	 гимназия	 оқушылары	 қалалық,	 республикалық	және	 халықаралық	 олимпиадаларда	
жоғары	нәтижелер	көрсетіп	жүр	және	«Үркeр»	құрмет	белгісіне	ие	болды.

№	83	гимназияда	өнер	пәндері	бойынша	 	қосымша	бағдарламалар	бар.	Тек	соңғы	үш	жыл-
да519	 оқушы	 қалалық,	 республикалық	 және	 халықаралық	 байқаулар	 мен	 фестивальдардың	
жеңімпаздары	болды.

2013	жылы	№	83	гимназия	«Ең	үздік	білім	беру	ұйымы»	байқауына	қатысып,	Гран-при	мәр-
тебесін	алды	және	$	13	952	000	теңге	көлемінде	ақшалай	сыйлықпен	марапатталды.	Алматы	
қаласының	әкімі	Есімов	Ахметжан	Смағұлұлы	2013	жылы	№	83	мектеп-гимназияда	болып,	екі	
бағыттың	жемісті	қосылуын	ерекше	атап	өтті	және		мектеп	жұмысына	жоғары	баға	берді.	
Марапатталды:2012	жылы	«Ерен	еңбегі	үшін»	медалі,	Ы.	Алтынсарин	атындағы	төсбелгі,		ҚР-
Білім	беру	үздігі.

Естелік	медальдарымен:	Қазақстан	Республикасы	Тәуелсіздігінің	10	жылдығы,	Қазақстан	
Республикасының	Конституциясының	10	жылдығы,	Қазақстан	Республикасы	Тәуелсіздігінің	20	
жылдығы,	ҚР	Президенті	мен	Алматы	қаласы	әкімінің,	Түрксіб	ауданы	әкімінің	алғыс	хаттары.

2012,	2013,	2014	жж.	47,48,49	«Жас	музыкант»	республикалық	байқауына	лауреаттар	мен	
дипломанттарды	дайындағаны	үшін	грамоталар.Сүйікті	ісі:	музыка	және	өнер.	Кредо:	Мен	бол-
масам,	басқа	кім.	Өзіңмен,	қоршаған	ортамен	және	қоғаммен	үйлесімде	өмір	сүру	керек.	Өзіңнен	
баста.
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Солохина Наталья Николаевна
Химия	 ғылымдарының	 кандидаты	 (2000	 г.),,	 «Масло-Дел»	 жауапкершілігі	
шектеулі	серіктестігінің	директоры.	
Бала	кезімнен	жатырқамайтын,	тез	тіл	табыса	алатынмын.	Азық-түлік,	
тәтті	тағамдар	жасайтын	өндіріс	жағында	жұмыс	істегім	келді.
Туып,	 өскен	 жерім	 ОҚО	 Ленгер	 қаласы.	 Отбасымызда	 төрт	 бала	 болдық,	
№5	 Комаров	 атындағы	 мектепті	 тәмәмдадым.	 Оқу	 орынымда	 комсомол	
ұйымының	 секретарі	 болдым,	 мектеп	 өміріне	 белсене	 қатыстым.	 Нақты	
ғылымдарды,	әсіресе	химия	пәні	маған	оңайға	соқты,	сондықтан	Республи-

калық	 оқушылар	 олимпиадасына	мен	 осы	 пәнді	 әрдайым	 қорғайтынмын.	 Ата-анам	мені	 өте	
қатал	өсірді,	еркіме	жібермеді,	сол	тәрбиенін	арқасында	мен	-	күресуші	және	көшбасшы	болып	
өстім.		

Менің	кәсібім	ҚР	еңбегі	сінген	мұғалімі,	сүйікті	ұстазым	Ежова	Лидия	Михайловнамен	ал-
дын-ала	 анықталып	 қойылды	 деп	 айтуға	 да	 болады.	 Әл-Фараби	 атындағы	ҚазҮУ	 олимпиада	
арқылы	шақырылым	бойынша	түстім.	1988	жылы	химия	факультетін	бітірдім.	Студент	жыл-
дардағы	және	қазірде	менің	жетекшілерім	д.т.н.,	профессор	Жұбанов	К.А.,	ДГП	«ЦФХМА»	РГП	Каз-
ГНУ	лабораториясының	меңгерушісі	Ауезов	А.Б.,	к.х.н.,	доцент	Мойса	Р.М.	және	барлық	профес-
сорлы-оқытушылық	құрам.	Оқу	бітірісімен,	университетте	катализ	және	техникалық	химия	
кафедрасында	жұмысымды	жалғастырдым.	2000	жылға	дейін	университет	қабырғасында	жұ-
мыс	істеп,	кандидаттық	диссертациямды	қорғағаннан	кейін,	азық-түлік	өндіріс	жағына	ауы-
стым.	Қазір	осы	салада	15	жыл	мерзімінде	жұмыс	істеп	келемін,		«Масло-Дел»	Компаниясында	
2004	жылдан	бастап	жұмыс	істеймін.	

«Масло-Дел»	жауапкершілігі	шектеулі	серіктестігінде	11	жыл	жұмыс	істедім.	Сол	жыл	ара-
лығында	мен	лаборатория	меңгерушісі,	цех		бастығы,	МЖК	рафинт	цехының	бастағы,	МЖК	бас	
технологы,	компанияны	дамыту	саласындағы	директоры,	«Масло-Дел»	ЖШС	FOOD	азық-түлік	
шығару	филиалының	директоры	болып	жұмыс	атқардым.			

2014	жылдан	бастап	ЖШС	«Масло-Дел»	компаниясының	директоры	қызметін	атқарам,	за-
манауи	талаптарға	сай	жоғары	технологиялы	зауыттың	басты	қызметі	майонез	бен	кетчуп	
шығару.	2014	жылдан	бастап	осы	саланың	Қазақстандағы	ассоциациясына	кіріп,	эксперт	атан-
дым.	Әрине,	директор	болғанға	дейін	көп	қиындықтан	өттім.	Дегенмен,	жұмысым	маған	өте	
ұнайды.	Әрдайым	дамып,	оқып,	уйрену	керек.	

Жұмыс	көп	уақытты	талап	етеді,	бірақ	мен	жанұямды	зейінсіз	қалдырмаймын.	Сүйікті	3	ер	
азаматтарымды	-	куйеуім	және	2	балам.	Адал	жар,	жақсы	ана	болу	әлде	қайда	үлкен,	жауапты	
жұмыс.	Өмірдің	басты	мәні-	балаларымның	тәрбиесі.	

Мен	бақытты	әйелмін.	Мені	жұмыстада,	уйдеде	сүйікті	адамдарым	қоршайды.		Оның	бар-
лығы	көп	еңбекпен	маған	келді.	Алғысымды	өзімнің	бірінші	жетекшіме	айтқым	келеді	П.Г.	Се-
ливанов	мырзаға,	алда	әлі	көп	еңбегімді	Қазақстан	Республикасына	сіңірем	деген	ойдамын.	Бұл	
менің	Отаным,	мен	онымен	мақтан	етемін.	

Марапаттаарым:	2013	жылы	төс	белгі	«Ауыл	шаруашылығының	үздігі»,	авторлық	куәлік.	
Хобби:	саяхатты	жаксы	көрем,	бармаған,	көрмеген	жерлерді	ашқым	келеді.
Кредо:	Тек	алға,	жаңа,	қызықты	нәрселерді	білу,	атым	бас	әріппен	жазылатын	адам	болу.	
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Сүлейменова Сәуле Ғаниевна
«Жулдыз»	ЖШС	директоры.	Алматы	қаласында	№122	орта	мектепті	та-
мамдадым.	Қалалық	комсомол	штабтың	құрамында	болдым.	Технологиялық	
институтында	қоғамдық	тамақтану	желісінің	инженер-технолог	маман-
дығын	бітірдім.	
Жұмысымды	 1975	жылы	Фрунзе	тресінде	 асхана	және	мейрамханалардан	
бастадым:	повар-кондитердің	оқушысынан	1986	жылы	ресторан	директо-
рына	дейін	көтерілдім.	
Нарықтық	бәсекелестікке	қарамастан	ұжымды,	жұмыс	орындарын	сақтап,	

қазіргі	таңда	 	 «Жұлдыз»	 мейрамханасы	танымал,	табысты	мекемелердің	 бірі.	 Көптеген	 ха-
лықаралық,	республикалық	деңгейдегі	іс-шараларды	өткіздік.	Елбасымыздың	және	де	басқа	сая-
си	қызметкерлердің	қатысуымен,	кинофестиваль,	ірі	фирмалардың	таныстырылымдары,	ТМД	
елдерінен	 гастрольдік	 сапармен	 келген	 қонақтарымызға,	 Ұлы	 Отан	 соғыс	 ардагерлеріне	 ар-
налған	шараларды	ұйымдастырдық.	1991	және	2001	жылдары	мейрамхана	коллективі	Франция	
елінде	өткен	«ПАРК	ЭКСПО»	атты	халықаралық	көрмеде	Қазақстанды	паш	етті,	2003	жылы	
Қазақстанның	Ресейдегі	мәдениет	күніне	байланысты	Мәскеу	қаласында	өткен	шарада	таны-
стырды,	2007	жылы	Одесса	қаласында	ұйымдастырылған	Қазақстанның	Украинадағы	мәдени-
ет	күнінде	де	біздің	ұжым	қатысты,	2010	жылы	Стамбулда	2	президенттің	қатысуымен	өткен	
ұйымға,	2011	жылы	Елбасының	қатысуымен	өткен	қысқы	Азиялық	ойындарға	белсене	қаты-
стық.	 «Жулдыз»	мейрамханасының	 базасында	 2003-2010	жыл	 арасында	 «Үздік	шебер»	 атты	
Республикалық	аспазшы,	официант,	кондитерлердің	арасында	сайыс	өткізіліп,	«Алтын	Дастар-
хан»	атты	жәрмеңке	өткізілді.	

Ұжым	қаланың	дамуына,	танымал	болуына	үлкен	үлес	қосуда.	
Тұрмыс	құрғам.	2	балам	бар.	Алматы	қаласының	әкімшілігінің	жанынан	құрылған	әйелдер	

және	жанұя	демографиялық	саясат	комисиясының	мүшесімін.	
Марапат:	«Кұрмет»	ордені	2009	жыл,	3	медаль.	
Хобби:	ландшафтты	жасылдандыру,	саяхат,	бала	кезімде	теңізде	жүзуші	болуды	арманда-

дым.	
Ұстанымым:	Адал,	әділетті,	қайырымды	бол.	Көмектесе	алсаң	-	қолыңнан	келгеніңнін	бәрін	

жаса,	бос	уәде	берме.	Өз-өзінмен,	қоршаған	ортаңмен	үйлесімде	бол.	
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Танқаева Гүлнар Сонарбайқызы
Қазақстандағы	«Бурда»	баспа	үйінің	бас	редакторы.	
Балалық	 шақ.	 Мен	 жазуды	 4	 жасымнан	 бастадым.	 Анам	 баспа	 әріптерімен	
сіңлімнің	туғанына	арнап	шығарған	ең	алғашқы	өлеңдерімді	анам	ұзақ	жыл-
дар	бойы	сақтаған.	Сіңлім	екеуміздің	арамыз	3	жыл	сегіз	ай,	осыдан-ақ	алғашқы	
шығармаларымның	уақытын	дәл	білуге	болады.	
6	жылдан	кейін	«Дружные	ребята»	газетінде	бірінші	рет	өлеңімді	басып	шығар-
ды.	ҚазМУ-дың	журналистика	факультетіне	түсу	үшін	керекті	жарияланымда-
рымның	«портфелі»	болған	соң,	бұл	алғашқы	және	соңғы	тәжірибем	болды.

Менің	 университеттерім	мен	 ұстаздарым.	Менің	 алғашқы	 да	 басты,	 көп	жағдайда	 дара	
ұстаздарым	–	 олар	менің	ата-анам,	 Сонарбай	Дүйсембайұлы	Танкаев	пен	Қайша	Қамбарқызы	
Сатиева.	 Екеуінің	 де	 мамандықтары	 –	 филологтар.	 Университет	 бітіргесін	 олар	 қоғамдық	
ғылымдарға	бет	бұрған:	әкем	–	профессор,	философия	ғылымдарының	докторы,	анам	–	филосо-
фия	ғылымдарының	кандидаты.	Үйімізде	кітаптар	өте	көп	болатын	және	ата-анам	кітаптың	
сыртқы	тысы	жыртылса	ұрыспай,	бастысы	балаларымыз	ішіндегіні	оқиды	дейтін.	Сол	кездер-
де	 кез	 келген	 интеллигент	 отбасының	 балалары	тек	 қана	 ағылшын	тілі	 басымдылығы	 бар	
мектепте,	музыка	мектебінде	оқу	және	сабақтан	тыс	үйде	оқыту	стандарт	жағдай	болатын,	
бала	кезде	байқамасақ	та,	біз	онің	бағасына	кейін	келе	жеттік.	Әкем	менің	бойыма	қазақстан	
тарихы	мен	әдебиетінің	маржандарын	сіңіртуге	еңбек	етсе	(мектеп	кезінде	бұл	пәндерден	жұқа	
оқулық	болатын,	брошюра	десе	де	болады),	анам	орыс	әдебиеті	және	үй	дағдыларына	үйретті.	
Тіпті,	 қазақ	редакциясындағы	журналистер	де	менің	қала	қызы	бола	тұрып,	 ұршық	иіре	ала-
тыныма	әлі	күнге	дейін	таңғалады.	Ата-анамнан	бөлек	балалық	шағымнан	жадымда	жақсы	
сақталған	тағы	екі	адам	бар,	олардың	бірі	мектебіміздің	(№105)	сол	кездегі	директоры	және	
менің	ағылшын	тілі	пәнінен	берген	мұғалімім	–	Жібек	Зикенқызы	Ақашева	мен	фортепианодан	
берген	ұстазым	Галина	Александровна	Савенкова	(№5	мектеп).	Бұлар	тек	өз	пәндері	үшін	жауап	
беретін	ұстаз	ғана	емес,	өмір	жолымның	қалыптасуына	септігін	тигізген	адамдар	болды.

Және	таныстыруды	қажет	етпейтін	журналистикадағы	екі	ұстазым:	Владислав	Марко-
вич	Карака	(өмірінің	соңғы	жылдарында	–	«Караван»	газетінің	бас	редакторы	мен	орынбасары	
болды)	мен	Игорь	Максимович	Мельцер	(«Караван»	мен	«Времена»	газеттерінің	бас	редакторы).	
Осы	екі	адам	маған	«күресе	білуді»	үйретіп,	кез	келген	жағдайда	шешілмейтін	түйін	болмайты-
нына	көзімді	жеткізді.	

Жетістіктерім.	Осы	сұраққа	жауап	берерде	көп	адамның	«жетістігім	–	балаларым»	дей-
тінін	білемін.	Бірақ	мен	ырымшыл	болғандықтан	жеке	өмірімді	көп	жерге	араластырмаймын.	
Ал	қоғамдық	өмірде	жеткен	жетістіктерім	–	Қазақстандағы	ең	үлкен	баспа	үйлерінің	бірі	«Бур-
да-Алатау	прессті»	 сіңілілеріммен	бірге	 осы	баспа	 үйін	 ең	алғашқы	тармағынан,	 ең	алғашқы	
суретінен	бастап	өзіміз	жасадық.	

Қазақстанның	гүлденуіне	қосқан	үлесім.	Баспа	үйінен	шығатын	отандық	сапалы	журнал-
дардың	бірі	–	қазақ	тілінде	шығатын	«Бөпем»	журналы.	Бұл	басылым	да	біз	жас	ата-аналарға	
арнадық,	 күрделі	 сұрақтардың	жауабын	табумен	 қатар,	 келешек	 ұрпақтың	 денсаулығы	 мен	
тәрбиесі	туралы	сөз	қозғаймыз.	

Марапаттарым.	ҚР	президентінің	сыйлығы	мен	«Сорос»	қорының	сыйлығын	иемдендім.
Хоббиім.	Үй	дизайнынан	бастап	қолөнерге	дейін	қызығамын.
Ұстанымым.	Менің	ұстанымым	–	перфекционизм.
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Тілеубай Сәния Өскенбайқызы
Алматы	 қаласы	 Бостандық	 ауданы	 М.Мақатаев	 атындағы	 №140	 мек-
теп-гимназия	директоры.
Балалық	шағым	 Семей	 облысы,	 Аягөз	 ауданы,	Шынқожа	 ауылында	 	 өтті.	
«Әке	–	асқар	тау,	ана	–	етегіндегі	бұлақ,	бала	–	жағасындағы-құрақ»	демек-
ші,	бауырларыма,	отбасыма,	әріптестеріме,	шәкірттеріме	деген	ерекше	ма-
хаббатты	бірін-бірі	демеп,	бір-біріне	сүйеу	бола	білген	ата-анамнан	көрген	
тәлім	мен	жадыма	тоқыған	тәрбиенің	арқасында	бойыма	сіңірдім.
1978	 жылы	 Семей	 қаласындағы	 №	 1	 мектеп-интернатты	 аяқтап,	 Абай	
атындағы	Қазақ	педагогикалық	институтының	физика	факультетіне	оқуға	

түсіп,	1982	жылы	үздік	белгімен	бітірдім.Әкем	Өскенбайдың	«Қыз	баласы	үшін	ұстаздық	маман-
дықтан	артық	мамандық	жоқ»	деген	бір	ауыз	сөзі	менің	және	сіңлімнің	осы	мамандықтың	иесі	
атануымызға	үлкен	септігін	тигізді.	Әкем	мен	анам	Камалтайдың	берген	тәлім-тәрбиесі	өмір	
жолымда	баға	жетпес	бағдаршам	болды	десем,	артық	айтқандығым	емес.	Мен	үшін	өмірімдегі	
алғашқы	ұстазым	–	әкем	болды.	«Әке	–	балаға	сыншы»	дегендей,	менің	бойымнан	мұғалім	болуды	
әкем	тани	білген-ау,	сірә?..

Әке	сөзін	жерге	тастамай,	осы	мамандықтың	иесі	атануыма,	мектеп	қабырғасында	білім	
берген,	білікті	де	жан-жақты	ұстаздар	алдынан	дәріс	алуым	да	үлкен	себепкер	болған	шығар.	
Шәкірттің		 	ерекше	сезіммен	еске	алатын		аяулы	ұстаздары	болады.	Менің	де	жадымда		мәң-
гілік	қалған	ұстаздарым	–	әріп	танытқан	Бәпи	апайым,	қазақ	тілі	мен	әдебиеті	пәнінің	мұғалімі	
Бақыт	Сүлейменова,	математика	пәнінің	мұғалімі	Ғалия	Шарафиевна,	физика	пәнінің	мұғалімі	
Елеш	Сүлейменов.	Осы	ұстаздармен	қатар	институттағы	ұстазым	Ауғанбай	Қалиұлының	бер-
ген	терең	білімі	мен	өнегелі	тәрбиесінің	арқасында	университетті	үздік	бітіріп	шықтым.		Бұл	
жандардың	аяулы	бейнелері,	жарқын	мінездері,	сабақ	берген	сәттерімен	«адам	болыңдар»	деп	
жетелеген	ақылдары	жүрегімнің	түбінде	мәңгілік	сақталған.

Адам	баласы	үшін	өмірдегі	 ең	қымбаты,	ол	–	 отбасы.	Өмірімнің	мәні	мен	 сәні	 –	 екі	 ұлым.	
Қазіргі	күні	мен	–	ұлағатты	ұстазбын,	аяулы	анамын,	мейірімді	әжемін.

«Физикадан	9,10,11-сыныптарға	арналған	деңгейлік	тапсырмалар	(есептер	шешулерімен)»,	
3-сыныпқа	арналған	«Математикадан	өзіндік	бақылау	жұмыстары»	көмекші	құралының,		«Фи-
зикадан	өз	бетінше	шығаруға	арналған	есептер»	жинағының							авторымын.	

Оқу-тәрбие	процесін	қамтитын		мазмұнды	мақалаларым	республикалық	баспа	беттерінде	
жиі	жарияланып	тұрады.	

Басшылық	қызметіммен	қоса,	мен	физика	пәнінің	мұғалімімін.	Шәкірттерім	білім	байқау-
ларында	жоғары	нәтижелер	көрсетуде.	Атап	айтсам,	2008-2015	жылдары	республикалық,	ха-
лықаралық	 дәрежедегі	 пән	 олимпиадалары	мен	 ғылыми	жоба	жарыстарының	жүлдегерлері.	
Теориялық	 білімімді	 педагогикалық	шеберлікпен	 сабақтастыра	 отырып,үздіксіз	 ізденуден	 еш	
жалықпаймын.	Басшылық	қызметім	ұстазға	ұстаз	болуды	талап	етсе,	шәкірт	алдында	сабақ	
беруім	мұғалім	деген	атқа	лайық	болуды	талап	етеді.

Мектептебасшылық	жасаған	жылдарымда		«Алматы	таңдаулы	мектеп-2006»	байқауын-
да		«Мектебім	–	алтын	бесігім»,ІІ	республикалық	«Білім	ұясы»	конкурсында	«Авторлық	бағдар-
ламаны	 және	 инновациялық	 педагогикалық	 технологияны	 тиімді	 іске	 асыру»	 номинациясы-
ның,	«Таңдаулы	химия	кабинеті»,	«Балалық	шақ	досы	–	Друг	детства»,	«	Жыл	мұғалімі»,	«Қазақ	
тілінің	 Үздік	мұғалімі»,	 «Үздік	 сынып	жетекшісі»,	 «Тілдарын»,	 «Инновациялық-педагогикалық	
идеялар»	байқауларында	жүлдегер	атанып,	дипломдармен	марапатталдық.

Жылдар	бойғы	еңбегім	еленіп,	«Құрмет»	ордені,		«Қазақстан	Республикасы	білім	беру	ісінің	
үздігі»,	 «Ы.Алтынсарин»	 төсбелгілерінің	 иегері	 атанып,	 Қазақстан	 Республикасы	 Білім	және	
ғылым	министрлігінің,	Алматы	қаласы	Әкімінің	және	қалалық	Білім	басқармасының	Құрмет	
грамоталарымен	марапатталдым.

Құштарлығым:	 кітап	 оқығанды,	 анаммен	 сырласқанды,	 немерелеріммен	 бірге	 болғанды,	
дәмді	тамақ	пісіргенді,	бауырларыммен,	отбасыммен	табиғат	аясында	демалғанды	ұнатамын.

Өмірлік	ұстанымым:	Адам	болып	қалу...	Ұстаз	атыма	лайық	болу.	
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Тоқсанова Майя Болатқызы
Алматы	 қаласының	 Ішкі	 істер	 зорлық-зомбылық	 Әкімшілік	 полиция	
бөлімінің	әйелдерді	қорғау	үшін	АТС	ұйымдастыру	тобы	бойынша	бас	инспек-
торы,	полиция	подполковнигі.	
Батыс	 Қазақстан	 облысы	 Жымпиты	 ауылында	 туылдым.	 Мектеп	 уақы-
тында	белсенділік	таныттым.	1	сыныптан	бастап	оң	қолыма	қызыл	кресті	
бар	ақ	орамалды	танып	алып,	сыныбымның	тазалығы	үшін	жауап	беретін-
мін.	Жоғарғы	сыныптарда	сынып	әкімі	болып,	мектептің	түрлі	шаралары-
на	қатысып,	қабырға	газеттерін	шығаратынмын.	Сонымен	қоса	көптеген	

патриоттық	іс-шаралардың	ұйымдастырушысы	да	болдым.	Мектеп	директоры	Қадыров	М.С	
және	ұстаздарым	Хайрушева	А.Д.,	Нұрғожина	А.А.,	Ұталиева	М.Х.,	алғысым	шексіз.

Белсенді	өмірлік	позиция	мен	ұжымда		 	сенімділік	пен	құрметке		ие	болуға	талпындырған	
ата-анамның	тәрбиесі	 деп	 білемін.	Өкінішке	 орай,	 олар	 дүниеден	 ерте	 кетті.	Әкем-	Тоқсанов	
Болат	Бекетұлы	коммунист	болатын.	Патриоттық	сезім	мен	ел	үшін	қызмет	ету	керек	екен-
дігін	сол	кісі	көкейіме	ұялатты.	Анам-	Сапарова	Рая	Адиқызы	өмірінің	жартысын	балалар	дәрі-
гері	болып	өткерді.	Науқас	балаларға	қол	ұшын	тигізді.	Мені	және	менің	5	әпкемді	тазалық	пен	
тәртіптілікке	баулыды.

А.С.Пушкин	атындағы	Орал	педагогикалық	институтында	орыс	тілі	және	әдебиеті	мұғалімі	
мамандығы	бойынша	оқып,	тәмәмдадым.	Бірақ,	мұғалім	болу	менің	маңдайыма	жазылмапты.	
1990	жылы	«Алматы	ішкі	істер	органдарының	қызметкері»	оқуға	түстім.	Мұғалімдік	білімім	
13	жыл	бойы	жасөспірімдердің	психологиясын	түсінуге,	кәмелеттік	жасқа	толмаған	балалар-
мен	жұмыс	істеген	кезде	септігін	тигізді.	Қызметтегі	тәлімгерлірім:	Шөпшекбаева	А.Ш.,	Подо-
пригора	Т.М.,	Қазыбаев	С.С.	алғысым	шексіз.

Қызмет	атқарып	жүрген	кезімде	жасөспірімдердің	сан	алуан	тағдырларынң	куәсі	болдым,	
дұрыс	жолға	салып,	бағыт-бағдар	беруге	тырыстым.	Көбісі	дұрыс	жолды	таңдап,	бүгінгі	күні	
өмірде	өз	орындарын	тапты.	Мен	мұны	тер	төккен	жұмысымның	жемісі	деп	білемін.

Қазақстан	 Республикасының	 полициясы	 академиясының	 бітіргеннен	 кейін	 ,	 зорлық-зом-
былық	ІІД	Алматы	әйелдерді	қорғауға	АТС	ұйымдастыру	тобын	басқардым.	Өз	мамандығымды	
сүйемін,	мамандығынды	жақсы	көре	білу		өмірдегі	ең	басты	бақыт	деп	ойлаймын.	Әйелдер	неше	
түрлі	бастан	өткерген	оқиғаларымен	менің	алдыма	келеді,	оларға	көмек	көрсете	білу,	психоло-
гиялық	тұрғыдан	демеу	және	жәбірленушіге	дұрыс	шешім	қабылдауына	көмектесу	керек.

Әйелдер	істері	жөніндегі	комиссияның	мүшесі	ретінде	,	қала	әкімі	жанындағы	отбасылық-де-
мографиялық	саясат	,	әйелдерге	қатысты	тұрмыстық	зорлық-зомбылық	проблемалық	мәселе-
лерді	көтеремін	және	шешімдерді	ұсынамын.	

Тұрмыстық	 зорлық-зомбылықтың	 алдын	 алу	 үшін	 бірқатар	 бағыттарда	жұмыс	жасай-
мын,	 әйелдер	 мен	 отбасы	 құқықтары	 мен	 мүдделерін	 қорғау	 үшін	 заңнаманы	 БАҚ	 түсіндіру	
менің	 мойнымда.	 Ата-ананың	 зорлықсыз	 мінез-құлық	 принциптерімен,	 ұлттық	 отбасылық	
дәстүр	жаңғырту	ықпалын	қолдаймын.	Отбасы	-	Отанымыздың	бір	бөлшегі.	Оны	сақтап	қалу	
үшін	күні-түні	тер	тегіп	жұмыс	жасауым	Отаныма	қосқан	үлесім	деп	білемін.

Полиция	қызметі	бойынша	25	жыл	ішінде	Ішкі	істер	министрлігінде	көшбасшылық	еттім	,	
Ішкі	істер	министрлігі	,	ІІД	және	Алматы	қаласының	әкімімдігінен	,	халықаралық	және	үкімет-
тік	емес	ұйымдардан			40-тан	астам	алғыс	хат	алдым.	Отбасылық	проблемалар	және	уақтылы	
көмек	шешуге	қатысып		әйелдерге	көмектескендігім-	менің	қызметтегі	ең	үздік	марапатым	.

Өзімнің	көшбасшылық	мінезімнің	жалғасы	қызым	Анельге	берілсе	екен	деймін	және	де	қы-
зым	қазіргі	уақытта		Абылайхан	атындағы	ҚазХҚжӘТУ	оқиды.	Ол	университетте	еріктілердің	
тобында,	полицияның	қоғамдық	көмекшісі.

Хобби:	спортпен	шұғылданамын.	Өмірлік	ұстанымым:	Жақсылық	жаса.	Адамда	жан	дүниесі	
мен	сыртқы	дүниесінің	кереметтігі	үйлесуі	тиіс.
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Тоқмолданова Роза Оразбайқызы
Алматы	қалалық	№4	балалар	емханасының	бас	дәрігері.	
Мен	 Ақтөбе	 облысының	 Шалқар	 ауданында	 дүниеге	 келдім.	 Кішкентай	
кезімнен	 дәрігер	 болуды	 армандап,	 арманыма	 жету	 жолында	 оқуға	 бар	
күшімді	 салуға	тырыстым.	№1	мектепті	үздік	аяқтап,	мектептіп	қоғам-
дық	өмірінде	белсенді	болдым.	Кеңес	пионерлер	жасағының	төрайымы	және	
мектеп	комсомол	комитетінің	хатшысы	қызметін	атқардым.
1988	жылы	Алматы	Мемлекеттік	медицина	институтын	дәрігер-педиатр	
мамандығы	бойынша	тәмамдап,	ол	жерде	де	қоғамдық	жұмыстарға	белсе-

не	араластым.	Институтты	бітірген	күннен	бастап	осы	күнге	дейін	26	жыл	бойы	№4	балалар	
емханасында	еңбек	етіп,	2013	жылдан	бастап	бас	дәрігер	қызметін	атқарудамын.	Осы	уақыт	
аралығында	кішкене	ғана	емханамыз	заманға	сай	медицина	мекемесіне	айналды.	Елбасымыздың	
«Қазақстан-2030»	халыққа	жолдауындағы	тапсырмаларын	назарға	ала	отырып,	кадр	мәселе-
сіне,	теориялық	білім	және	кәсіби	іскерлік	пен	дағдыға	көңіл	бқліп	отырмыз.	Алғашқы	медицина	
–	санитарлық	көмек	көрсету	үшін	осы	қасиеттерді	жетілдіру	керек.	Уақытымның	тығыздығы-
на	 қарамастан,	 кішкентай	 емделушілеріміздің	 ата-аналарымен	 сөйлесуге,	 сондай-ақ,	 ақыл-
кеңес	беру	арқылы	да	балаларға	көмектесуге	тырысамын.	Мен	қол	жеткізген	жетістіктерімде	
тұрақтап	қалғым	келмейді,	себебі,	болашаққа	деген	үлкен	жоспарларым	бар.	

Менің	жеке	тұлға	 боп	 қалыптасуымда,	 әрине,	 ата-анамның	 рөлі	 үлкен	 орын	 алды.	 Әкем	
Әділбаев	Оразбай	–	ҚР	жазушылар	одағының	құрметті	мүшесі,	коммунист,	Ардагерлер	кеңесінің	
төрағасы.	Кішкентай	күнімнен	мендегі	патриоттық	сезімді	тәрбиелеген,	өз	отанымды	мақтан	
тұтуға	үйретіп,	өткен	тарихын	құрметтеп,	болашақта	гүлденген	мемлекет	болуына	атсалысу	
керектігімді	айтып	отыратын.	Анам	–	Есенқазақова	Ақтеңге	үй	шаруашылығындағы	ептілікке	
үйретіп,	балаларымды	тәрбиелеу	мен	өз	ісімде	жетістікке	жетіп,	бір	орында	тоқтап	қалмай	
өзімді	жетілдіру,	отбасым	мен	жұмысты	қатар	алып	жүру	шеберлігіне	тәрбиеледі.		

Менің	керемет	ұстаздары:	мектептегі	алғашқы	сынып	жетекшім	–	А.Т.Молдағалиева,	уни-
верситеттегі	педиатрия	факультетінің	деканы	–	Г.А.Вуйко,	топ	кураторы,	профессор	–	Е.А.О-
гай,	академик	К.С.Ормантаев.	Бұл	адамдардың	әрқайсысы	менің	өмірімде	үлкен	орын	алады,	осы	
үшін	мың	алғыс!

Менің	өмірімдегі	 ең	асылым	–	жаныма	тыныштық	пен	үйлесім	сыйлайтын,	кішкене	ғана	
жеңістерге	қуануды	үйрететін	отбасым.	Отбасы	үшін	өмір	сүреміз,	жұмыс	істейміз,	үйренеміз	
және	жетілеміз.	Өмірімдегі	ең	ерекше	сәт	–	бұл	екі	ұлымның	дүниеге	келуі.	Әкем	секілді	мен	де	
балаларымның	өз	Отанының	патриоты	болғанын	қалаймын.

Мен	 әкімшіліктегі	 гендерлік	 саясат	 комиссия	мүшесімін,	 мүгедек	 балалар	мен	 кәмелетке	
толмаған	балалар	ісі	комиссия	мүшесімін.	Сондай-ақ,	«Нұр	Отан»	алғашқы	партия	ұйымының	
төрайымымын.

Салауатты	өмір	салтын	белсенді	түрде	насихаттаймын.
Марапаттар:	«	Денсаулық	сақтау	ісінің	үздігі»	төсбелгісі,	«Заслуженный	Государственный	

Работник»	ордені,	Денсаулық	сақтау	министрлігінің	құрмет	грамоталары.	
Имеются	благодарственные	письма	от	Акимата,	от	Общества	Красного	Полумесяца	РК	и	

от	Управления	здравоохранения	,	от	Общества	инвалидов.	
Хоббиім	–	Философия,	психология	
Ұстанымым:	
Жетіл	және	жетілдір.	Өзіңді	және	басқаларды	жетілдірудегі	кез	келген	мүмкіндікті	пайда-

лан.	
Өмірде	ең	бастысы	–	үнемі	үйрену	және	үйренгеніңді	кқрсете	білу.	Бәрі	де	өз	қолымда!
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Төлеген Баһаргул                       

Тәуелсіз	Қазақстанның	еңбек	нарығында	өз	қолтаңбасын	қалдырған	«Әдемі-
Ай	plus»	компаниясының	өнімдері	бұл	күндері	әлем	жұртшылығына	жақсы	
таныс.	 Компания	 президенті–Баһаргүл	 Төлеген	 Қазақстандағы	 түркі	 ха-
лықтарында	 аса	 сирек	 кездесетін	 алтын	 және	 күміс	 бұйымдарынан	 жа-
сақталған	«Әдемі	–Ай	»	атты	1000	астам	жәдігері	бар	жеке	мұражайдың	
иегері	және	республикадағы	бірден-бір	ұлттық	кәдесый	өндіретін	аталмыш	
кәсіпорынның	заңды	ұйымдастырушысы.	
Баһаргүл	2013жылы	Қазақстан	Республикасы	Президенті	Н.Ә.Назарбаевтың	

қабылдауында	болып,	Ел	басы		оның	қазақ	халқының	мәдени	мұрасын	сақтап,	зерттеу	қызметі-
не	жоғары	баға	берген	болатын.

Баһаргүлдің	балалық	шағы	Қытай	Халық	Республикасының	Шәуешек	қаласында	өтті.	Пе-
кин	мемлекеттік	университетін	бітірген.	1994	жылы	тарихи	отанына	оралып,	бала	кезіндегі	
арманына	қол	жеткізді.	Сол	сәттен	бастап	Баһаргүл	өмірін	қазақтың	ұлттық	мәдениетін	на-
сихаттауға,	әрі	құңды	тарихи	жәдігерлерді	жинақтап	сақтауға	арнады.	Баһаргүл	Төлеген-	бел-
гілі	коллекционер-этнограф,	«Әдемі-	Ай	plus»	компанияның	президенті.		«Әдемі-Ай»	республика	
көлемінде	өтіп	жататын	сан	түрлі	әлемдік	спорт	жарыстары	мен	халықаралық	форумдардың	
мазмұнды	да	мағыналы	өтуіне	демеушілік	көрсетеді,	солардың	тапсырыстары	бойынша	кәде-
сыйлар	мен	әшекейлі	бұйымдар	жасайды.	Компания	елімізде	өтетін	республикалық	ауқымдағы		
іс	шаралардың	ресми	серіктесі.	Баһаргүл	ханым	өзінің	жанқиярлық	адал	еңбегі	мен	ізденгішті-
гінің	арқасында	қазақ	мәдениеті	мен	этнографиясының	насихатшысы	ретінде	шетелдік	көрме-
лерге	де	жиі	қатысып	тұрады.	Жыл	сайын	Қазақстан	колемінде	«Ұлт	Жауһары»	деп	аталатын	
жеке	көрмесін	өткізеді.	

Марапаттары:	Қазақстан	мәдениетін	дамытуға	қосқан	үлесі	үшін	2010	жылы	«ҚР	Еңбек	
сіңірген	мәдениет	 қайраткері»	 атағын	 иеленді,	 «Қазақстан	 әйелі-2010»	 атты	тележобаның	
жеңімпазы,	2013	жылы		Ел	басының	«Ерең	еңбегі	үшін»	медалімен	марапатталды.		Алматы	қа-
ласы	әкімі	жанындағы	әйелдер	істері,	отбасы,	демография	жөніндегі	комиссиясының	мүшесі...

Адал	жар,	екі	қыздың	анасы.	Хоббиі-тарихи	жәдігерлер	жинау.	
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Төлегенова Бибігүл Ахметқызы
КСРО	 және	 Қазақстан	 Республикасының	 халық	 әртісі,	 Әл-Фараби	 алтын	
медалінің,	«Тарлан»	сыйлығының,	«Илhам»	сыйлығының		 	иегері,	Құрманға-
зы	 атындағы	 Қазақ	 Ұлттық	 Консерваториясының	 профессоры,	Жүргенов	
атындағы	Ұлттық	Өнер	Академиясының			профессоры.
Мен	1929	жылғы	16	желтоқсанда	Семей	қаласында	дүниеге	келдім.	Әкем	Ах-
мет	Төлегенов	(1904-1938)	1937	жылы	халық	жауы	ретінде		тұтқындалып,	
1938	жылы	наурызда	атылды.	1958	жылы	ақталды.	Анам	Майнұр	Төлегено-
ва	(1912-2003),	Семей	ет	комбинатының	жұмыскері.	1963	жылдан	бері	–	Ре-

спубликалық	маңызы	бар	дербес	зейнеткер.	
Мен	1937	жылы	мектепке	бардым,	сол	жерде	халық	жауының	қызы	ретінде	барлық	қиындықтар	
мен	әділетсіздікті	көрдім.	Ұлы	Отан	соғысының	бастала	салысымен	жаралы	жауынгерлерді	
–	қызыл	әскерлерді	күту	үшін	госпитальға	бардым.	 	1940-1942	жж.	мектепте	оқып,	Семей	ет	
комбинатының	клубында	киномеханиктің	көмекшісі	болып	жұмыс	істедім,	кейін	қаңылтыр-бө-
телке	цехының	жұмысшысы	болып	ауыстым,	мұнда	5	жыл	жұмыс	істедім.

1947	жылы	вокал	бойынша	алғашқы	ұстазым	–	танымал	жазушы	Г.И.	Серебряковамен	та-
ныстым,	ол	кезде	өз	күйеуін	тұтқынға	алғаннан	кейін	Семей	қаласына	аударылған	екен.	1948	
жылғы	тамызда	Құрманғазы	атындағы	Алматы	мемлекеттік	Консерваториясының	дайын-
дық	бөліміне	түстім.	Консерваторияда	оқып	жүріп,	Абай	атындағы	Мемлекеттік	Академиялық	
Опера	және	 балет	театры	 хорының	 солисті,	 кейін	Қазақ	 радиосының	 солисті	 болып	жұмыс	
істедім.	1954	жылы	консерваторияны	аяқтағаннан	кейін	Абай	атындағы	Мемлекеттік	Акаде-
миялық	Опера	және	балет	театрына	солист	болып	жұмысқа	жіберілдім,	1956	жылғы	наурызда	
Жамбыл	атындағы	Қазақ	мемлекеттік		филармонияның	солисті	болып	ауыстым.

1957	жылы	маған	ҚазКСР	Жоғары	Кеңесінің	Құрмет	Грамотасы	беріліп,	Қаз	КСР-дың	еңбек	
сіңірген	әртісі	атағы	берілді.	Осы	жылы	Мәскеу	қаласындағы	Бүкіләлемдік	Фестивальда		каме-
ралық	концерттік	бағдарлама	үшін	Кеңес	жастарының	Бүкілодақтық	конкурсының	Лауреаты	
атағы	берілді.	1959	жылы	Қаз	КСР	Жоғары	Кеңесінің	Құрмет	Грамотасы	мен	Еңбек	Қызыл	Ту	
Ордені	беріліп,	Қазақ	КСР	Халық	әртісі	атағы	берілді.	1966	жылы	Казақ	КСР	Мемлекеттік	сый-
лығы	берілді.	1967	жылы	КСРО	Жоғары	Кеңесінің	Құрмет	Грамотасы	беріліп,	КСРО	Халық	әртісі	
атағы	берілді.	1970	жылы	1968-69	жж.	концерттік	бағдарламасы	үшін	КСРО	Мемлекеттік	сый-
лығының	Лауреаты	атағы	берілді.	1976	жылы	Ленин	Орденімен	марапатталдым.	1991	жылғы	
желтоқсанда	Ленин	Ордені	табысталып,	 	«Социалистік	Еңбек	Батыры»	атағы	берілді.	 	1999		
жылы	ҚР	Президенті	Н.	Назарбаевтың	жеке	Алтын	Белгісі	берілді.

ЮНЕСКО	шешімі	бойынша,	мен	ХХ	жүзжылдығының	елеулі	жиырма	әйелінің	тізіміне	ендім.
Мен	үшін	Джузеппа	Вердидің	«Риголетто»	операсындағы	Джильда	партиясы	бастама	бол-

ды,	одан	кейін	тамаша	образдардың	біртұтас	галереясын	жасадым:	«Травиата»	Верди	опера-
сындағы	Виолетта,	Россиннің	«Севильский	цирюльник»	операсындағы		Розина,	«Дон	Жуан»	Мо-
царт	операсындағы	Церлин,	Римский-Корсаковтың	операсындағы	Қар	қызы,	Доницетти	«Дон	
Паскуале»	операсындағы	Норин.	Оның	репертуары	Ұлттық	опералық		спектакльдерде	де	таны-
мал:	«Қыз	Жібек»	Брусиловский	операсындағы	Жібек,	«Еңлік	пен		Кебек»	Жұбанов	операсындағы	
Еңлік,	 	 «Абай»	Жұбанов	пен	Хамиди	операсындағы	Ажар,	 «Алпамыс»	Рахмадиев	операсындағы	
Гүлбаршын	және	т.б.	

1957	жылы	мен	халықтық	ән	айту	Бүкілодақтық	көркемдік	конкурсының	Лауреаты	бол-
дым.	Осы	конкурстың	төрағасы	Әзірбайжанның	танымал	әншісі	Бюль-Бюль	болды.

2014	жылғы	сәуірде	«Звезды	содружества»	мемлекетаралық	сыйлығы	берілді.
1967	жылдан	бері	VII,	VIII,	IX,	X	және		XI	сайланған	Қазақ	КСР	Жоғары	Кеңесінің	Депутаты	бо-

лып	сайландым.	1968-1991	ж.ж.	КСРО	Кәсіподағы	ОК-де	ауылға	мәдени	басшылық	жасау	жөнін-
дегі	 комитеттің	 мүшесі,	 Кеңес	 әйелдерінің	 басқару	 комитетінің	 мүшесі,	 Азия	 және	 Африка	
елдерінің	ынтымақтастық	комитетінің	мүшесі	болып	табылдым.	2000	жылғы	4	шілдеде		ҚР	
Жаратылыстану	Ғылымдары	Академиясының	мүшесі	болып	сайландым.

Ермегі	–	тарихи	әдебиетті,	өнер	әдебиетін,	көсемсөзді,	өлеңдерді	оқу.
Өмірлік	ұстанымы	–	өз	халқына	еңбек	ету	және	оған	әрқашан	пайдалы	бола	білу.
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Тұрғынбаева Айжан Шалабайқызы
Құлақ,	тамақ,	мұрын	дәрігері	және	Сурдолог.	«Ай-Медикус»	ЛОР	орталығы-
ның	бас	директоры.
		Кішкентай	кезімнен	дәрігер	болуды	армандадым.	Сол	арманым	орындалды.	
Мен	 Шымкент	 облысы,	 Фогелевка	 ауылында	 дүниеге	 келдім.	 Мектептің	
қоғамдық	 өміріне	 белсене	 қатыстым.	 Мектептегі	 комсомол	 комитетінің	
секретары	болып	сайландым.	
Мектеп	 қабырғасында	 жүргенде	 би	 үйірмесіне	 қатыстым,	 сурет	 салумен	
де	 шұғылдандым.	 Орта	 мектепті	 үздік	 бітіріп	 1977	 жылы	 Алматы	 мем-

лекеттік	 медицина	 институтына,	 педиатрия	 факультетіне	 оқуға	 түстім.	 1983ж	 аталған	
институтты	бітіріп,	педиатрия	ғылыми	зерттеу	институтына	интерн	–	дәрігер	болып	қа-
былдандым.	 1985	 –	 1991	жылдар	 аралығында	№2	 Қалалық	 балалар	 ауруханасында	 педиатр	
–	ЛОР	дәрігері	болып	жұмыс	істедім.		1991	ж	клиникалық	ординатурада	“балалар	оторинола-
рингологиясы’’	мамандығы	бойынша	оқыдым.	Оны	1993ж	бітіріп	Аймақтық	Диагностикалық	
орталығына	ЛОР	дәрігері	ретінде	қабылдандым.	Сонымен	қатар	1997	жылдан	бастап	САТР	ор-
талығының	ПМПК	сурдолог-дәрігері	болдым.	Және	есту	мүшелерін	протездеу	зертханасының	
менгерушісі	болып	істедім.	

2009	жылы	өзімнің	ЛОР	орталығымды	аштым.	Қазір	осы	орталықтың	бас	директоры	бо-
лып	жұмыс	жасаймын.	

Ұстаздарым	ретінде	санайтын	адамдар:	Исмагилова	А.Ш.	м.ғ.к.,	доцент.	20	жылдай	диагно-
стика	орталығында	бірге	қызмет	атқардық.	Сулейменова	Р.А.	п.ғ.д.		профессор,	САТР	орталығы-
ның	президенті.	Мен	бұл	кісілерден	табандылықты,	жаңа	шыңдарды	бағындыра	білуді	үйрендім.	

Қазақстанның	сурдология	саласын	дамтуға	өз	үлесімді	қостым.
Менің	кызым	және	ұлым	бар.	Олар	Қазақстанда	және	шетелде	жоғары	оқу	орындарын	бітір-

ген.	Екеуі	де	мен	сияқты	Казақстанның	өркендеуіне	өз	үйлесін	қосып	жүр.	Қызым	Қазақстанның	
Сауда	Саясатын	Дамыту	Орталығында	директордың	орынбасары	болып	жұмыс	істейді.	Ұлым	
–	«Ай-Медикус»	ЛОР	орталығының	атқарушы	директоры.	Екі	немерем	бар.	

Хобби	–	сурет	салу.
Кредо-	Жақын	және	қымбатты	адамдарымды	бақытты	ету,	сонымен	қатар,	қоғамға	пай-

далы	болу.	Қиындыққа	мойымай,	алға	қойған	мақсаттарыма	жете	білу!
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Ұғыбайқызы Шолпан 
ҚР	Құрметті	журналисі,	«Ақ	босаға»	газетінің	құрылтайшысы,	әрі	бас	редак-
торы.Әкем	Тоғаев	Ұғыбай	(колхоз,	совхоз	бастығы),	анам	Раушан	Тұрсынға-
лиқызы	ауылдық	кеңесте,	әлеуметтік	салада	ұзақ	жылдар	 	қызмет	атқа-
рып,	өз	заманының	алдыңғы	қатарлы,	абыройлы,	үлгілі	азаматы	бола	білген	
абзал	жандар.	
Балалық	шағым	ата-анам	мен	бес	бауырымның	ортасында	бақытты	өтті.	
Отбасымда	 көрген	 тәрбием	 мен	 бөленген	 махаббаттың	 арқасында	 бала	
кезімнен	көпшіл,	сезімтал,	мейірбан,	шыншыл	болып	өстім.	Сол	себепті	бо-

лар,	қиялымда	өзімді	сот	немесе	прокурор	болам	деп	елестететінмін.	
Алғашқы	 туындыларым	 1970	 жылдары	 республикалық	 баспасөз	 бетінде	 жариялана	

бастаған.	Содан	бері	45	жыл	уақыт	БАҚ	саласында	үзіліссіз	қызмет	етіп	келемін.	
Орта	мектепті	1971	жылы	бітіріп,	аудандық	газетке	жұмысқа	тұрдым.	
1973-78	жылдары	қазіргі	 әл-Фараби	атындағы	Қазақ	Ұлттық	университетінің	журнали-

стика	факультетін	оқып	бітірдім.	
1978-87	жылдары	 республикалық	 «Қайнар»	 баспасында	жарнама	және	 насихат	 бөлімінің	

редакторы	болып	қызмет	істедім.	Жариялылық	жылдары	қоғам	өмірінде	пайда	бола	бастаған		
демократиялық	 тұрғыдағы	 қозғалыстар	 мен	 іс-шараларға	 қызу	 араластым.	 Қазақ	 тарихы	
мен	фольклорының	жетік	маманы,	өнер	зерттеушісі	Ә.Нұғыман	ханым	бастауында	болған	Қа-
зақстан	Мұсылман	әйелдері	қоғамында	насихат	жұмыстарын	жүргіздім.	Осы	кезең	маған	нағыз	
өмірлік	университет	болды.						

1991	жылы	еліміздегі	тұңғыш	тәуелсіз	басылым	«Ақ	босаға»	газетін	аштым.
ҚР	Журналистер	одағының		Н.Құлжанова		атындағы	сыйлығын	алдым.	ҚР	Президенті	жа-

нындағы	отбасы	және	демографиялық	саясат	жөніндегі	комиссияның	«Әйел	басқарған	ең	үздік	
кәсіпорын»	номинациясының	жеңімпазы	атандық.	Осы	аталмыш	ұйымның	 	басқа	 	да	бірнеше	
марапаттарына	ие	болдым.	Сол	сияқты,	ҚР	Мәдениет,	ақпарат	және		қоғамдық		келісім		мини-
стрлігінің		Құрмет		грамотасымен		марапатталдым.	

Газетімнің	«Жүректен	–	жүрекке»	республикалық	байқауының	«Үздік	қазақ	тілді	басылым»	
аталуы	мен	үшін	үлкен	мақтаныш.	2001-2007	жылдары	республикалық	«Қолаңшаш	ару»	байқа-
уын	өткіздік.

Жолдасым	Құрманғазы	 –	 белгілі	жазушы.	 Алланың	 берген	 ең	 биік	 наградасы	 –	 қызым	Аң-
саған,	ұлым	Қанағат	және	олардан	көрген	немерелерім	деп	білемін.		

Сүйікті	 ісім	мен	өмірдегі	ұстанымым:	қалам	ұстаған	қазақ	қыздарының	қаламын	ұштау,	
журналистік	шеберлікке	баулу,	кәсіби	тұрғыда	өмірдегі	өз	орындарын	табуға	көмектесу.				
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Ордабаева Мариан Давлетқызы
Дзюдодан	 Қазақстан	 ұлттық	 құрамасының	 мүшесі.Ыстық	 көлде	 Тамға	
ауылында	 дүниеге	 келдім.	 Кеңес	 үкіметі	 құлағаннан	 кейін	 ата-анам	Алма-
тыға	 көшіп	 келді.	 10	 сыныпқа	 дейін	№30	 орта	мектепте	 білім	 алдым,	 11	
сыныпты	ЦСКА	да	бітірдім.	Сосын,	Абай	атындағы	Қазақ	Ұлттық	педаго-
гикалық	 университетінде	мұғалім	жаттықтырушы	мамандығы	бойынша	
оқуға	түстім.	Қазіргі	уақытта	Әл-Фараби	атындағы	Қазақ	Ұлттық	Универ-
ситетінде	заң	факультетінде	білімімді	жалғастырудамын.
Бала	кезімде	өте	белсенді	бала	болатынмын,	әр-түрлі	үйірмелерге	қатыса-

тынмын.(Жануарларға	 көмектесіп,	 оларға	 күтім	жасайтынмын,	тигуді,	 сурет	 салуды,	 ағаш	
оюды	үйренетінмін.	Астрологиялық	үйірмеде	жұлдыздарды	зерттейтінмін).	Ата-анаммен	та-
уға	шығатынбыз.	

Балалық	шағымның	мәнді	өтуі	ата-анамның	арқасы	деп	білемін,	олар	өте	еңбекқор	жандар.	
Анам-	Ордабаева	Ольга	Анатольевна	аспазшы-кондитер	шебері,	мен	өте	дәмді	және	пайдалы	
тағамдарды	жақсы	көремін,	 кондитерлік	табиғи	 өнімдерді	мықты	ажырата	аламын.	Әкем-	
Ордабаев	Давлет	жас	кезінде	туризм	нұсқаушысы	және	тау	шаңғысшысы	болып	жұмыс	істеді	
және	шығыс	жекпе-жегімен	айналысты.	Анам	дәмді	тағам	әзірлеуді	үйретсе,	әкем	жекпе-жек-
тің	сан	алуан	қырымен	таныстырды.	Спортпен	шұғылдануды	ағам	Дәулетпен	карате-до	баста-
дым.	Жарты	жылдан	соң	әкем	мені	дзюдоға	апарды.	Бірнеше	уақыт	мен	екі	секцияға	да	бардым,	
кейіннен	менің	жүрегімді	дзюдо	жаулап	алды.	Оқу	процесінде	менің	алғашқы	жаттықтырушым	
Биабулин	Талғат	Зуфарович	ұнады.	Күн	сайын	жаттығуға	келу	мен	үшін	қызықты	болатын,	
мен	жаттығуға	аса	бір	талпыныспен	баратынмын.	

16	жасымда	мен	спорт	шебері	атандым,	мені	ұлттық	құрамаға	алды.	Сол	кезден	бастап	
менің	професиональді	спорттық	өмірім	басталды.2005	жылы	өз	салмағымдағы	спортшылар		
арасында	1	орында	болдым.	Жастар	құрамасының	енген	соң,	жастар	ТМД	ойындарының	және	
Балтық	елдері	Азия	чемпионатының	екі	рет	қола	жүлдегері	болып,	күміс	медальді		жеңіп	алдым	
.	Ересектер	құрамасының	бөлігі	ретінде	өнер	көрсеткенімде	үш	есе	қола	медаль	Гран-при	,	Азия	
чемпионаты	мен	Азия	ойындарының	қола	жүлдегері	,	екі	дүркін	қола	жүлдегері	атандым.	Жат-
тығудан	тыс	уақытта	тауға	шығамын,	страйболмен	айналысамын,	анда-санда	өлең	шығара-
мын,	сурет	саламын.

Ұстанымым:	Шебер-барлық	істе	шебер	болуы	тиіс.
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Үсенбаева Нұржамал Пернебекқызы
Қазақстан	және	 Татарстан	 Республикаларының	 халық	 әртісі,	 1983	жыл-
дан	 бастап	 осы	 уақытқа	 дейін	 Абай	 атындағы	 МАОБТ	 жетекші	 солисті.	
1958	жылғы	4	маусымда	Оңтүстік	Қазақстан	облысының	Арыс	қаласында	
мұғалімдер	отбасында	дүниеге	келген.	Әкем	–	Үсенбаев	Пернебек	Үсенбайұлы	
–	КСРО	ағарту	үздігі,	тарихшы,	қазақ	орта	мектебінің	директоры	болып	40	
жыл	еңбек	 еткен,	Арыс	қаласының	құрметті	азаматы,	 қоғам	қайраткері.	
Өлеңдер	жазып,	3	жинағын	шығарған.	Анам	Нарша	–	мектеп	кітапханасын-
да	жұмыс	істеген.	Барлығы	8	бала	болдық.	Біз	музыкаға,	поэзияға,	әдебиет-

ке	деген	махаббатпен	өстік,	музыкалық	мектепте	оқыдық,	үйде	концерттер	қойдық,	сол	кезде	
өзімнің	сүйікті	әншілерімді	бейнеледім.

Бала	кезден	мен	спортпен	шұғылданып,	жеңіл	атлетикамен	айналыстым,	мектептің	чем-
пионы	болдым,	облыстық	спорттық	жарыстарға	қатыстым.

Фортепиано	 сыныбы	 бойынша	 музыкалық	 училищені	 аяқтадым,	 мұнда	 педагог	 М.Г.	 Ма-
гзумовадан	 алғаш	 рет	 вокал	 сабақтарын	 алдым.	 Кейін	 Құрманғазы	 атындағы	 Алматы	 кон-
серваториясын	Қазақстанның	 халық	 әртісі,	 профессор,	 қазақ	 вокалдық	мектебінің	 ақсақалы,	
әншілердің	біршама	саңлақтарын	тәрбиелеген	Б.Б.	Жылысбаевтың	академиялық	вокал	сыны-
бында	оқыдым.	Ол	маған	жақсы	вокалдық	мектеп	болды,	іргетасымды	қалады,	оның	арқасында	
мен	өз	қабілетімді	бұдан	әрі	дамыттым,	шетелде,	оның	ішінде	ХХ	жүзжылдығының	ұлы	әншісі	
-	Элизабет	Шварцкопфта	тағылымдамадан	өттім.	Менің	опера	әншісі	болып	қалыптасуыма	
Қазақстанның	халық	әртісі	Б.	Досымжанов	үлкен	еңбек	сіңірді,	ол	мені,	яғни	 	 	4	курстың	сту-
дентін	Абай	атындағы	МАОБТ-ның	50-жылдығына	арналған	 	Е.	Брусиловскийдің	 «Қыз	Жібек»	
операсындағы	Қыз	Жібек	партиясына	шақырды.

Мен	 мемлекеттік	 деңгейдегі	 іс-шараларға	 қатысамын.	 Оның	 ішіндегі	 ең	 ірі	 іс-шаралар	
ретінде	ЕҚЫҰ	Саммитінің	ашылуы,	Қысқы	Азия	ойындарының	ашылу	салтанаты,	ҚР	Тәуелсізді-
гі	Күніне,	ҚР	Конституциясы	Күніне,	Қала	күніне	арналған	концерттерді	атап	өтуге	болады.	
Ресми	делегациялардың	құрамында	жүріп	Еуропа,	АҚШ,	ТМД	елдеріне	және	Шығыс	елдеріне	ҚР	
Мәдениет	Күндеріне	 қатысамын.	Опера	 өнерінің	 халықаралық	фестивальдарына	 қатысамын	
және	әрі	Қазақстандағы,	әрі	шетелдегі	әлемнің		ең	үздік	залдарында	жеке	концерттер	беремін:	
«CarnegieHall»	(Нью-Йорк,	Америка),	«Care»	театры	(Амстердам,	Голландия),	«Coliseum»	театры	
(Лиссабон,	Португалия),	Мәскеу	консерваториясының	Үлкен	залы,	Үлкен	театр	(Мәскеу,	Ресей),	
«Cortot»	залы	(Париж,	Франция)	және	т.б.,	бағдарламаға	қазақ	композиторларының	туындыла-
рын,	қазақ	халық	әндерін	міндетті	түрде	қосамын.

Бұдан	басқа,	мен	Балаларды	қорғау	күніне	арналған	қайырымдылық	фестиваліне,	сондай-ақ	
ҚР	 Президентінің	 «Алтын	 Сапа»	 сыйлығын,	 қайырымдылық	 бағдарламалары	 мен	 	 «Алтын	
Жүрек»	жобаларын	іске	асыруға	қосқан	үлесі	үшін	өткізілетін	қоғамдық	ұлттық	сыйлықты,	Қа-
зақстан	меценаттарының	«Тарлан»	сыйлығын		беру	рәсімдеріне	және	басқа	да	көптеген	атау-
лы	жобаларға	қатысамын.	Сонымен	қатар	мен	ҚР	Президенттігіне	үміткер	болған	Н.Ә.	Назар-
баевтың	сенім	білдірген	тұлғасы	болып	табылдым.

Наградалар:	Қазақстан	және	Татарстан	Республикаларының	халық	әртісі,		ҚР	Мемлекет-
тік	сыйлығының	лауреаты,	«Құрмет»	орденінің	иегері,	Қазақстан	меценаттарының	«Платин	
Тарлан»	тәуелсіз	 сыйлығының	 лауреаты,	 Барселонадағы	 (Испания)	 Франсиско	 Виньяс	 атын-
дағы	Халықаралық	 конкурстың	 	 лауреаты,	 Глинка	 атындағы	Халықаралық	 вокалшылар	 кон-
курстының	арнайы	сыйлығының	иегері,	Еуропалық	өнер	одағы	берген	көркемдік	және	медени	
қызмет	 саласындағы	 «GoldenEuropea»	 («Алтын	 Европа»)	 сыйлығының	 иегері,	 ҚР	 суретшілері	
академиясының	академигі.	

Ермегі:	суға	жүзу,	фитнес,	жаяу	жүру,	кітап	оқу,	кино.
Ұстанымы:	Адамдарға	сұлулық	жарығын	сыйлау	(өз	атыма	лайық	болу).
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Файзолланова  Зәмзагүл  Файзолланқызы
1992	жылы	10	маусымда	Шығыс	Қазақстан	облысында,	 Зайсан	қаласында	
тудым.	Алматы	қаласында,	Айманов	көшесі	 	мекен	жайы	бойынша	тұрып	
жатырмын.
Бала	кезімнен	әжеме	көмектесуді	жақсы	көретінмін.	Бала	кезімде	тыным-
сыз	болып,	өзімді	жаңа	ақпаратпен	үнімсіз	қамтамасыз	ететінмін.Сол	се-
бепті	мені	спортқа	берген,	1999-дан	2003	жылға	дейін	№148	мектепте,	2003	
жылдан	 2007	 жылға	 дейін	 №93	 орыс-қазақ	 мектеп	 гимназиясында	 оқып,	
2007	жылдан	2010	жылға	дейін	Әскери	Спорт	колледжінде	оқыдым.	Менің	

мұғалімдерім	өте	жақсы	болған,	директор	Элена	Эдуардовна	да	жақсы	тәлім	берген.	Гульмира	
Бесенбаевна	мен	Гульнара	Абуевна	сияқты	мұғалімдерім	өмір	мен	спорт	кезінде	күшті	көмек	
береді.	Орта	білім	туралы	аттестатты	алдым.	2010	жылы	Абай	атындағы	ҚазҰПУ-не	түстім.	
Университет	қабырғасында	маған	куратор	болған	Ахметжан	Сулиманович	инновациялық	тех-
нологиялардың	 дзю-доға	 қосқан	 үлесі	 туралы	 дипломдық	жұмысымды	жазуға	 көмегін	 берді.	
Менің	жетістіктерім:	мен	өз-өзімді	тану	мен	дамытуға	ұмтылысым	унивверситетті	бітіруге	
және	магистратураға	Әл-Фараби	атындағы	ҚазҰУ	түсуге	көмегін	тигізді.

СМ	атағын	дзю-додан	иеленгенмін.	Қазақстан	Республикасының	бірнеше	дүркін	чемпионы,	
Халықаралық	турнирлердіің	бірнеше	дүркін	чемпионы,	2009	жылы	Тайландта	өткен	Азия	чем-
пионатының	жеңімпазы.	Қазіргі	таңда	Астана	қаласында	өтетін	ҚР	Чемпионатына	және	Әлем	
Чемпионатына	дайындық	барысындамын.

Мен	қаламыздың	гүлденуіне	өз	үлесімді	қосқанмын.	Қала	әкімімен	бірге	Алматы	қаласының	
көгалдандыруына	қатысамын.	Концерттік	бағдарламаға	қатысқаным	үшін	мадақтау	грамо-
таларымен	марапатталғанмын.

Қазақстанның	гүлденуіне	қосқан	үлесім	–	қазір	көрсетіп	тұрған	және	болашақта	да	көрсе-
тетін	нәтижелерім.	Отанымның	көк	туын	халықаралық	ареналарда	көкке	көтеру	менің	бала	
кезімнен	арманым.	Мұндай	керемет	мемлекет	үшін	күрескен	аталар	мен	әжелеріміздің	батыл-
дығын	ешқашан	да	ұмытпаймын.	

Қазақстан	 Тәуелсіздігіне	 20	 жыл	 медалінің	 иегерімін.	 Классикалық	 музыканы	 тыңдауды	
жақсы	көремін.	Әуезов	атындағы	театрына	үнемі	барып	тұрамын,	бұл	мені	алдағы	мақсатыма	
жетелейді.	Менің	өмірлік	ұстанымым	–	«Саған	сенетін	және	қолдайтын	отбасын	мен	халқым	
барда,	сынуға	хақың	жоқ».
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Хегай Галина Петрқызы
Директор	ЖШС	«ЕТКОН»
07.02.1984	жылы	Талдықорғанда		көпұлтты,	Отаны	үшін	жанын	беруге	дай-
ын,	үлгі	тұтар		ұшқыштар	отбасында	дүниеге	келдім.	Тұлға	болып	қалыпта-
суыма,	шындық	пен	адамгершілігті,	жақсылықты	бойма	сіңірткен	атан-ана-
ма	мың	алғыс.	
1955	жылы	 В.И.Ленин	 атындағы	 орта	мектебінің	табалдырығына	 аяқ	 ба-
стым.	Одан	кейін	Семей	технологилық	институтының	ет	және	ет	өнімдері	
бойынша	 инженер-технолог	 мамандығын	 бітірдім.	 Институтты	 бітірген-

нен	 кейін	 1973	жылы	Еңбек	 ет-консерві	 зауытының	Алма-Ата	Қызыл	Туға	 бағытталдым.	 За-
вод	200-ге	жуық	түрлі	шұжықтар	шығарды,	неше	мәрте	көрмелерге	қатыстым,	медаль,	ордень	
және	мақтау	қағаздармен	марапатталдым,	осылай	еңбек	жолымды	шұжық	шығару	заводынан	
бастадым.	1975	жылы	шұжық	шығару	заводының	бас	шебері,	1977	жылдан	бастап	шұжық	шыға-
ру	заводының	технологі,	1980	жылы		заводтағы	етті	қайта	өңдеудегі	бас	технолог,	1984	жылдан	
бастап,	ет	өнеркәсібінің	Алматы	өндірістік	бірлестігінің	бас	технологы	қызметтерін	атқардым.

Менің	бұл	жетістікке	жетуіме	ата-анамның	ықпалы	зор	болды.	Анам-	Надежда	Егорқызы	
мен	әкем-	Петр	Михайлович	Хегай,	әскери	мамандық	иесі,	көп	 	ұлтты.	Олар	патриоттық	сезім	
мен	адамгершілікті,	 қамқорлықты	үйретті.	Алматы	бірлестігіндегі	керемет	ұстаздарым:	Не-
ешхлебов	Анатолий	Иванұлы,	Өтегенов	Еркен	Әлібекұлы,шұжық	цехының	бастығы	Спартакова	
Надежда	Власқызы.

Қиын-қыстау	90	жылдары	«ЕТКОН»	ЖШС	Алматы	ет	комбинаты	іске	қосылды.	1999	жылы	
осы	үлкен	жұмысты	Хегай	Г.П	атты	нәзік	жанға	тапсырды.	«ЕТКОН»	жұмысын	бастаған	сәт-
тен-ақ	10	ға	жуық	 	есімді	өнімді	шығарды.	Қазіргі	 уақытта	70	жуық	ысталған	шошқа	етінен,	
отандық	жылқы	етінен		дайындалған,		шикі	,	ысталған	,	пісірілген,	қақталған	шұжықтар	мен	ет	
өнімдері	шығарылуда.		

2002-2012	жылдар	аралығында	Австрия,	Германия,	Швейцария,	Ресей	елдерінен	алынған	тех-
никалық	жарақтар	ауыстырылды.	Негізгі	өлшемдері	-	дәстүрлі	технологияларды	сақтай	оты-
рып,	жоғары	технологиялы	процесі	арқылы	өнім	сапасы	үшін	жұмыс	істейді.	«ЕТКОН»	ЖСШ	ең	ба-
стысы	мамандарға	көңіл	бөледі.	Қазіргі	уақытта	тәжірибелі	инженерлер,	негізгі	технологиялық	
операцияларды	жетік	меңгерген	,	арнайы	білім	алған	білікті	қызметкерлер	жүзеге	асырады	және	
Алматы	және	Семей	қаласында	технология	институтын	бітірген	жас	мамандар	қызмет	атқа-
рады.	Олардың		көбісі	-	инженерлер	,	механиктер	.

Мәскеуде	8	халықаралық	форумда	-	Қазақстанның	индустриалды	әлеуметіне	қосқан	үлестері	
үшін	ЖШС	«ЕТКОН»	әр	түрлі	медальдармен	 ,	сапасы	үшін	төрт	Гран-приді	және	алтын	медаль	
алған	,	2008-2009	жылдары	жоғары	сапалы	сервелат		үшін	,	7	алтын	медальдармен	марапаттал-
ды	.

2014	жылы	-	өнеркәсіп	көшбасшысы	.
Осының	барлағы	Хегай	Г.П	бірлестікті	басқарып,	төзімді	мінезімен,	қатал	принципті	және	

нақты	позицияны	ұстай	отырып,	ет	өңдеу	зауытында	,	шикізаттың	сапасы		мен	сәйкестік	тех-
нологиясы	үшін	төккен	терінің	арқасы.
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Шәкірова Тамара Мұхтарқызы
к.п.н	 Алматы	 	 автомеханика	 колледжінің	 директоры	 ,	 ҚР	 «Нұр	 Отан»	 ХДП	
Жетісу	филиалында	сыбайлас	жемқорлыққа	қарсы	күрес	мәселелері	бойынша	
оқыту	және	Қоғамдық	кеңестің	төрағасы,	Білім	және	ғылым	министрлігінің	
әдістемелік	 кеңесінің	 мүшесі,	 Алматы	 қаласы	 әкімі	 жанындағы	 кәмелетке	
толмағандардың	құқықтарын	қорғау	жөніндегі	қалалық	комиссиясының	мү-
шесі.
Мен	Шығыс-Қазақстан	облысында	дүниеге	келіп	сол	жерде	өстім.Жас	кезім-
де	 пионер	 және	 комсомол	 мүшесінің	 көшбасшысы	 болатынмын.	 Мектепті	

аяқтаған	соң	Семей	педагогикалық	институтында	филология	факультетіне	түстім.	Мұғалімдік	
мамандықты	таңдаған	мен	өз	мамандығымды	ешқашан	сатқан	емеспін.	Өсіп	келе	жатқан	ба-
лаларды	тәрбиелеу	өмірнің	мәні	болды.	Мұғалімдік	тәжірибиемнің	49	жылының	31	жылын	Ал-
маты	автомеханика	колледжіне	арнадым,	соңғы	19	жыл	басшы	болып	қызмет	атқарудамын.	Өз	
колледжіммен	мақтанамын,	бұрынырақ	ол	№6	професиональді	лицей	болған	болатын.	Шәкірт-
теріммен	мақтанамын,	біз	бірге	неше	түрлі	шыңдарды	бағындырдық,	ең	бастысы	әрқайсы	өздерін	
тұлға	ретінде	қалыптастырды	және	де	әлі	күнге	дейін	«Мы		из	тех	,кто	из	ПРОФТЕХ»	деп	ұранда-
уда.	

Менің	ең	басты	мақсатым	балаларды	отансүйгіштікке,	елінің	болашағын	ойлайтын	азамат-
пен	азаматшаларды	қалыптастыру	болды.	Өз	диссертациямда,	«	Кәсіптік	жоғары	оқу	орындары	
оқушыларының	тұлғасын	қалыптастыру	үшін	негіз	ретінде	ұлттық	мәдениет	».	тақырыпты	
осылай	алған	болатынмын.

Мен	тағдыры	қиын	балаларға	көп	көңіл	бөлемін.
Колледжде	басшылық	жасау	барысында		«Ең	үздік	білім	беру	,	техникалық	және	кәсіптік	білім	

беру	мекемелері	»	2001,	2009,	2011,	және	Гран-при	марапатталды	Республикалық	байқаудың	ең	
үздік	деп	танылды.

Алматы	автомобиль	колледжі	Алматы	Қазақстанның	тәуелсіздігі	10-жылдығына	орай	«Ал-
тын	кітапқа»		енді.	Алматының	150	жылдық		«Ғылым	көшбасщысы»,	Республикалық	жинақ	«Ба-
лалық	шақ	әлемі	».

Менің	өмірлік	ұстаздарым	атан-анам.	Көп	жылдар	үйдің	жалғызы	болдым.	Анам-	Батырха-
нова	Ласкен	Айткенқызы	қатал	болатын,	әкем-	Батырханов	Мұхтархан	–	педагог	және	партия	
мүшесі	болған,	ол	әлі	күнге	дейін	менің	немерелерімнің	барына	қарамастан	мені	«	құлыным,	бала-
паным»	деп	еркелетеді.	

	Өмірімдегі	тағы	бір	керемет	жағдай	қызым	Диана	мен	немеремнің		дүниеге	келуі.	Менің	неме-
рем	–	Альнұр	Нарбеков	«Қазақстанның	үміті»	атты	кітапқа	ең	үздік	лицей	оқушысы	ретінде	енді.	

Мен	педагог	екендігімді	мақтан	тұтам.	Себебі,	менің	жүрегім	мен	жан	дүниемнен		сан	алуан	
керемет	оқушылар	өтті,	қиын	кездерде	сол	балаларым	үшін	барін	істеуге	дайын	болдым,	көмек-
тестім.	Ал	бұл	дегеніміз	сол	балаларға	деген	мұғалімдік	сенім	мен	махабббат.

	Мен	көптеген	қоғамдық	жұмыстармен	айналысамын.	«Мәдениеттану»,	«Дәнекерлеу	жұмы-
сы	»,	«	Студенттерге	ұлттық	мәдениеттің	негіздерін	зерттеу»	әдістемелік	нұсқаулығы,	Маман-
дықтың	мемлекеттік	стандарты	,	«	механик	»	және	т.б.	кітаптарының	авторымын,	телешоу-
ларға	қатысамын,	БАҚ	өкілдерінің	алдында	сөйлеймін.

Еліміз	үшін	жасаған	ең	басты	ісім	бала	тәрбиелеу	болды.	Себебеі	жастар	сол	елдің	дәнекері.
Марапаттары:	2007	жылы	Республикалық	конкурсте	«Ең	үздік	әйел	басқаратын	кәсіпорын»	

«Ғылым»	номинациясы	бойынша	марапатталды.	2010	жылы	«Жыл	әйелі»	дипломыммен	мара-
патталды.

ҚР	Президенті	Н.Ә.Назарбаевтан	6	алғыс	хат,	«ҚР	Тәуелсіздігінің	10	жылдығы»,	«ҚР	Консти-
туциясының	 10	жылдығы»,	 «ҚР	 Тәуелсіздігінің	 20	жылдығы»,	 «Астананың	 10	жылдығы»,	 «Се-
мей-Невада	Антиядролық	қозғалысы	20	жыл	»,	«	Еңбек	ардагері»	Ы.Алтынсарин	медалі	,	қоғамдық	
Қазақстан	Республикасының	Білім	қызметкері,	білікті	еңбек	сіңіргені	үшін,	«Еңбек	ардагері»	төс	
белгілерімен	марапатталған.	

Хобби:	спортпен	шұғылданамын,	бимен	айналысамын,	классикалық	әдебиетке	жақынмын.
Ұстанымы:	Мені	шала	алмағандар,	мені	шыңдандыра	түседі.	
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Шалабаева Гүлмира Кенжеболатқызы
Философия	ғылымдарының	докторы,	профессор,	ҚР	Еңбек	сіңірген	қайрат-
кері,	Ә.	Қастеев	атындағы	Мемлекеттік	өнер	мұражайының	директоры.
Туғаннан	бері	бар	балалық	шағым	Алматыда	өтті.	Әркім	өзінің	алғашқы	ұс-
тазын	ұмытпайтын	шығар.	Менің	ұстазым		Марья	Ивановна	болды.	Жоғары	
сыныпта	отбасым,	ата-анам,	достарым	үлкен	әсер	етті.	 	Өйткені	ата-а-
нам	мәдениет	қайраткерлері	еді,	ал	үйізмідің	есігі	қонақтар	үшін	әрқашан	
ашық	болатын.	Әкем	-		Шалабаев	Кенжеболат	Нұртазаұлы	ҚазТВ	мемлекет-
тік	телерадиосының	Төрағасы,	Абай	атындағы	Опера	театрының	директо-

ры	болды.	Анам	-	Ләзиза	Аймашева	қазақ	телевизиясының	алғашқы	дикторларының	бірі,	кейін	
телережиссер	болды.	Бар	өмірін	теледидар	әлеміне	берді,	бүгінде	көгілдір	экранның	еңбек	сіңір-
ген	ардагері	болып	табылады.

Біздің	үйде	ақындар,	режиссерлар,	сценаристер,	жазушылар,		композиторлар,	журналистер	
қонақта	болды.	Мәдениет	пен	шығармашылық		атмосферасы	тұтас	қамтылды.	Сондықтан	да	
мамандық	таңдау	қиынға	соқты.		9	 	сыныптан	бастап	балалар-жасөспірімдер	баспа	басылы-
мына	ескертпелер	жаза	бастадым.	Мектептен	соң	Қазақ	мемлекеттік	университетінің	жур-
налистика	факультетін	аяқтадым,	бірақ	ҚазССР	Мемкиноның	сценарий-редакциялық	бөліміне	
жұмыс	істеуге	келдім,	осы	жерден	ҚазССР	Ғылым	академиясының	Әдебиет	және	өнер		инсти-
тутының	аспирантурасына	түстім.	Кандидаттық	диссертациямды	мерзімінен	бұрын	қорғап,	
докторлық	 диссертациямды	 қорғадым.	 Қазақ	 әдебиетінің	 материалдары	 негізінде	 ұлттық	
өзіндік	сана-сезім	тақырыбы	қарастырылды.	Мамандық	шифрі	–	әлеуметтік	философия.	Менің	
жетістіктерім	–	бұл	біріншіден,	менің	2	қызым,	одан	соң	Қазақстан	мәдениеті	мен	өнеріне	бай-
ланысты	кітаптарым	мен	 альбомдарым.	Оның	 ішінде:	 	 «Постижение	 культуры»,	 «Эволюция	
культурной	 политики»,	 «Е.Сидоркин.	 Антология	 художественного	 метода»	және	 т.б.,	 қазіргі	
таңда	да	жұмыс	істеп	жатқан	өзімнің	көркемдік	галереямды	жасадым.

Бірнеше	 жыл	 қоғамдық	 жұмысқа	 белсене	 араласып,	 «Нұр	 Отан»	 партиясының	 Алматы	
филиалының	саяси	бюро	мүшесі	болдым.	2009	жылғы	сайлау	алды	үгіт	жұмысына	белсене	қа-
тысқаным	үшін		Ұлт	көшбасшысының	алғыс	хатын	алдым.

Қазақстанның	 гүлденуіне	 қосқан	 өз	 үлесімді	 мәдениет	 пен	 өнерді	 дамыту	 және	 алға	 іл-
герілету,	көркемдік	шығармашылықты	насихаттау,	жас	таланттарды	анықтау	және	қолдау	
жолындағы	жұмыстардан	көремін.

Наградалардың	арасында	Қазақстан	Тәуелсіздігінің	10	жылдығы	мен	20	жылдығы	медаль-
дары,	«ҚР	Еңбек	сіңірген	қайраткері»	атағы,	қоғамдық-гуманитарлық	ғылымдар	саласындағы	
Ш.	Уәлиханов	атындағы	мемлекеттік	сыйлық	бар.	Жақында	«Қазақстан	Конституциясының	20	
жылдығы»	медалін	алдым.	

Ермегім	–	суға	жүзу,	тауға	шығу,	өзімнің	өнер	галереям.
Ұстанымым	–	жалпы	адамгершілік	құндылықтарды	бағалау.
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Шәукенова Зарема Кәукенқызы
с.ғ.д.,	,	ҚР		ҰҒА	корреспондент	-мүшесі,	Философия	ҚР	БҒМ	ҒК	Философия,	сая-
саттану	және	дінтану	институтының	директоры.
Әр	адамның	өмірінде	 	ерекше	мақтан	тұтатын	тұстар	бар.	Менің	қайдан	
екенімді	сұрастыра	келе	«Теміртаудан»	деген	жауап	сұрақ	қоюшыны	бірден	
«О	Президент!»	деген	ойға	әкеледі.	Теміртау	–	менің	туған	қалам,	менің	бала-
лық	шағым	өткен	жер.Менің	әкем	және	оның	достары	Нұрсұлтан	Әбішұлы	
Назарбаевпен	 бірлесіп	 жұмыс	 істегендерін	 мақтан	 тұтамын.	 	 Ленинград	
Мемлекеттік	 университетінің	 психология	 факультетін	 бітіргеннен	 кейін	

10	жыл		Қарағандылық			металлургия	комбинатының	әлуеметтік-психологиялық	қызметінде	
болғанымды	ерекше	бақыт	деп	санаймын.	Еліміздің	ең	танымал	комбинатында	мен	жай	соци-
олог	 емес,	тәжірибелі	 социолог	болып	шықтым.	Өмірімнің	 әр	 кезеңі	маған	керемет	адамдар-
мен	кездесулерді	тарту	етті,	олардың	әрқайсысы	мен	үшін	нағыз	Ұстаз	болып	қалады,	өйткені	
олардың	сабақтарын	сөзбен	жеткізу	мүмкін	емес!		

Кеңес	одағының	мәртебелі	университетінде	алған	білімім	кәсіпті	маман	болып	қалыпта-
суыма	себеп	болды.	Ленинградта	оқудың	өзі-	өмірдің	бір	сыйы	болды,	мені		оқуға,	Қарағанды	Мем-
лекеттік	университеті	жіберген	болатын.	Сол	оқу	орнында	сырттай	аспирантурада	оқып,	әле-
уметтік	психология	бойынша	кандидаттық	диссертация	қорғадым.

Өмірімдегі	 тағы	 бір	 сый	 -	 	 Президенттің	 тарихи	 шешімі	 –	 астананы	 Ақмола	 қаласына	
көшіруге	байланысты,	менің		1997	жылы	Ақмолаға	баруым.	Астанада	ресейлік	әріптестеріммен		
қоса			«ЦЕССИ-ҚАЗАҚСТАН»	салыстырмалы	әлеуметтік	зерттеу	институтын	аштық.			«Аста-
наның	өркендеуі–	Қазақстанның	өркендеуі!»	деген	қанатты	сөз	бар	емес	пе.	Мен	оны	«Астана-
ның		өркендеуі	–Жеке	тұлғаның	өркендеуі!»	дегім	келеді.	Бұлай	айту	себебім,	Астана	жұлдызды	
сәт	болған	өте	көп	адамдарды	білемін.	Мен	де	Астанада	өз	бақытымды	таптым	-	тұрмыс	құр-
дым,	қызым	дүниеге	келді.

	2006	жылғы	тамызда	біз	Алматы	қаласына	көшіп	келдік.	Бұл	қалада	менің	өмірімде	көп-
теген	маңызды	өзгерістер	болды	–	әл-Фараби	атындағы	ҚазҰУ	философия	және	саясаттану	
факультетінің	деканы,	ҚР	Президенті	жанындағы	Қазақстан	стратегиялық	зерттеу	инсти-
тутының	ғылыми	жұмыс	жөніндегі	директорының	орынбасары,2011	жылы	конкурс	бойынша	
ҚР	БҒМ	ҒК	Философия,	саясаттану	және	дінтану	институтының	директоры,	2012	жылы	ҚР	
ҰҒА	корреспондент-мүшесі	болып	сайлануым	болды.	

2014		жылы	«Ғылым	ордасы»	ҒЗИ-да		кадрларды	даярлау	бойынша	ерекше	жоба	ашылғанда	
,	институт	директоры	мәртебесіне	жаңа	жауапты	лауазым	қосылды			–	әл-Фараби	атындағы	
ҚазҰУ	ғылым	мен	білімді	интеграциялау	проректоры.	Жұмысым	қоғамдық	жұмысқа	қатысуға	
да	жол	ашты	–	2008	жылы	Қазақстан	Республикасы	Президентінің	жанындағы	отбасы	және	
әйелдер	 істері	жөніндегі	 ұлттық	комиссия	мүшесі	 болдым,	 	 «Нұр-Отан»	партиясының	мүше-
сімін.	 2002	 жылы	 ашылу	 кезеңінен	 бастап	 «Қазақстан	 әлеуметтанушылар	 қауымдастығы»	
қоғамдық	бірлестігінің		атқарушы	директорымын.

Марапаттар:	«Қазақстанның	еңбек	сіңірген	қайраткері»	;	«Астанаға	10	жыл»	медалі,	«Қа-
зақстан	Республикасының	Тәуелсіздігіне	20	жыл»			медалі,	«Қазақстан	халқы	Ассамблеясына		20		
жыл»	медалі.	Қазақстан	Республикасы	Білім	және	ғылым	министрлігінің	белгілері	«Қазақстан	
Республикасы	ғылымының	дамуына	үлес	қосқаны	үшін»	«Қазақстан	Республикасының	ғылымы-
на	қосқан	үлесі	үшін»,	«Ы.	Алтынсарин»,	«Қазақстан	Республикасы	білімінің	құрметті	қызмет-
кері».

Менің	өмірлік	ұстанымым:	«Ойлар	іске	асырылады.	Армандар	орындалады».	Неғұрлым	таза,	
адал,	батыл	ойлар	келген	сайын,	армандарың	да	соғұрлым	орындалады.
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 Шимашева Рахат Сейдахметқызы
Алматы	қаласы	Білім	басқармасының	басшысы,	тарих	ғылымының	канди-
даты.	
Қазақстан	Республикасы	«Білім	беру	ісінің	үздігі»,	«Ы.	Алтынсарин»		төс	бел-
гілері,	«Құрмет»	орденінің	иегері.		
1962	жылдың	1	қаңтарында	Жамбыл	облысы,		Шу	ауданында	дүниеге	келдім.	
Өмірімдегі	ең	бір	тәтті,	алаңсыз	бақытты		балалық	шағымды	Шу	ауданын-
да	өткіздім.	Мектеп	қабырғасында	жүргенде	ұлағатты	ұстаздарыма	елік-
теп,	болашақта	ұстаз	болуды	арман	еттім.	«Ұстаз	болу	–	жүректің	баты-

рлығы,	Ұстаз	болу	–	сезімнің	ақындығы»	ұстанымын	арқау	етіп,1984	жылы	Қазақ	мемлекеттік	
қыздар	педагогикалық	институтының	тарих,	 қоғамтану	пәні	мұғалімі	мамандығы	бойынша	
тәмәмдадым.	Еңбек	жолымды	Алматы	қаласындағы	орта	мектептің	тарих	пәні	мұғалімі	бо-
лып	бастадым,	содан	кейін	директордың	оқу-тәрбие	ісі	жөніндегі	орынбасары,	1994-2007	жыл-
дар	аралығында	мектеп	директоры	болып	жұмыс	істедім.	2007	жылдан	бері	Алматы	қаласы	
Білім	басқармасының	басшысы	қызметін	атқарып	келемін.	Қазіргі	кезде	Басқармаға	қарасты	
439	мемлекеттік	білім	беру	ұйымы	бар,	атап	айтқанда,	173	балабақша	(38520	бала),	202	мектеп	
(191	710	оқушы),		22	колледж	(22530	студент),	15	интернаттық	мекеме	(2550	бала),	25	қосымша	
білім	беру	ұйымдары	(312850	бала).	Қалада	27088		педагог	жұмыс	істейді.	Өзім	басшылық	етіп	
отырған	8	жыл	ішінде	қаладағы	білім	беру	үдерісінде	айтарлықтай	қол	жеткізушіліктеріміз	
мол	болды.	Қазақ	тілінде	оқытатын	мектептер	саны,	мектепке	дейінгі	ұйымдар	саны	көбейіп	
келеді,	жыл	сайын	оқушыларымыз	халықаралық,	республикалық	олимпиадаларда,	жарыстарда	
көшбасшылық	орынға	ие	болса,	ҰБТ	тапсырудан	көрсеткішіміз	республика	бойынша	өте	жоғары	
болды.

2003	жылы	Алматы	мемлекеттік	университетінің	тарих	диссертациялық	кеңесінде	«Пе-
дагогикалық	колледждердің	тарихы»	тақырыбында	диссертациялық	еңбегімді	қорғадым,	та-
рих	ғылымдарының	кандидаты	дәрежесіне	ие	болдым.		Білім	беру	ісінде	үздіксіз	еңбек	өтілім	-	27	
жыл.	Қазақстан	Республикасы	Білім	және	 ғылым	министрлігінің	құрмет	грамоталары	және	
алғыс	хаттарымен	марапатталдым.		

Тарихи,	әдеби	кітаптарды	оқуды,	классикалық	музыка	тыңдауды	ұнатамын.
Отбасымда	жолдасым,	екі	қызым	бар.
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 Шопшекбаева Aйгүль Шопшекбайқызы              

Отставкадағы	полковник.
1972	жылы	орта	мектепті	бітіріп,	энергетика	институтына	тустім,	оқу-
ды	аяқтаганнан	кейін	комсомолдың	ұсынысы	бойыншаішкі	ішкі	істер	орга-
нына	жіберілдім.	1999	жылы	«ДАНЕКЕР»	халықаралық	құқық	жане	халықа-
ралық	бизнесі	институтының	зангер	факултетін	тамамдадым.
Өмірімде	көп	уақытымды	балалармен	жумыс	аткаруға	жумсадым.	Қиын	ба-
лаларда	жане	тағдырлары	ауыр	жасөспірімдерде	кездесті.
Кәмелетке	толмағандар	жөніндегі	кәсіби	ерекше	ұстамдылықты,	үлкен	шы-

дамдылықты,жоғары	 касіпкерлікті	жане	 бұл	тастанды	 балаларға	 деген	махабатты	талап	
етеді.
					Бірақта,немен	айналыссаңда	«жүрегімді	шақырамын»	демекші	мен	бұны	жақсы	түсіне	шын	
жан	тәніммен	жұмыс	атқардым.

Өйткені,бұндай	 балаларды	 көргенде	 менің	 журегім	 ауырып,буларға	 көп	 мейірімділік	 жа-
сағым	келіп	турады.

Мен	өзім	Талдықорған	облысы	Карасу	ауылында	көп	балалы	отбасында	дүниеге	келгенмін.
Әкем	-Тлеужанов	Шопшекбай,	өкімет	қызметкері	болған,Ұлы	Отан	соғысының	ардагері.
Анам	-Құспекова	Гулбаһрам.
Ата-Анамыз	сегіз	баланы	өмірге	әкеліп,	бәріне	жоғары	білім	берді.	Іштерінде	педагог,	дәрігер,	

инженерде	бар,	олар		әрқашан	бізге	азаматтық	парызбен	патриотизмді	айтып	отыратын,бүгі-
гі	куні	әке	шешеміз	өз	балаларымен	мақтан	тұта	алады.

Біздің	әрқайсысымыз	өз	қызметінде	мемелекетіміздің	дамуына	өз	үлестерін	қосты.
Қызмет	жолында	жүріп	70	рет	марапаталдым;	5	рет	мемлекеттік	марапат,	сонымен	бір-

ге	«Қурмет»ордені,	12	медаль.	Ішкі	істер	органының	еңбек	сіңірген	қызметкері.
	Хобби:кітап	оқу.
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Қорытынды

Кітап	қалай	құрылды?	Жауап	беру	үшін	анкеталар	дайындалды	ма?	Анкета	арқылы	
қазіргі	 алматылықтардың	 портреті	 ашылады,	 олардың	 отбасы,	жұмысы,	 қала	 мен	
еліміздің	өркендеуіне	қосқан	үлесі,	мақсаттары	мен	жетістіктері	баяндалады.

	Кітаптың	басты	кейіпкерлерін	қалай	табу	керек?	Біз	өз	жолымызбен	жүрдік.	2015	
жылдың	24	сәуірінде	қала	әкімшілігінің	басқармасына,	8	ауданға	хат	жібердік,	10қазір-
гі	 заманғы	 көшбасшы	 –әйелдердің	тізімін	 беруді	 өтіндік,	 сонымен	 қатар	тізімде	 Қа-
зақстан	халық	ассамблеясы	және	бірлескен	кәсіби	одақтарда	ұмыт	қалмады.

	«Алматы	қаласының	көшбасшы	әйелдері»	кітабының	жарыққа	шығуы	–	жауапты	
да	 салмақты	жоба.	Жарты	миллионна	астам	халқы	бар	қалада,	 кітапқа	енетін	көп-
теген	әйелдер	бар.	Қазақстанның	мегаполисінде	әйел	баласы	басым	келеді,	сондықтан	
кітапты	бірінші	нөмірмен	белгілеп	отырғанымызда	сондықтан.	Біздер	көптеген	кітап-
тарды	жарыққа	шығарамыз.	 Біздің	 әйелдер	тек	 өлең	жолдарымен	 әндерде	 кездесуге	
ғана	емес,	сонымен	қатар	әдеби	кітаптар	мен	энциклопедиялық	оқулықтарда,	ғылыми	
кітаптарда	кездесуі	тиіс.

	Біздің	кітаптағы	мақсатымыз:	қойылған	сұрақтарға	оңай,	 заманауи	түрде	жау-
ап	беру,	сипаттау	болатын.	Осы	жауаптар	арқылы	ХХІ	ғасырдың	заманауи	әйелдерінің	
портретін	көреміз,	жас	көрсеткіші	әр	түрлі,	әр	түрлі	қызығушылықтар	мен	әр	түрлі	
ұлттар.	Және	ең	бастысы	:	Қазақстан	мен	Алматы	қаласына	денген	махаббат.	Біздің	
өміріміз	–	патриотизм,	достық,	бейбітшілік,	және	өсіп	келе	жатқан	ұрпаққа	деген	сүй-
іспеншілік	пен	жауапкершілікпен	қараудан	тұруы	тиіс!	
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Женщины Алматы

Девочки,	 девушки,	 женщины…	 Наша	 честь,	 гордость	 и	 слава!	 Опора,	
подмога,	забота.	Подруга	в	суровых	испытаниях	и	в	рядовых	буднях.	Любящая	
и	любимая!	Неповторимая	во	всем	и	всегда!	

Әже	 и	 апа!	 Счастлив	 тот	 человек,	 в	 чьем	 детстве	 и	 юности	 	 была	
бабушка,	которая	формировала	ласковое	и	нежное	отношение	друг	к	другу,	
жила	по	традициям	и	обычаям,	показывая	пример	во	всем!

Мама!	С	ее	молоком	мы	впитали	самое	лучшее	на	земле!	Она	подарила	
нам	 жизнь,	 первые	 прикосновения,	 тепло	 и	 любовь,	 которую	 помнит	 и	
аксакал,	вспоминая	свое	детство.

Сестра,	старшая	или	младшая,	но	сестра	–	это	забота		о	ней,	не	важно,	
что,	может	быть,	в	детстве	ей	доверяли	воспитывать	тебя!

Супруга,	с	которой	вместе	уже	много	лет.	Любимые	дочки!
	Сколько	тепла	и	заботы	в	имени	твоем,	женщина!
У	Вас	в	руках	книга	«Женщины-лидеры	Алматы».
В	 книге	 –	 наши	 милые	 женщины	 самые	 разные	 по	 своему	 характеру	

и	 	профессии,	 	но	их	объединяет	–	любовь	к	Родине,	 гордость	за	Алматы,	
забота	о	своей	семье,	успешная	работа,	любимое	увлечение	на	созидание.

И	все	это	–	женщины	Алматы!	В	нашем	городе	на	8	мужчин	приходится	10	
женщин,	поэтому	их	вклад	больше,	чем	мужской.	В	городе	–	где	главенствует	
просвещение,	образование,		наука,	медицина,		новые	технологии,	-	женщины	
составляют	 серьезную	 силу	 в	 успешной	 реализации	 программ	 и	 задач,		
обозначенных	 Президентом	 страны	 Н.А.	 Назарбаевым.	 Сегодня	 –	 это	
решение	5	институциональных	реформ	и	100	шагов	в	действии.	Женщины	
Алматы	претворяют	их	в	жизнь	на	благо	и	процветание	Казахстана!

Алматинки!	 Вы	 делаете	 невозможное	 возможным,	 вы	 сотворяете	
чудеса	в	жизни	и	работе,	вы	–	наше	все!!!

Успехов	везде		и	всегда!	Будьте	счастливы!
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Ахметова Л.С.

Женщины Алматы: наброски исторического портрета 

Түган елім! Земля Алматы помнит многое. Не случайно на ее территории есть 
заповедные места, курганы, история веков…

Много сотен лет прошло, прежде чем мы с вами стали жить на этой благословленной 
земле, земле своих предков, Родины нашей!

Недавняя история

ХIХ век
1876 год – открытие мужской и женской гимназий.
Верненская женская гимназия открыта на базе педагогических курсов. Известно, что 

в 1899 г. здесь обучалось 229 учащихся. Естественно, была высокая оплата за обучение. 
Первая половина ХХ века была ознаменована тяжелейшими годами испытаний 

казахского народа: политические и социальные волнения и недовольства, революции, 
оседлость, голодомор, война, строительство новой жизни… И вместе с тем повсеместная 
грамотность, открытие институтов и университета, желание учиться, строительство 
заводов и фабрик.

Вторая половина ХХ века – это получение высшего образования практически каждым 
желающим, учеба очная и заочная, интересная работа, инженерные специальности, и 
вместе с тем расцвет науки, техники, искусства и творчества в условиях социализма.

Я не ставлю перед собой задачу анализ происходившего. Я пишу о прошлом как 
времени, в котором я жила, состоялась как гражданин той страны, в котором было много 
и замечательного также. Нельзя быть манкуртом или человеком, бросающем  камни в 
свое прошлое. Надо знать прошлое: и хорошее, и плохое. Не может быть все прекрасно. 
Было все… И помнить об этом наша задача.

ХХ век для Алматы является тем, что она была красавицей Алма-Атой и тем, что она 
была столицей Советского Казахстана. А это не мало!

А поскольку речь в нашей книге идет о женщинах лидерах Алматы, то ХХ век имеет 
принципиальное значение для нас, ведь большинство женщин из книги родились и 
выросли в Алма-Ате и в других городах, в ХХ веке.

История Алматы тесно переплелась с нашими судьбами, ведь многие родились здесь, 
а другие переехали сюда, или переехали сюда их родители, а может быть даже  и деды, 
потому что Алматы была столицей.

Говоря об Алматы, мы должны сказать, что она объединила города и села нашей 
страны, потому что, переехав сюда, начиналась новая жизнь у каждой героини нашей 
книги или любой другой, которая здесь оказалась с семьей.

Казахстан гордится своими жителями, и, конечно же, женщинами. В эпоху начала и 
первой половины ХХ века было много нового в жизни женщины из степи, потомками 
которых мы в большинстве своем являемся, поэтому давайте вспомним не совсем далекое 
прошлое, жизнь наших әже  и апа, бабушек и прабабушек, нашу с вами историю…
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Первооткрыватели, первые в ХХ веке, кто они? Наше прошлое, наше советское 
трудное и замечательное!

Краткая история ХХ века женщин в Алматы
6.02.1919 г. – съезд трудящихся женщин местных национальностей Семиреченской 

области. Это был первый, уездный съезд, который назвали съездом женского 
равноправия. Участвовало 200 женщин и девушек коренных национальностей. Задача 
съезда – вовлечение женщин в советское строительство.

3.02. 1920 г. организован союз женщин-мусульманок.
29.12.1920 г. декрет ЦИК и СНК КАССР об отмене калыма.
Январь-март 1924 г. – выход журнала «Жетісу әйелдері».
1925 г. выходит «Қазақстан әйелдері», общественно-политический,  литературно-

художественный журнал.
2-9 ноября 1927 г.  организованы первые детские ясли.
Май 1929 г. - перенесение столицы Казахстана из Кызылорды в Алма-Ату.
28 ноября 1932 г. – открытие Казахского научно-исследовательского института 

охраны материнства и младенчества Казахской ССР.
В 1944 г. был открыт Женский педагогический институт. Это был один из двух 

институтов в СССР, в котором учились только девушки.
21 апреля 1948 г. – присуждение народной артистке СССР К. Байсеитовой 

Государственной премии СССР за концертно-исполнительскую деятельность
24-25 июля 1961 г. – съезд женщин Казахстана

Наши первые и лучшие женщины Алматы ХХ века
Разумеется, перечислить всех не предоставляется возможности, но назвать хоть 

некоторых, которые были известны не только в Алматы и Казахстане, но и вошли в  
мировую историю

     
Дина Нурпеисова – народный кюйши-композитор, народная артистка Казахской 

ССР, одна из основоположников казахских  советских  кюйев.
       
Первая революционерка Алма Уразбаева, советский партийный и государственный 

деятель, участница международного коммунистического женского движения, одна из 
первых коммунисток среди женщин-казашек.

         
Первая поэтесса из девушек-казашек Шолпан  Иманбаева. О ней писал Сакен 

Сейфуллин: «Шолпан была тюльпаном, расцветшим в степи».

Первая женщина - журналист Назипа Кульджанова из Семипалатинска жила и 
работала также в Алматы в первой половине ХХ века.

Первыми казашками-врачами стали Аккагаз Досжанова и Гульсим Асфендиярова.
Герой Советского Союза Маншук  Маметова, студентка Алма-Атинского 

медицинского института.
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Во фронтовых концертных бригадах принимали участие К. Байсеитова, Р. Багланова, 
Ш. Жиенкулова, Н. Куклина, У. Турдукулова. 

Токарь Х. Шарипова в годы войны систематически выполняла задание на 200 
процентов.

Лауреаты Государственных премий СССР и Каз.ССР,  народные артистки СССР 
Бибигуль Тулегенова,  певица, и  Фарида Шарипова,  актриса.

Лауреаты Государственных премий СССР,  народные артистки СССР Куляш 
Байсеитова, одна из основоположников казахского оперного искусства и   Хадиша 
Букеева,  актриса.

Народные артистки СССР, лауреаты Государственной премии Каз.ССР, Роза 
Джаманова,  певица,  Валентина Харламова,  актриса, Газиза Жубанова,  советский 
композитор,  Шолпан Джандарбекова,  актриса,  Сабира Майканова,  актриса.

Народная артистка Каз.ССР  Жамал Омарова,  казахская советская певица.
       Первая профессиональная художница-казашка Айша Галимбаева. Творчество 

художниц     Г. Исмаиловой и  Е. Говоровой  далеко известно за пределами страны. Они 
были одними из первых художниц Казахстана.

      В 50-ых годах ХХ века первой женщиной министром культуры в Казахстане была 
Ляйля Галимжанова.

Герои Социалистического Труда – швея-мотористка Купаран Джанетова (1971 г. 
присуждения), закройщица Зеркуль Кудербекова (1960 г. присуждения), мастер-пекарь 
Анна Логачева (1971 г. присуждения), учитель Рафика Нуртазина (1968 г. присуждения), 
рабочая Анна Солженикина (1976 г. присуждения), кондитер Зиякуль Тулендина (1966 
г. присуждения), рабочая Евдокия Шаталова (1974 г. присуждения), зубофрезеровщица 
Надежда Шахова (1960 г. присуждения) и др.

Ректоры ЖенПИ в ХХ веке – Т. Мырзабекова, А. Ибраева, М. Сармурзина, К. Кунантаева. 
ХХI век – ректоры университетов Ж.Я. Аубакирова, С.С.Кунанбаева и др.

Ученые, профессора, доктора наук, физиолог Найля Базанова, историк Ляйля Ауэзова, 
филолог Мая Багизбаева, биолог Магинур Авазбакиева, химик Ольга Сонгина, биолог 
Нагимэ Хусаинова, физик Бэла Ахметова, академик, биолог Нагима Айтхожина и др.

В 60-е г.  ХХ века первой женщиной-казашкой кандидатом физико-математических 
наук стала Роза Алимжанова.

С конца ХХ века и поныне первенство среди историков Казахстана по индексу 
цитируемости на западе держит профессор  Ирина Ерофеева.

 
Спортсмены,  мастера спорта международного класса – Зоя Иванова, марафонец,  

Надежда Ольхова, баскетболистка, Сауле Барлыбаева, Нелли Ким – художественная 
гимнастика, Ольга Шишигина, бегунья.

Абсолютными победителями соревнований на приз Героев Советского Союза Алии 
Молдагуловой и Маншук Маметовой по художественной гимнастике в советское время 
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были  в разное время  А. Батырбекова, С. Барлыбаева. С. Янчукова, Г. Кислицына, Д. 
Мусина, Н. Гаас и др.

Хочу отметить связь времен. 3 декабря 1926 г. впервые в Алматы стали курсировать 
автобусы. Прошло 89 лет. В 2015 г. первой в Алматы женщиной водителем автобуса 
стала Людмила Молоковских.

Женщины Алматы, которых большинство в количестве  по отношению к мужчинам, 
занимают ведущие позиции в советском и суверенном Казахстане. Законодательно они 
имеют равные права и возможности. Естественно, разное бывает, но в большинстве 
своем она сама решает многие вопросы современности, конечно, может советоваться и 
с членами семьи, близкими ей людьми.

Жизнь вся изменилась с конца 1991 года, когда мы стали суверенной страной, да и 
Алматы осталась  столицей страны до конца 1997 года.

Сегодня Алматы – южная столица Казахстана, финансовый и образовательный 
центр.

Женщины занимают разные ниши в жизни города и страны.
Появились бизнес-леди, лидеры общественных организаций, женщины – 

военнослужащие и многое другое.
В 2004 г. Хыйуаз Доспанова удостоена звания «Халық Қаһарманы» за боевые заслуги 

перед Родиной в годы Великой Отечсевтенной войны. Она - первый военный летчик-
казашка.

Мы гордимся, что первой женщиной, ставшей Героем Труда Казахстана – Қазақстан 
Еңбек Ері – является Аягул Миразова, директор гимназии № 159 им. Алтынсариан г. 
Алматы.

Жансая Абдумалик вошла в сотню сильнейших среди женщин рейтинга ФИДЕ.
В книге «Женщины - лидеры  Алматы» представлена малая часть руководителей, 

ученых,  спортсменок, женщин, достигших определенных успехов  в том или ином 
производстве, педагогике, медицине, предпринимательству и многом другом. Мы не 
случайно назвали эту книгу первым томом, за ней последуют другие книги, в которых 
также будут рассказаны о наших женщинах, достигших успехов на любом поприще 
семейной, производственной или общественной жизни.

Все это,  наш Алматы, мой родной Казахстан! Все мы – дети твои, родная земля!



- 126 -

Алматы қаласының көшбасшы әйелдеріЖенщины-лидеры города Алматы

Аманжолова Зауреш Джуманалиевна

Я	 	 родилась	 	 в	 	 	 г.	 Джамбуле	 	 в	 одном	 из	 древнейших	 городов	Казахстана.	
Сегодня	–	это	Тараз	–	крупный	город,	центр	химической	пищевой	и	сахарной	
промышленности	республики.		В	1975	году	окончила	среднюю	школу	с	золотой	
медалью	 и	 поступила	 в	 Алматинский	 государственный	 медицинский	
институт	 по	 специальности	 	 -	 лечебное	 дело,	 который	 окончила	 в	 1981	
году.	 После	 прохождения	 одногодичной	 интернатуры	 в	 родильном	 доме		
№	 5	 г.	 Алматы,	 где	 проработала	 от	 рядового	 врача	 с	 1989	 года	 по	 1995	
год,	из	них	6	лет	-	главным	врачом,	затем		была	переведена	на	должность	

директора	 Перинатального	 центра	 (1995-2006	 годы).	 Будучи	 директором	 Перинатального	
центра	 	 внедрили	 новые	технологии	 в	 родовспоможении,	 и	 в	 1998	 г.	 Центр	 по	 рекомендации		
ВОЗ	и	ЮНИСЕФ	получил	звание	«Больница	доброжелательного	отношения	к	ребенку».		Именно	в	
Перинатальном	центре	впервые	в	Казахстане	были	внедрены	совместное	пребывание	матери	
и	ребенка,	доказана	важность	грудного	вскармливания	и	введены	новые	методы	выхаживания	
новорожденных.

В	 2002	 году	 защитила	 кандидатскую	 диссертацию	 «Оценка	 эффективности	 внедрения	
новых	перинатальных	технологий	в	работу	родовспомогательного	стационара».

С	2006	года			возглавляла		управление		здравоохранения	г.	Алматы.		Большим	опытом	в	моей	
биографии	 было	 назначение	 	 в	 2009	 году	 	 акимом	 	 Бостандыкского	 района,	 первая	женщина,	
занявшая	этот	пост	в	Алматы	после	получения	суверенитета,	 	и	 	2013	году	 	 заместителем		
акима	города	Алматы.	Считаю,	что	лидерство	это	не	должность,	это	понятие,	определяющее	
способность	принимать	решения	и	организовывать	людей.

В	должности	заместителя	акима	курирую	вопросы	внутренней	политики,	здравоохранения,	
образования,	культуры,	развития	языков,	физической	культуры	и	спорта,	религии,	молодежной	
политики,	этнокультурных	центров,	гендерной	политики.	

Я	являюсь	автором	3-х	методических	рекомендаций,	более	20	научных	статей	по	акушерству	
и	гинекологии,	действительный	член	Академии	медико-технических	наук	Российской	Федерации,	
в		2012	–	присуждена	степень	доктора	медицинских	наук

Награждена	 благодарностями	 Президента	 Республики	 Казахстан	 Н.А.	 Назарбаева,	
юбилейными	медалями:	«10	лет	Конституции	Республики	Казахстан»,	«20	лет	Конституции	
Республики	Казахстан»,	«10	лет	Независимости	Республики	Казахстан»,	«20	лет	Независимости	
Республики	 Казахстан»,	 «Қазақстан	 халқы	 Ассамблеясына	 20	жыл»,	 550	 –	 летие	 Казахского	
ханства,		медалью	15	лет	ЮНИСЕФ	в	Республике	Казахстан,	знаком	«Отличник	здравоохранения	
Республики	 Казахстан»,	 2005	 году	 получила	 «Золотой	 скальпель»	 за	 разработку	 и	 внедрение	
новейших	технологий	хирургических	методов,	2007	–	орденом	Гиппократа,	 	 золотой	медалью	
имени	 А.П.	 Чижевского	 «За	 профессионализм	 и	 деловую	 репутацию»,	 2009	 году-орденом		
«Курмет»,	2013	году-орденом		Авиценна

	Активно	занимаюсь	спортом,	люблю	читать,	петь.
Древнекитайская	мудрость	гласит:	«Не	один	победитель	не	верит	в	случайность».	Победы,	

достижения,	 успехи	 –	 это	 не	 только	 результат	 моего	 труда,	 но	 и	 вклад	 моих	 родителей,	
учителей,	наставников,	моей	семьи	и	конечно	же	коллектива.

Через	всю	свою	жизнь	врач	должен	пронести	слова	из	клятвы	Гиппократа:	«В	какой	бы	дом	
я		ни	вошел,	я	войду	туда	для	пользы	человека».



- 127 -

Женщины-лидеры города Алматы

Абдалиева Маргарита Абубакирова
Заместитель	председателя	Ассамблеи	народа	Казахстана	г.Алматы,	руко-
водитель	 Секретариата	 Ассамблеи	 г.Алматы.	 Родилась	 в	 Кзылординской	
области,	в	городе	Казалинск,	который	был	расположен	недалеко	от	закры-
того	г	.Ленинск		(ныне	Байконур).	Это	звездный	городок,	с	которого	начина-
лось	общение	землян	с	загадочным	и	неизведанным	космосом.	Я,	маленькая,	
несколько	раз	видела,	как	взлетали	в	космос	корабли.	
Училась	в	школе	№56	г.Алматы,	которую	окончила	в	1978	году.		В	школе	мне	
нравились	такие	предметы,	как	география,	история,	математика,		началь-
ная	военная	подготовка	 (НВП).	Последний	предмет	я	очень	любила,	могла	

разобрать	и	собрать	автомат	Калашникова	за	считанные	секунды.
Росла	счастливым	ребенком	в	семье,	где	ценностями	являлись	уважение	друг	к	другу,	добро-

та,	достоинство,	милосердие.	Отец	мой	–	Тыныбаев	Абубакир	Алиевич	занимал	высокие	посты	
–	был	министром	мелиорации	и	водного	хозяйства,	затем	первым	секретарем	Талды–Курган-
ского	обкома	партии.	К	тому	же	был	прекрасным	человеком,	которого	все	уважали.	Всю	свою	
жизнь	я	стараюсь	быть	похожим	на	него.

Мечтою	всей	моей	жизни	всегда	было	объездить	весь	мир,	тем	самым	больше	узнать	о	пла-
нете	Земля,	а	также	сделать	в	жизни	что-то	хорошее,	которое	бы	оставило	хоть	какой-то	
след.	По	натуре	я	романтик.

Окончила	Талды-Курганский	педагогический	институт	имени	И.Джансугурова	по	специаль-
ности	педагог	–	психолог.	Учителями	жизни	были	всегда	родители,	а		на	работе	и	в	обществе	я	
училась	у	всех	хороших	людей	и	у	своих	руководителей.

Всю	жизнь	старалась	познать	новое,	совершенствоваться,	с	малых	лет	меня	интересова-
ло	все:	начиная	с	того,	как	устроен	человек	(не	только	анатомически).	Привлекало	то,	как	он	
связан	с	космосом	и	как	гармонирует	с	окружающим	миром.	Это	было	моим	внутренним	миром	
и,	находясь	периодически	в	Москве,	я	обучилась	для	себя	в	Международной	школе	на	бакалавра	и	
получила	Международный	диплом	по	биокоррекции		и	суггестологии.	

В	разные	годы	работала	в	бизнесе,	музее,	библиотеке	и	в	институтах.	 	Более	10-ти	 	лет	
проработала	в	Управлении	внутренней	политики	города	Алматы	на	разных	должностях.	Была	
начальником	отделов:	по	ВУЗам	и	студенческой	молодежью,	межэтнических	отношений,	тер-
риториального	отдела	и	оргкадровой	работы,	работала	в	отделе	СМИ.

С	начала	2012	года	по	настоящее	время	занимаю	должность	руководителя	Секретариата	
Ассамблеи	народа	Казахстана	г.Алматы,	являюсь	заместителем	Председателя	АНК	г.Алматы,	
членом	Ассамблеи	народа	Казахстана,	членом	научно	–	 экспертной	группы	г.Алматы.	 	Мне	 	 в	
жизни	очень	повезло,	меня	всегда	окружали	прекрасные		люди,	за	что	я	всем	им	благодарна.	

Награждена		юбилейными	медалями	«20	лет	независимости	РК»,	«20	лет	Ассамблее	народа	
Казахстана»,	также	мой	труд	неоднократно	был	отмечен	грамотами	и	благодарственными	
письмами	от	акимов		г.	Алматы	Есимова	А.С.,	 	Тасмагамбетова	И.Н.,	 ,	заместителя	Председа-
теля	АНК	Тугжанова,		благодарственными	письмами	партии	«Нур	Отан».		Прошла		курсы	в	Ака-
демии	государственного	управления	при	Президенте	РК,	получила	более	15-ти	сертификатов	
государственного	образца.

В	детстве	и	в	юношеские	 годы	 	 занималась	такими	видами	спорта,	 как	 художественная	
гимнастика,	воллейбол,	фехтование.	25	лет	назад	в	г.	Москве		обучилась	йоге,	которому	следую	
и	занимаюсь	по	сей	день.

Семья		-	это	место,	где	царит	праздник,	семья	–	это	святое!	У	меня	двое	дорогих	мне	детей	
–	сын	Ален	и	дочь	Анеля,	растет	внук	от	сына	Дэльмар,	рядом	всегда	дорогая	мамочка	-	Кансулу	
Ахметовна,	которая	является	примером	сильной	женщины.

Следую	таким	факторам:	построение	эффективной	мотивации,	умение	четко	и	взвешенно	
планировать,		понятие	круга	своих	обязанностей.

Моим	жизненным	кредо	является:	«Все,	что	не	делается	-	к	лучшему»,		«Все,	что	не	убивает,	
делает	меня	сильнее»,	«Всегда	стремиться	идти	на	шаг	впереди»,	а	также	заповеди:	не	навреди,	
не	предай,	делай	добро.	

Хобби:	читать,	играть	в	бильярд,	собирать	всякие	миниатюрные	вещички.	
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Абдикадирова Акнура Аппазовна
Генеральный	директор	ТОО	«Беккер	и	К»	
Алматы	-		мой	родной	город.	Родители	назвали	меня	Акнура,	что	в	переводе	оз-
начает	«чистый	свет».	По	поверью		родители,	нарекая	свою	дочь	таким	звуч-
ным	именем,	выражают	свою	безмерную	радость,	связанную	с	её	рождением.	
Мое	обучение	началось	в	средней	школе	№15	с	углубленным	изучением	англий-
ского	языка.	Со	слов	учителей	я	была	способная,	дисциплинированная	ученица.	
Участвовала	 в	 школьных	 олимпиадах	 по	 физике,	 литературе	 и	 английскому	
языку,	принимала	активное	участие	в	жизни	школы.	По	окончании	школы	я	по-
ступила	в	Казахский	экономический	университет	им.	Т.Рыскулова,	факультет	

“Международные	Экономические	Отношения”	(МЭО).	Выбор	данного	университета	был	не	случай-
ным.	Казахский	экономический	университет	им.	Т.Рыскулова	всегда	славился	своей	базой,	методи-
ками	и	сильным	преподавательским	составом.	Я	защитила	степень	бакалавра	Казахской	Государ-
ственной	 Академии	 Управления	 по	 специальности	 “Международные	 экономические	 отношения”	
(МЭО).		В	1994	г.	я	стала	победителем	конкурса	среди	абитуриентов,	после	чего	мне	предоставили	
американский	грант	на	обучение	в	Susquehanna	University	по	специальности	“Экономика».		Получи-
ла	 степень	Магистра	 делового	 администрирования	 (MBA)	 американского	 вуза	 Pace	 University	 (г.	
Нью-Йорк,	США)	 	по	программе	“Болашак”,	учрежденной	Президентом	Республики	Казахстан	Н.	А.	
Назарбаевым.	Эта	программа	и	жизненный		опыт	открыли	большие	возможности,	позволили	усо-
вершенствовать	знания	и	расширить	горизонты.	Как	способного	и	многообещающего	абитуриента	
меня	пригласили	на	практику	в	аудиторскую	компанию	в	г.	Нью-Йорк,	США.		Мне	довелось	учиться	у	
профессиональных	специалистов,	работавших	на	Wall	Street.	Отличие	американских	студентов	от	
наших	-	это	самостоятельность,	начиная	с	первых	дней	учебы.	Учеба	и	жизнь	в	другом	обществе	с	
другим	менталитетом	и	уровнем	информации,	научили	меня	дисциплине,	самостоятельности.	Я	
научилась	выделять	главное,	находить	связи	и	структурировать	полученную	информацию.	Одно-
курсники,	с	которыми	я	училась	являются	близкими	друзьями	и	по	сей	день.	Мы	дружим	более	20	лет.	

В	течение	нескольких	лет	я	работала	в	местных	и	международных	финансовых	организациях	и	
банковских	структурах,	таких	как	Райффайзен	Лизинг,	Корпорация	Прагма	/	USAID,	АБН	АМРО	Банк	
и	АТФ	Банк.

В	2007	г.	меня	пригласили	на	работу	в	группу	компаний	«Континент»	-	крупный	холдинг.	Я	явля-
лась	членом	правления	Инвестиционного	холдинга	АО	“ИФГ	Континент”	(брокерско-дилерская	ком-
пания),	а	также	генеральным	директором	ТОО	“Континент	Капитал”	(инвестиционно-банковские	
услуги).	

С	декабря	2010	г.	я	возглавляю	компанию	ТОО	“Беккер	и	К”,	предприятие,	занимающееся	произ-
водством	и	реализацией	мясных	продуктов,	замороженных	полуфабрикатов,	хлебобулочных,	муч-
ных	кондитерских	и	кулинарных	изделий,	пива,	а	также	организацией	собственной	розничной	торго-
вой	сети,	насчитывающей	на	сегодняшний	день	15	супермаркетов	и	16	фирменных	торговых	точек.

Успешно	развиваю	работу	по	улучшению	бизнеса.	Большое	внимание	стараюсь	уделять	совмест-
ной	работе	с	общественными	и	государственными	организациями.	В	компании	под	моим	руковод-
ством	трудится	более	700	сотрудников.	И	это	большая	ответственность.	Быть	справедливым	
—	значит	быть	ответственным	за	других.	Конечно,	это	тяжелее,	нежели	просто	делать,	что	хо-
чется.	Человек	должен	творить	добро	и	любить	других	не	из-под	палки,	из	страха	наказания,	а	по	
велению	сердца.	

Общий	стаж	моей	профессиональной	работы	составляет	18	лет,	из	них	на	руководящих	пози-
циях	9	лет.	

Я	люблю	учиться,	приобретать	новые	навыки	и	умения,	стараюсь	постоянно	повышать	свой	
профессиональный	уровень	посредством	участия	в	различных	семинарах,	тренингах	и	конференци-
ях.	Являюсь	членом	«Alumni	Club	КазГАУ».	

Награды:	нагрудной	знак	«Ауыл	шаруашылығы	саласының	үздігі».
Хобби:	рисование,	йога,	пешие	походы	в	горы	в	окрестностях	Алматы
Кредо:	Мысль	творит	будущее.
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Абишева Бахытгуль Советкызы
Директор	школы	–	гимназии	№59	Турксибского	района	города	Алматы,	облада-
тель	наград	«Отличник	образования	РК»,	«имени	Ы.Алтынсарина»,	«Заслужен-
ный	деятель	образования	РК».	
Родилась	25	марта	1955	года	в	городе	Жезды,	вблизи	Караганды.	Активно	при-
няла	участие	в	общественной	работе	родной	школы,	в	комсомольской	организа-
ции	занимала	руководящую	должность,	в	1979	году	с	хорошими	результатами	
закончила	факультет	химии	и	биологии	в	Казахском	педагогическом	институ-
те	имени	Абая.		Моя	профессия	–	мое	призвание.	С		большой	ответственностью	
и	любовью	отношусь	к	своему	любимому	делу.	

36	лет	посвятила	педагогическому	труду,	заложила	основу	знаний	в	подрастающее	поколе-
ние	нашей	любимой	страны,	осуществила	новые	проекты,		

Огромное	 влияние	 на	 становление	 моих	 профессиональных	 качеств	 оказало	 наставниче-
ство	Героя	Труда	Казахстана	А.Т.Миразова.		

Наряду	с	руководством	педагогического	коллектива	и		помимо	усовершенствования	профес-
сиональных	качеств,	также	осуществляла	творческие	идеи.	В	настоящее	время	являюсь	побе-
дителем	среди	авторов	многих	методических	учебников	и	элективных	курсов,	победитель	го-
родского	конкурса	руководителей	по	учебно-воспитательной	работе,	победитель	конкурсов	по	
мастерству	ораторского	чтения,	среди	республиканских	и	зарубежных	преподавателей.	

В	 составе	 коллегии	 приняла	 участие	 в	 выпуске	 журналов	 «Бағдарлы	 мектеп»,	 «Мектеп	
бағдары»,	 	 «Дала»,	 в	 республиканском	масштабе	 	 	 занималась	 распространенеием	школьного	
опыта.	Все	зависит	от	школьного	руководителя	каких	высот	достигнет	личность.	

Процветание	Казахстана		тесно	связано	с	развитием	системы	образования.	Являюсь	авто-
ром	в	сфере	образования	творческого	труда	международной	энциклопедии	«Білім	берудегі	үздік-
тер»,	 	признанного	в	учебных	заведениях,	как	образец	сборника	«Қазақстандағы	қазіргі	заман-
дағы	білім	беру»,	республиканской	книги	«Сердце,	отданное	детям».	Автор	сборника	«Химиялық	
диктантар».

За	профессиональные	трудовые	достижения	награждена	грамотами,	дипломами	и	благо-
дарностями	президента	Республики	Казахстан	Н.А.	Назарбаева,	министерство	образования	и	
науки,	Национального	центра	повышения	квалификации	«Өрлеу»		при	министерстве	образова-
ния	и	науки.	Аким	г.Алматы	А.С.Есимов	вручил	благодарственное	письмо	за	организацию	обще-
ственных	работ	по	городу	и	профессионализм.		

В	семье	воспитываю	двоих	детей.	Супруг	специалист	в	области	строительства	дети	вно-
сят	свой	вклад	в	социально-экономическое	развитие	нашего	независимой	страны.	Один	-	в	меж-
дународном	туризме,	второй	–	служащий	в	банковской	системе.	

Хобби	–		собрание	афоризмов	великих	мыслителей,	использование	на	практике	мудрых	слов.	
Девиз	по	жизни	–	«Бұлақ	көрсең,	көзін	аш»	(«Стремись	к	лучшему»).
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Аблаева Гулира Калымтаевна
Член	 Генерального	 Совета	 Федерации	 профсоюзов	 Республики	 Казахстан,	
председатель	 Территориального	 Объединения	 Профсоюзов	 «Профсоюзный	
Центр	города	Алматы»	
Родилась	я	в	г.	Омске,	в	семье	служащего,	папа	работал	в	партийных	и	го-
сударственных	органах,	а	мама	всю	себя	посвятила	воспитанию	детей.	От	
своих	родителей	я	 унаследовала	 уважение	к	 старшим,	 патриотизм	и	 гор-
дость	за	свою	родину,	и,	конечно,	интерес	и	любовь	к	художественной	лите-
ратуре.	 	 Сколько	 помню	 себя	 с	 детства,	 всегда	 была	 активным	ребенком,	

заводилой,	организовывала	различные	конкурсы,	ставила	спектакли,	давала	концерты	с	маль-
чишками		и	девчонками,	жившими	по	соседству,	а	зрителями,	конечно,	были	наши	родители.	И	
что	очень	важно,	вся	детвора	меня	слушалась,	поручения	выполнялись	беспрекословно.	Возмож-
но,	это	повлияло	на	дальнейшее	развитие	моих	лидерских	качеств	и		коммуникабельность,	ко-
торые	потом,	в	будущем,	очень	мне	пригодились.	Конечно,	как	и	многие	мои	сверстники	в	те	
годы,	мечтала	о	многом,	но	самое	главное,	о	чем	я	думала	и	к	чему	стремилась,	это	помогать	
людям,	как	учили	меня	мои	родители,		быть	полезной,	и	активно	участвовать	в	жизни	не	толь-
ко	своих	друзей	и	подруг,	но	и	всего	общества.	И	эти	мечты	постепенно	начали	осуществляться.	
С	детства	я	увлекалась	спортом,	довольно	рано	встала	на	лыжи	и	коньки,	и	даже,	несмотря	на	
«-50»,	бегала	на	морозе.	По	окончании	шестого	класса,	наша	семья	переехала	в	г.	Алма-Ату,	и	я	
поступила	на	учебу	в	СШ	№	35	им.	В.И.Ленина,	где	также	активно	продолжала	участвовать	в	
общественной	жизни.	К	30-летию	Победы	в	Великой	Отечественной	войне	я	заняла	I-ое	место	в	
городских	соревнованиях	по	военно-прикладным	видам	спорта.	

По	окончании	школы	я	поступила	в	Казахский	государственный	сельскохозяйственный	ин-
ститут,	 являлась	 членом	 комитета	 комсомола	 факультета,	 занималась	 организационной	
работой,	была	участницей	Всесоюзного	студенческого	слета	по	общественным	наукам	в	г.	Мо-
скве.	 	После	завершения	учебы,	начала	трудовую	деятельность	в	Казахском	государственном	
институте	по	землеустройству,	где	также	была	избрана	членом	комитета	комсомола.	 	Эта	
моя	общественная	работа	не	осталась	незамеченной,	и	меня	пригласили	на	работу	в	ЦК	ЛКСМ	
Казахстана,	 в	 Центр	 научно-технического	творчества	молодежи	 «Казтехнополис»	 на	 долж-
ность	заведующей	организационным	отделом.	В	это	же	время	в	стране		происходят	глобаль-
ные	перемены,	как	в	экономике,	так	и	в	жизни	общества.	В	связи	с	этим	возникла	необходимость	
создания	нового	общественного	объединения	-	«Профессионального	союза	работников	малого	и	
среднего	бизнеса	Республика	Казахстан»,	призванного	защищать	интересы	нового	класса	пред-
принимателей.	 И	 его	 образование,	 я	 отношу	 к	 своей	 главной	 победе.	 Моими	 наставниками	 и	
учителями	были	О.М.	Гайдин,	секретарь	ЦК	ЛКСМ	Казахстана,	М.С.Чильдебаев,	первый	председа-
тель	созданного	профсоюза	А.Б.Нуркина,	ветеран	профсоюзного	движения.	Память	о	них	навсег-
да	останется	в	моем	сердце.	Проработав	24	года	в	этом	профсоюзе,	от	заведующей	отделом	
организационной	работы	до	Председателя	Центрального	Совета	Профсоюза	отрасли,	в	февра-
ле	2015г.	я	избрана	Председателем	Территориального	Объединения	Профсоюзов	«Профсоюзный	
Центр	города	Алматы».

Семья-это	мои	родные	и	близкие,	успехами	которых	я	всегда	горжусь,	а	главный	в	ней	-это	
наша	внучка.

Награждена		правительственными	медалями	РК,	грамотами,	письмами.	
Кредо:	всегда	быть	нужной	людям.	
Хобби:	рукоделие.
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Абсаметова Роза Азимбековна
Директор	ТОО	«Алматы	клем»	г.	Алматы	Алмалинского		района.
Родилась	5	апреля	1949г.	в	г.	Джамбуле,		а	ныне	Тараз	.	В	1966	году	окончила	
среднюю	школу	в	селе	Мерке		Джамбульской	области.
В	1966	году	поступила	в	Московский	текстильный	институт	на		механи-
ко	 –	технологический	факультет	по	 специальности	 «Прядение	шерсти	 и	
химических	волокон»,	в	1971	году	успешно		закончив	учебу	в	вузе,	получила		
прекрасную		профессию		инженера	–	технолога.
После	окончание	института	по	направлению		в	качестве	молодого	специа-

листа	приехала	работать	на	Каргалинский	суконный	комбинат,	где	прошла	все	ступени	произ-
водства.

В	1978	году	была	переведена	на	ТОО	«Алматы	клем»	(Ковровая	фабрика),	где	также	работа-
ла	инженером,	начальником	производства,	главным	инженером.

С	1995	года	являюсь	директором	ТОО	«Алматы	клем».
Вся	моя	трудовая	деятельность	связана	с	выбранной		мной	когда-то	замечательной	про-

фессией		инженера	–	текстильщика.	В	данной	профессии	проработала	44	года.
В	моей	жизни	главным	примером	для	меня	всегда	были	и	остаются	–	мои	родители.
Отец	-	Исмаилов		А.И.	–	партийный	работник,	Герой	Социалистического	Труда,	мать	–	Исмаи-

лова	Р.Х.-	учитель	русского	языка	и	литературы.
Они	приучили	к	труду,	отношению	к	людям.		«Все	отданное	возвращается»-	их	девиз.
Моя	профессиональная	жизнь	всегда	была	тесно	связана	с	общественной		жизнью,	коллек-

тива	и		страны.
Избиралась	членом	райкома,	обкома	партии.	Была	делегатом	27	съезда	КПСС	в	Москве.
С	1999	года	по	2007	год	избиралась	депутатом	городского		маслихата		г.	Алматы		2-ого	и	
3-	его	созывов.	Оба		созыва	была	членом	ревизионной	комиссии.
В	настоящее	время	являюсь	членом	комиссии	по	делам	женщин	и	 	семейно	–демографиче-

ской	политики	при	акиме	города	Алматы.	Член	партии	«Нур	Отан».
Имею	правительственные	награды	–	орден	«Знак	почета»,	орден	«Кұрмет»,	медаль	«Ерен	

еңбегі	үшін».
Уважаю	и	чту		семейные	ценности.
Во	всех	делах		меня	поддерживает	муж	Абсаметов	С.К.	–	профессиональный	чекист,	генерал,	

доктор	наук.	Вырастили	прекрасных	сына	и		дочь,		имеем	внуков.
В	совободное	время	люблю	путешествия,	ходить	в	театр,	слушать	классическую	музыку,	

чтение.
Любимая	пора		-	осень.			Самое	красивое	время	года	в	нашем	городе,	когда	хочется	гулять	по	

улицам,	по	опавшим	желто	–	красным	листьям.
По	дороге	зайти	в	любимую	кофейню	выпить	кофе	и	ещё	раз	сказать	себе	«Жизнь	прекрас-

на».
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Абубекерова Зухра Хакимовна
Председатель	дунганского		этнокультурного	объединения	г.	Алматы	«Щин-
сын»,	 зам.	 председателя	 комитета	 местного	 самоуправления	 «Заря-Вос-
тока»	в	Алатауском	районе	города	Алматы.		Родилась	09.03.1958	г.	в	городе	
Кульджа,	КНР.	В	1960	г.	вместе	с	родителями	приехали	в	Казахстан.	Окон-
чила	среднюю	школу	№85	(ныне	сш	№151				г.Алматы)	с	золотой	медалью,	
избиралась	председателем	совета	пионерской	дружины,	секретарем	коми-
тета	комсомола	школы.	Мечтала	стать	педагогом,	путешествовать,	ак-
тивно	участвовать	в	жизни	общества.	Мои	мечты	сбылись.	

Поступила	на	географический	факультет	Казахского	государственного	университета	им.	
С.М.Кирова,	по	окончании	которого	была	направлена	в	родную	школу	преподавателем	геогра-
фии,	где	работала,	совмещая	должности	учителя,	завуча	–	организатора	по	воспитательной	
работе	и	освобожденного	секретаря	комсомольской	работы.	Создала	в	школе	Зал-музей	боевой	
славы	и	кабинет	краеведения.	Избиралась	председателем	профкома	педагогического	коллекти-
ва	школы.	Затем	работала	секретарем	комитета	комсомола,	секретарем	исполкома,	инструк-
тором,	 референтом,	 управделами	 соответственно	 в	 комсомольском,	 партийном,	 советском	
органах	района		и	сельском	округе		Каскеленского	района	Алматинской	области.		Печаталась	в	
районной	газете	«Ленинское	знамя»,	дунганских	изданиях	«Шыйэди	чи»	(Знамя	Октября),	«Чин-
мё»	(Росток),	«Хуэймин	бо»	(Дунганская	газета),	писала	на	темы	воспитания	школьников	и	мо-
лодежи,	о	воспитании	в	духе	мира	и	согласии,	о	воспитании	казахстанского	патриотизма.

Мои	 учителя-	мои	родители	–	 земледельцы,	 воспитали	в	нас	любовь	к	 земле,	 уважение	к	
труду,	чувства	ответственности	и	долга	гражданина.	Я	благодарна	также	своим	учителям	в	
родной	школе	-классному	руководителю,	учителю	географии	Яровой	Е.С.,	учителю	математики	
Голуб	С.А.,	завучам	школы	Галимовой	Р.Г.	и	Десятых	Н.А.,	в	университете	–	профессору	Жандаеву	
М.Ж.,	кураторам	Веселовой	Л.К.	и	Кусаинову	С.А.

Общественная	деятельность:	активная	работа	в	комсомольской,	профсоюзной	и	партий-
ной	организациях	коллектива	и	района.	Избиралась	депутатом	Каскеленского	районного	и	сель-
ского	Совета	народных	депутатов	в	Алматинской	области.	Избиралась	народным	заседателем	
Каскеленского	районного	народного	суда		Алматинской	области.		В	совете	Дунганского	культур-
ного	центра		с	момента	основания	в	1989	году.	Член	Ассамблеи	народа	Казахстана	с	1997	года.	С	
июня	2000	года	избрана	председателем	ОО	«Дунганский	культурный	центр	«Щинсын»	г.Алматы.	
Являюсь	заместителем	председателя	участковой	избирательной	комиссии.			Провожу	большую	
работу	по	развитию	межнационального	и	межконфессионального	 согласия,	 Это	мой	 вклад	 в	
формирование	и	распространение	идей	духовного	единства	и	дружбы	народа	Казахстана.	Дея-
тельность	Дунганского	общественного	объединения	освещается	в		республиканской	газете	«Ка-
захстанская	правда»,	газетах	«Вечерний	Алматы»,		и	«Алматы	Акшамы»,	телеканалах	«Хабар»,	
«Казахстан»,	«Ел	арна»,	журнале	«Достык»,	дунганской	газете	«Хуэйцзу».

У	меня	интернациональная	семья,	 	муж-казах,	участник	афганской	войны,	педагог;	дочь	и	
сын	–	студенты,	постоянные	участники	всех	мероприятий,	проводимых	Ассамблеей	народа	Ка-
захстана.

Награды:	медаль	«10	лет	Независимости	Казахстана»,	медаль	«20	лет	Независимости	Ка-
захстана»,	 благодарственные	 письма	 от	 Президента	 РК	 Назарбаева	 Н.А	 в	 2003	 и	 2013годах,	
почетные	 грамоты	 и	 дипломы	 по	 линии	 образования,	 грамоты,	 благодарственные	 письма	 и	
поощрения	акима	г.Алматы	и	акимов	Алатауского	и	Жетысуского	районов,	благодарственные	
письма	Республиканского	этнокультурного	объединения	дунган	Казахстана

Хобби:	читать	стихи,	вышивать,	заниматься	цветами	и	огородом.
Кредо:	Гармония	во	всем,	сеять	доброе,	вечное	.
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Актаева Ляззат Сулейменовна
Генеральный	 директор	 РГУ	 «Центральный	 государственный	 архив»	Мини-
стерства	культуры	и	спорта	Республики	Казахстан.	Я	-	родам	из	живопис-
ных	мест	казахского	Синегорья	–	Кокшетау.	Окончила	среднюю	школу		№	5,	
была	 председателем	 Клуба	 интернациональной	 дружбы.	 После	 окончания	
школы	в	Кокшетау,	моя	семья	переехала	в	Алма-Ату.	
Я	благодарна	судьбе,	что	родилась	и	выросла	в	моей	семье.	В	родительском	
доме	было	всегда	уютно,	 комфортно	и	 спокойно.	У	моих	родителей	всегда	
были	 доверительные	 отношения,	 уважение,	 они	 любили	 друг	 друга,	 отец	

очень	бережно	относился	к	маме	и	к	трем	дочерям.	Его	отношение	к	супруге,	к	своей	матери	и	
теще	были	трепетными,	он	был	единственный	мужчина	в	окружении	женщин	и	дочерей.	Мой	
отец	Сулеймен	Актаев	–	член	Союза	журналистов	СССР	и	Казахской	ССР,	долгое	время	работал	на	
казахском	радио.	Мама	Амина	Баспакова	дала	мне	прекрасное	воспитание,	работала	в	престиж-
ном	ателье	Алма-Аты	«Люкс»,	и	мы	всегда	были	в	отменных	нарядах,	созданных	руками	мамы.

Свою	трудовую	деятельность	начала	в	должности	лаборанта	Центральной	лаборатории	
реставрации	и	микрофильмирования	документов.	С	1976	по	1982	гг.	училась			в	КазГУ	на	исто-
рическом	факультете.	Окончила	двухгодичные	заочные	курсы	при	Московском		государственном	
историко-архивном	институте.

В	конце	1977	года	перевели	в	Центральный	государственный	архив	кинофотодокументов	и	
звукозаписей	Казахской	ССР,	и	на	долгое	время	моя	жизнь	была	связана	именно	с	этим	специали-
зированным	архивом.	Так	как	моя	работа	была	связана	с	аудиовизуальными	документами	и	из-
учением	документов	многих	известных	личностей	нашей	страны,	то,	как	никто	другой	я	живо	
могу	представить	себе	каждого	из	них.	Соприкасаясь	с	кинофотодокументами,	 связанными	с	
нашим	любимым	городом	Алматы,	можно	перенестись	в	30-40	годы	и	представить	себе	наш	
город,	каким	он	был	в	ту	пору	и	более	поздние	годы.	

На	протяжении	2001-2009	г.г.	принимала	участие	в	работе	проектов	«Асыл-Мура»-	«Музы-
кальное	наследие	Казахстана»,	«1000	казахских	кюйев»,	«1000	казахских	песен».	

Переход	в	Центральный	государственный	архив	я	расцениваю	как	новый,	закономерный	ви-
ток	в	моей	жизни.	Центральный	государственный	архив,	руководителем	которого	я	являюсь	в	
настоящее	время,	 -	это	старейший	многопрофильный	архив	страны,	скоро	нашему	архиву	ис-
полнится	95	лет.	Работая	в	этом	архиве,	я	изучаю	и	помогаю	изучать	другим	историю	нашего	
Казахстана,	историю	нашего	народа.	

Вся	моя	жизнь	связана	с	архивом.	Здесь,	в	архиве,	я	познакомилась	со	своим	мужем	Еркебу-
ланом	Жусуповым.	У	нас	взрослая	дочь	Камила,	замечательный	зять	Арман,	и	на	радость	всем	
растут	три		внука	Алихан,	Дарын	и	Арлан.	

За	последние	годы	принимала	участие	на	международных	конференциях	и	семинарах	в	Арме-
нии,	Германии,	Франции,	Турции,	Кыргыстане,	Беларусь.	

Награды:	медаль	«За	трудовое	отличие»	 (1986),	юбилейная	медаль	«10	лет	Астаны»,	«20	
лет	Дипломатии	Казахстана»,	знак	«Мәдениет	қайраткері».

Хобби:	чтение,	выявление	документов.
Кредо:	«Бери	от	жизни	все,	что	делает	тебя	сильнее	и	счастливее».
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Алиакбарова Фатима Маметкаликызы
	Директор	школы-гимназии	Жетысуского	района	города	Алматы.
Родилась	в	ауле	Сункар	Уйгурского	района	Алматинской	области.	В	стенах	шко-
лы	активно	занималась	общественной	деятельностью.	С	самого	начала,	в	шко-
ле,	с	1	по	10	классы	была	старостой,	секретарем	комсомольской	организации.	В	
свободное	от	уроков	время	принимала	участие	в	организации	разных	мероприя-
тий,	всегда	была	ведущей.
Получив	все	самое	ценное	от	родной	земли,	прибыла	в	Алматы.	С	детства	меч-
тала	стать	врачом,	лекарем	тела	и	души.	Я	с	отличием	закончила	школу,	и	по	

желанию	отца,	 	поступила		на	исторический	факультет	КазГУ.	И	с	момента	получения	диплома,	
с	1990	года	проработала	в	нескольких	должностях:	учителем	обучающего	детей,	руководителем	
учебного	процесса,	директором.	Становлению	меня	как	личности,	оказали	влияние	наставники	род-
ного	исторического	факультета	КазГУ	М.Койгелдиев,	С.Жолдасбеков,	Б.Мекишев.

Невозможно	 не	 упомянуть	 директора	 гимназии	№147	 Раушан	 Дуйсебайкызы	 Оразалиеву,	 со	
мной	разделившую	и	радость,	и	горе,	знающую,	что	такое	жизнь	учителя,	вместе	преодолели	все	
трудности.	Мои	достижения	на	пути	педагогической	деятельности	–	это	все	благодаря	наставни-
кам-учителям.

В	целом,	человеческое	дитя	–	самое	дорогое	в	семье.	Мои	отец	Алиакбар	и	мать	Оразхан	помогли	
мне	правильно	расставить	приоритеты,	сделать	верный	выбор	в	жизни.	На	сегодняшний	день	я	–	
мама	двух	сыновей.	Первенец	Ернур	работает	в	министерстве	энергетики,	младший	сын	Бекнур	на	
службе	в	городском	акимате.	Я	рада,	что	мои	сыновья	трудолюбивые,	патриоты,	честные	гражда-
не,	уважаемые	в	своей	среде.	Самое	дорогое	у	меня	–	это	сыновья.	

Начиная	 с	 простой	 сельской	школы,	мой	трудовой	путь	продолжился	в	 1994	 году,	 учителем	
работала	в	гимназии	№147	города	Алматы,	затем	продолжала	работать	завучем.	В	период	2005-
2008	годы	работала	директором	в	средней	школе	имени	М.Жумабаева,	вложила	свой	вклад	в	область	
обучения	и	образования,	достигнув	высоких	достижений.	С	2008	года	–	руководитель	школы-гимназии	
№148.	В	2008	году	начала	работать	с	714	детьми,	теперь	в	школе-гимназии	учатся	1800	детей.	
Качество	образования	в	школе	за	последние	три	года	возросло	с	68%	до	76%.	«Ценность	образования	
–	в	творчестве»,	т.е.	учителя	школы-гимназии	регулярно	участвуют	в	конкурсах,	педагогических	
чтениях,	 научных	 конференциях,	 семинарах	 и	 занимают	 призовые	 места.	 Таким	 образом,	 у	 нас	
работают	лауреаты	конкурсов	«Учитель	года»,	«Лучший	учитель».	Для	эффективного	проведения	
своего	внеурочного	времени	работают	разные	кружки	и	более	10	спортивных	секций..

	Ежегодно	результаты	ЕНТ	высокие,	и	я	горжусь,	что	у	нас	есть	14	алтынбелгистов.	Наряду	с	
этим,	ежегодно	наши	ученики	защищают	научные	проекты	на	районном,	городском,	республикан-
ском	и	зарубежном	уровне,	принимают	участие	разных	предметных	олимпиадах.	Я	приняла	непо-
средственное	участие	в	воспитании	одаренных	детей,	способных	принимать	участие	в	конкурент-
ной	среде	нашей	независимой	страны,	для	дальнейшего	процветания.	

Мои	награды:	отличник	министерства	образования	РК,	обладатель	медали	Ы.Алтынсарина,	
Благодарственного	письма	Президента	страны,	нескольких	похвальных	грамот	министерства	об-
развоания	и	науки	РК.

Любимое	увлечение:	чтение	сочинений	мировых	классиков.
Девиз	по	жизни:	Верь	в	себя,	и	докажи,	на	что	способен	интеллектуально	и	в	труде.
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Аннакулиева Гульнар Атаевна
Я	родилась	в	Туркменистане,	в	маленьком	городке	–	Байрам-Али.	В	детстве	
я	была	очень	упрямой,	и,	начиная	с	12	лет	родители	научили	меня	быть	са-
мостоятельной.	Как	известно,	 в	Туркменистане	проживают	казахи,	 как	и	
в	Казахстане	–	туркмены.	Я	помню	всех	моих	одноклассников,	подруг	и	дру-
зей	–	Карамбетову,	брата	и	сестру	Телеуповых.	У	меня	были	очень	хорошие	
учителя.	 Наша	 учительница	 литературы	 –	 Е.И.	 Щеглова	 в	 оставшееся	 в	
конце	 урока	 время	 рассказывала	 нам,	 как	 Айседора	Дункан	 признавалась	 в	
любви	Сергею	Есенину,	когда,	стоя	у	замерзшего	окна,	она	мизинцем	начерта-

ла	на	ледяном	стекле	«Айзедора	любит	Езенин».	Она	же	–	Екатерина	Ивановна	-	поручила	мне,		
12-летней	шестикласснице,	вести	перед	началом	второй	смены	коллоквиум	(!)	по	литературе	
у	четвероклассников.	Учительница	истории	Горячева	учила	нас	тому,	что	гарантиями	реализа-
ции	права	на	свободу	слова	является	предоставление	улиц	и	площадей	для	проведения	шествий,	
собраний	и	митингов.	Да,	это	были	60-е	годы,	эпоха	оттепели,	чье	дыхание	мы,	будучи	школьни-
ки,	ощутили	в	полной	мере.	

Наш	зять	Пирнафас	Маткурбанов	–	узбек	по	национальности.	У	меня	есть	братья	и	сестры	
казахи.	Одна	мамина	сестра	–	Софья	(сегодня	она	–	почтенная	Софья-апай)	вышла	замуж	за	тур-
кменского	казаха	–	Доулбая	Абдырова.	Он	был	участником	Великой	Отечественной	войны.	Сей-
час	их	дети	–		мои	двоюродные	сестра	и	братья	Зейнеб,	Аман	и	Ахмет	Абдыровы	живут	в	Актау.	
Зейнеб	вышла	замуж	за	чеченца	Яраги.	Так	что	в	нашей	семье	-	тоже	целая	Ассамблея.	Мой	отец	
был	учителем	в	моей	жизни.	Я	помню,	как	в	детстве	он	периодически	строго	говорил	мне:	«Сен	
мусурман	сен!».	При	этих	словах	я	останавливалась,	как	вкопанная:	«Мой	отец	говорит	мне	та-
кие	слова,	которые	я	не	слышала	в	школе.	И	в	то	же	время	я	верила	ему	безоговорочно».	

И	только	в	90-е	годы	сбылись	слова	моего	отца,	когда	мы	отошли	от	атеизма,	узнали,	что	
такое	Наурыз,	 ораза,	 айт.	В	 2002-2003	 годы	я	 уехала	 в	Астану	на	работу	в	 Секретариат	Ас-
самблеи	народа	Казахстана,	созданный	в	Администрации	Президента,	куда	я	была	рекомендо-
вана	Президентом	нашей	страны,	Председателем	АНК,	лидером	нации	Н.А.	Назарбаевым.	Моя	
общественная	работа	в	АНК	необычайно	расширила	мой	кругозор,	обогатила	меня	встречами	
и	дружбой	с	очень	интересными	людьми,	такими	как	С.	Терещенко,	П.	Атрушкевич,	Ж.	Алиев,	С.	
Калмурзаев.	Я	получила	признание	на	государственном	уровне,	будучи	награжденной	в	2001	году	
орденом	Республики	Казахстан	«Достык»	II	степени.	

И	вот	мне	уже	60	лет	(2010	год).	Со	знаменательным	юбилеем	меня	сердечно	поздравили	
заведующий	кафедрой	КазУМОиМЯ	им.Абылай	хана	проф.	Искалиев	М.Д.;	 заместитель	предсе-
дателя	АНК	Е.	Л.		Тугжанов	и	сотрудники	секретариата	АНК;	мои	научные	руководители	–	про-
фессора	С.	Байзаков,	Е.	Туркебаев	и	В.	Рутгайзер.	Моим	незабвенными	научными	руководителями	
были	также	У.Касенов	и	С.	Жусупов,	с	которыми	мне	довелось	трудиться	в	КИСИ	при	Президенте	
РК,	а	также	Д.Каппаров.	

Я	вырастила	своего	племянника	–	Пеймана	Аннакулиева.	Его	отец,	мой	брат	–	Клыш	Аннаку-
лиев	очень	рано	ушел	от	нас	(в	возрасте	34	лет),	оставив	единственного	сына,	которому	тогда	
(в	1976	году)	было	5	лет.	Сейчас	Пейман	(Павел)	Клышевич	Аннакулиев	успешно	занимается	в	
российском	бизнесе,	у	него	двое	детей,	которые,	естественно,	считаются	моими	внуками.	

В	настоящее	время	я	–	доцент	UIB.	Это	очень	современный	университет,	созданный	ака-
демиком	К.	Сагадиевым.	Я	–	кандидат	экономических	наук,	автор	более	150	научных	отчетов,	
статей,	монографий,	имею	внедрения	в	экономику	Казахстана.	

Мое	кредо:	«Идти	и	совершенствоваться!».	
Хобби	–	прослушивание	музыки:	народной,	классической,	джазовой.
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Асанова Сабыркуль Жайлаубековна
Доктор	 технических	 наук,	 профессор,	 академик	 Международной	 инженер-
ной	академии	и	Национальной	инженерной	академии	Республики	Казахстан,	
Қазақстанның	еңбек	сіңірген	қайраткері,	Президент	Академии	моды	«Сым-
бат»,	 ТОО	 «Университет	 «Алматы»,	 УО	 «Академия	 дизайна	 и	 технологии	
«Сымбат».	
Я	родилась	в	последний	год	войны	в	Мерке	Жамбылской	области.	С	детства			
научилась	обрабатывать	кожу,	меха,	ткать	ковры	узнала	тайны	казахского	
орнамента	и	национального	костюма.	Успешно	закончив	казахскую	среднюю	

школу	на	серебряную	медаль,	я	поступила	в	престижный	вуз	столицы-	Московский	текстиль-
ный	 институт.	 С	 1969-1990	 гг.	 работала	на	 руководящих	 должностях	 в	московской	фабрике	
«Трикотажница»,	 в	 алматинских	 фирмах	 «Алмагуль»,	 «Казахстан»,	 начальником	 городского	
управления	бытового	обслуживания	г.	Алматы.

В	апреле	 1990г.	 перешла	работать	 генеральным	директором	Центра	развития	ассорти-
мента	товаров	легкой	промышленности,	моды	и	культуры	«Сымбат».	В	1992	г.	на	общем	собра-
нии		акционеры	«Сымбат»	избрали		меня	Президентом	АО	«Академия	моды	«Сымбат».	Спустя	
годы	«Сымбат»	стал	основоположником	fashion-индустрии	и	брендом	номер	один	в	Казахстане	
по	разработке	и	изготовлению	эклюзивной	одежды,	национального	костюма,	как	символа	воз-
рождения	казахской	культуры	и	народного	творчества.	

Со	временем	новые	идеи	подтолкнули	меня	к	созданию	учебного	заведения	в	1996	г.-	Академии	
Бизнеса	моды	«Сымбат»,	которое	позже	будет	переименована	в	Академию	дизайна	и	техноло-
гии	«Сымбат»,	а	в	2013	г.-	в	колледж	«Академия	дизайна	и	технологии	«Сымбат»,	«Университет	
«Алматы».	

Создала	учебные	заведения	в	области	дизайна	и	технологии,	где	интегрируется	процесс	«об-
разование-наука-производство»,	где	теория		неразрывно	связана	с	практикой,	с	использованием	
компьютерного	моделирования

Я	являюсь	руководителем	разработки	технологии	и	освоения	производства	изобразитель-
ных	предметов,олицетворяющих	Государственные	символы	Республики	Казахстан,	изготовле-
ния	эталона	Государственного	флага	и	личного	Штандарта	Президента	Республики	Казахстан	
с	использованием	вышивки	золотошвейными	нитями,	вношу	огромный	вклад	в	подготовку	вы-
сококвалифицированных	специалистов	для	легкой	промышленности	республики.

Являюсь	автором	более	чем	нескольких	десятков	книг,	учебников	и	учебных	пособий	по	исто-
рии	 народного	 прикладного	 искусства,	 проектированию	 и	 технологии	 промышленного	 ком-
плекса,	пошиву	национальной	одежды	в	рыночных	условиях,	нескольких	сотен	государственных	
стандартов	 на	 пошив	 одежды,	 образовательных	 стандартов	 и	типовых	 учебных	 программ,	
статей,	публикаций	в	престижных	изданиях,	научных	трудов,	имею	нескольких	 	патентов	на	
изобретения	и	промышленные	образцы.

Принимала	участие	в	международных,	республиканских	симпозиумах,	конференциях.
	У	меня	двое	великолепных	дочерей,	пять	внуков-моя	гордость,	опора	и	моё	продолжение.	
Награды:	орден	«Дружбы	народов»,	медали	«Ветеран	труда»,	«За	особые	заслуги	в	развитии	

инженерного	дела	в	Казахстане»,	почетное	звание	«Қазақстанның	еңбек	сіңірген	қайраткері»,	
имею	благодарственное	письмо	Президента	Республики	Казахстан	Н.А.Назарбаева,	более	50-ти	
международных,	республиканских	сертификатов,	грамот,		наград.

Хобби:		чтение	книг,	занятие	спортом,	прогулка	на	свежем	воздухе,	забота	о	внуках.																		
Кредо:	«Улыбайся	судьбе,	как	бы	она	не	испытывала	тебя		на	прочность».
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Асубаева Мадина Оспановна
	Директор	ТОО	«Фабрика	химчистки	и	крашения	одежды».
После	 окончания	 средней	школы	я	 поступила	 в	Джамбулский	технологиче-
ский	 институт	 	 легкой	 и	 пищевой	 промышленности	 и	 получила	 специаль-
ность		«Химическая	технология	отделочного	производства».
По	распределению	в	1978	году	работала	мастером,	начальником	цеха	на	Ал-
матинской	фабрике	химчистки	и	крашения	одежды.

В	1983	году	была	переведена	в	Министерство	легкой	промышленности	
заведующей	отделом.

Работая	с	предприятиями		Германии,	Белоруссии,	России	и	т.д.,	я	внедрила	новые	технологии		
на	наших	фабриках.

Была	награждена	медалью	ВДНХ	за	достижения	в	легкой	промышленности.
В	1986	году	была	избрана	директором	Алматинской	фабрики	химчистки	и	крашения	одежды.
Фабрика	оказывала	услуги	населению	г.Алматы	и	районов	Алматинской	области.	Система-

тически	обновлялось	оборудование	предприятия.	Несмотря	на	тяжелые	девяностые	годы	фа-
брика	не	переставала	работать	и	оказывать	около		семидесяти	видов	услуг.	Нам	приходилось	
снижать	 прейскурантные	 цены,	 чтобы	 не	 потерять	 своих	 заказчиков.	 Постоянно	 совершен-
ствовали	технологию,	внедряли	новые	виды	услуг,	осваивали	технологическую		обработку	новых	
материалов	и	тканей.	Таким	образом,	смогла	удержать	специалистов	до	сегодняшних		дней.

Коллектив	фабрики	 	очень	дружный,	можно	сказать	отношения	между	людьми	очень	те-
плые.		Не	перестаем		помогать	ветеранам	войны,	труда,	пенсионерам,	детям.

Постоянно	сотрудничаем	с	Алматинским	технологическим	университетом	в	плане	подго-
товки	молодых	специалистов.		На	предприятии	студенты	проходят	практику,	обучаются	осно-
вам	бизнеса.

	Я	несколько	раз	была	председателем	государственной	комиссии	в	университете.
Являюсь	много	лет	членом	избирательной	комиссии	Жетысуского	района	г.Алматы.
Заботу	о	женщинах		города	отстаиваю	в	комиссии	по	делам	женщин	и	семейно-демографи-

ческой	политике.
Неоднократно	была	награждена	медалями	за	доблестный	труд.
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Ахметова Гульнас Кенжетаевна
Детство	вспоминаю	с	удовольствием.	Росла	в	большой	и	дружной	семье.	Де-
тей	в	семье	было	четверо.	Родители	были	учителями.	Сегодня	я	продолжаю		
их	дело	и	представляю	учительскую	династию.	 	 Учителем	в	медресе	 была	
бабушка,	учительницей	начальных	классов	работала	мама	-	Рауза	Аскаровна	
Молдабекова,	педагогом	начальной	военной	подготовки	в	средней	школе	тру-
дился	отец,	участник	Великой	Отечественной	Войны,	кавалер	Ордена	Отече-
ственной	Войны	Ахметов	Кенжетай	Ахметович.	В	последствии	он	работал	
в	Павлодарском	райисполкоме.

Закончила	с	отличием	физико-математический	факультет	Павлодарского	педагогического	
института,	аспирантуру	института	проблем	воспитания	при		СССР	в	г.	Москве,	докторантуру	
КазНУ	им.	аль-Фараби.		Но	главным	моим	университетом	является	сама	жизнь,	и	мои	стремле-
ния	по	преодолению,	встречавшихся	на	моем	жизненном	пути	преград.	Их	было	очень	много	…,	но	
каждое	преодоление	–	Победа!	

Первый	мой	учитель	–	моя	мама.	Она	для	меня	мой	идеал	отношений	к	жизни,	к	труду	и	пе-
дагогической	профессии.		В	целом,	на	моем	жизненном	пути		встречались	много	хороших	людей,		
отзывчивые	и	доброжелательные,	которых	я	называю	своими	учителями.	Их	было	много.		Всем	
им	я	благодарна!	

Мои	главные	достижения	семья	и	моя	любимая	работа.	Труд	педагога-ученого	нелегок,	но	
именно	этим	он	интересен!	У	меня	прекрасный	супруг,	два	сына	и	дочь.	Сегодня	меня	особенно	
радуют	мои	внуки,	их	я	обожаю!		

Член	политсовета	партии	«Нур	Отан»	г.	Алматы,	президент	«Клуба	женщин-политиков»	
г.	Алматы,	заместитель	председателя	комиссии	по	делам	женщин	и	семейно-демографической	
политике	при	акиме		г.	Алматы.	В	комиссии	мы	оказываем	посильную	помощь	различным	слоям	
населения,	 	посещаем	детские	дома	и	приюты,	молодежные	центры	и	др.	 	Считаю,	что	своим	
трудом	вношу	свой	посильный	вклад	в	процветание	любимой	страны.	Я	горжусь	своими	учени-
ками.	Среди	них	много	ученых,	докторов	и	кандидатов	наук,	академиков	Национальной	академии	
наук	РК.		В	настоящее	время	мои	ученики	трудятся	на	самых	разных	сферах	деятельности:		де-
каны	факультетов,	заместитель	акима	области	и	др.	Сегодня		мои	ученики	превзошли	меня,	и	
так	должно	быть!

Награды:	орден	«Құрмет»,	в	2011	году	присвоено	почетное	звание	«Қазақстанның	еңбек	сіңір-
ген	қайраткері»,	 	медали	«За	доблестный	труд»,	«10	лет	независимости	РК»,	«10	лет	Консти-
туций	РК»	и	др.,	знаками	МОН	РК	«Почетный	работник	образования	Республики	Казахстан»,	«За	
услуги	в	развитии	науки	Республики	Казахстан».	Лауреат	именной	научной	премии	им.	И.	Алтын-
сарина	(2001	г.),	Лауреат	премии	общественного	признания	достижения	женщин	«Ажар»	в	но-
минации	«Образование»	(2006	г.),	стипендиат	Государственной	научной	стипендии	для	ученых	
и	специалистов,	внесших	выдающийся	вклад	в	развитие	науки	и	техники	Казахстана	(2006-2008	
гг.)	и	др.

Интересы	мои	 самые	различные.	В	последнее	 время	очень	люблю	решать	кроссворды.	 	Но	
главным	среди	увлечений,	которым	я	горжусь,	является	интерес	к	деятельности	художников	
Республики	Казахстан.		Более	30	лет	коллекционирую	работы	казахстанских	мастеров	кисти	и	
тем	самым	вношу	посильный	вклад	в	развитие	этого	прекрасного	искусства.

Моим	кредо	в	студенческие	годы	был	девиз:	«Если	я	знаю,	что	знаю	мало,	я	добиваюсь	того,	
чтобы	знать	больше»,	что	и	по	настоящее	время	для	меня	остается	актуальным.



- 139 -

Женщины-лидеры города Алматы

Ахметова Лаила Сейсембековна
Доктор	исторических	наук,	профессор	политологии	КазНУ	им.	аль-Фараби,	
председатель	ОО	«ЕрАзамат»,		общественный	деятель.
	С	детства	мечтала	стать	журналистом,	путешествовать,	писать,	актив-
но	участвовать	в	жизни	общества.	И	эти	мечты	осуществились.	Я	родилась	
и	выросла	в	Алматы,	окончила	школу	№	36,	была		председателем	Совета	пи-
онерской	дружины,	секретарем	комитета	комсомола,		создала	музей	боевой	
славы.	С	отличием	закончила	факультет	журналистики	КазГУ,	стала	там	
преподавать,	печататься	в	СМИ,	писать	научные	работы,	заниматься	об-

щественной	работой.
В	молодые	годы	трижды	становилась	лауреатом	Всесоюзных	конкурсов	научных	студен-

ческих	работ	по	общественным	наукам.	 	Темы	моих	исследований	и	публикаций	 	в	СМИ:	казах-
станский	патриотизм,	история	Казахстана	и	его	медиа,	волонтерство.	Темы	кандидатской	и	
докторской	диссертаций	–	казахстанский	патриотизм	ХХ	века.

На	мое	развитие	в	личностном	плане	оказали,	в	первую	очередь,	родители.	Мама	Фаина	Га-
зизовна	привила	мне	любовь	к	книге.	Отец	Сейсенбек		Мухамедиевич	Ахметов	–	член	Союза	писа-
телей	СССР	и	член	Союза	журналистов	СССР,	инвалид	Великой	Отечественной	войны,	коммунист	
и	интернационалист	–	 стал	наставником	в	журналистике.	Они	всегда	 говорили	нам	о	 долге	
гражданина	и	патриота.

Замечательные	учителя	в	родном	университете:	ректор	У.А.	Джолдасбеков,	декан	факуль-
тета	журналистики	Т.К.	Кожакеев,	куратор	группы	М.К.	Барманкулов.	Каждый	из	них	мне	дал	в	
жизни	многое.	И	я	всегда	буду	их	помнить.

Самое	дорогое,	что	есть	у	человека,	это	-		семья.	Поэтому	много	места	в	моих	исследовани-
ях	по	патриотизму	имеют		вопросы	воспитания	и	семьи.	Самые	значительные	события	моей	
жизни	–	это	рождение	двух	дочерей	и	сына.	Сейчас	я	уже	бабушка.	У	меня	замечательная	внучка	
Амина.

Жизненными	вехами,	которыми	я	горжусь,	кроме	диссертаций,	является	работа	педагога,	
проректора,	деятельность	в	профсоюзах,	публикация	книг	и	статей.	Около	100	книг,	более	1000	
статей,	3	документальных	фильма,	видеоролики,	имеющие	успех.	Разве	это	не	счастье?

Имею	 замечательных	 учеников,	 ставших	 известными	журналистами,	 специалистами	 по	
связи	с	общественностью,	кандидатами	и	докторами	наук.

Являюсь	членом	комиссии	по	делам	трудящихся	женщин	Федерации	профсоюзов,	членом	Со-
вета	по	работе	со	СМИ	и	Совета	по	работе	с	НПО	в	г.	Алматы	и	имею	много	разных	обществен-
ных	нагрузок.	Они	должны	быть	у	каждого	человека.

Пишу	книги,	издаю		и	дарю	их	людям,	библиотекам,	выставляю	в	интернет.	Занимаюсь	по-
исковой	работой.	Только	за	5	лет	нашла	более	1000	человек,	пропавших	без	вести	в	годы	Великой	
Отечественной	войны.	На	1	сентября	2015	г.	восстановила	в	людской	памяти	537	казахстан-
цев-защитников	Брестской	крепости.	2010-2015	гг.	провела	6	республиканских	конкурсов	на	луч-
шее	школьное	сочинение	по	патриотизму.	Это	мой	личный	вклад		в	процветание	Казахстана.

Награды:	орден	«Курмет»,	4	медали,	15	свидетельств	о	государственной	регистрации	прав	
на	объект	авторского	права,	награды	ЮНЕСКО	и	ЮНИСЕФ,	звание	академика	3	казахстанских	и	4	
международных	академий.	Наградной	знак	«Почетный	работник	образования	Республики	Казах-
стан»	(2004),	наградной	знак	«Кәсіподақтарға	сіңірген	енбегі	үшін».	Имею	зарубежные	награды	
«Знак	согласия»	(ЕАТР-2012),	медаль	«Благодарность».

Хобби:	писать	книги	
Кредо:	Кто,	если	не	я.	Жить	в	гармонии	сама	с	собой,	с	окружающим	миром	и	обществом.	

Начни	с	себя.	Адам	бол.
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 Ахметова  Манура  Мергалиевна  
Я	родилась	26	декабря	1938	года	в	п.	Качиры	Павлодарской	области.	Закон-
чила	Качирскую	 среднюю	школу	 и	 поступила	 на	 историко-филологический		
факультет	Казахского	педагогического	института.	С	отличием		в	1960	году	
закончила	институт.
После	окончания	института	я	была	избрана		секретарём	комитета	комсо-
мола		КазПИ		им.	Абая.
	С	1962	года	работала	заместителем	заведующего	отделом	учащейся	моло-
дёжи	ЦК	ЛКСМ	Казахстана.

С	1964	года	по	1970	годы	–	секретарём	Алматинского	обкома	комсомола.	
	Далее	я	трудилась	 вторым	секретарём	Калининского	 (ныне	Бостандыкского)	районного	

комитета	Коммунистической	партии	Казахстана.
С	1974		по		1980		год	–	заместитель	министра	просвещения	Казахской	ССР.
С	1980		по		1990		год		я	работала	заместителем	Председателя		Совета	Министров	Казахской	

ССР,	министром	культуры	Республики	Казахстан.
С	1990	по	1998	годы	я	работала	в	аппарате	Правительства	Республики	Казахстан,	а	также	

заместителем	генерального	директора	Фонда	медицинского	страхования	Казахстана.
Избиралась	депутатом	Верховного	Совета	Казахской	ССР	Х	и	XI	созывов,	была	кандидатом,	

затем	членом	ЦК	Компартии	Казахстана.
Все	эти	годы		я	курировала	вопросы,	связанные	с	обучением,	воспитанием,	организацией	до-

суга	молодёжи.
Считаю,	что		внесла	значительный	вклад	в	дело	улучшения	и	совершенствования	матери-

альной	базы	объектов	образования,	культуры,	внешкольных	учреждений,	предназначенных		для	
обучения	и	воспитания	молодёжи.

Как	член	правительства,	участвовала	и	выступала	на	многих	международных	конференци-
ях	и	симпозиумах,	посвящённых	вопросам	молодёжной	политики	и	социального	развития	в	Дели,	
Варшаве,	Будапеште,	Анкаре,	Рабате,	Маниле,	Пекине.

В	Париже	на	Генеральной	ассамблее	ЮНЕСКО	я	выступала	по	проблемам	сохранения	памят-
ников	культуры	и	охраны	окружающей	среды.

Ныне	я	активно	занимается	общественной	деятельностью,	оказывая	посильную	помощь	
общественным	организациям,	партиям	в	осуществлении	рыночных	реформ	в	Казахстане.

Как	член	комиссии	по	делам	женщин	и	семейно-демографической		политики	при	акиме	горо-
да	Алматы	веду	большую	работу	по	осуществлению	современной	политики	в	отношении	семьи	
и	воспитании	молодёжи.

Награждена	орденом	«Курмет»,	орденом	«Знак	Почёта»,	Почётной	Грамотой	Верховного	Со-
вета	Казахской	ССР,	юбилейными	медалями	в	честь	10-летия		независимости	Казахстана,	50-ле-
тия	освоения	целины,	10-летия	Конституции		Республики	Казахстан,	20-летия	Независимости	
Республики	Казахстан.	
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Ахтанова Асия Тахавиевна
Я	родилась	в	городе	Алма-Ата	в	1953	году.	У	нас	была	большая	дружная		семья,	
в	доме	постоянно	жили	родственники.		Папа	–	Тахави	Ахтанов,	народный	пи-
сатель	Казахстана.	Мама	–	Гульшара	Садыкова,	 имея	высшее	филологиче-
ское	образование,	полностью	посвятила	себя	семье,	дому.	В	доме	всегда	было	
много	гостей.	Я	имела	счастье	видеть	весь	цвет	казахской	литературы	и	
искусства,	и	таких	выдающихся	личностей,		как	Василий	Аксенов,	Чингиз	Ай-
тматов,	Мустай	Карим,	Юрий	Домбровский,	Расул	Гамзатов,	Юрий	Рытхеу…
У	нас	было	незабываемое,	счастливое	детство.	Я	училась	в	94	школе,	един-

ственной	школе	с	эстетическим	уклоном	в	Казахстане.	Каким	я	стала	человеком,	я	обязана	не	
только	моим	незабвенным	родителям,	но	и	школьным	учителям,	первой	учительнице	–	Мамче-
вой	Любови	Александровне,	учителю	литературы	Ильиной	Светлане	Сергеевне,	 завучу	школы	
Раисе	Закировне,	супруге	замечательного	человека	Герольда	Бельгера,	и	многим	другим	необык-
новенным	людям.

В	1979	г.	я	окончила	Казахский	государственный	университет	по	специальности	журнали-
стика.	С	1976	г.	–	работала	редактором	книжного	издательства	«Жалын»,	с	1978	г.	–	была	заме-
стителем	редактора	республиканского	«Журнала	мод».

В	1973	году	вышла	замуж	за	Нурлана	Мусина,	сына	известного	казахского	композитора	Ка-
пана	Мусина.	К	сожалению,	Капан	Мусин	ушел	из	жизни	в	1971	году	и	не	увидел	своих	внуков.	В	
1974	году	родился	наш	первый	сын	Шернияз.

В	1984	году	у	нас	родился	второй	сын	–	Аманат.	В	роддоме	мой	сын	Аманат	был	самый	ма-
ленький	–	родился	с	весом	1	кг	200	грамм.	В	11	месяцев	ему	поставили	диагноз	ДЦП.	Для	меня	это	
был	конец	всего,	но	когда	я	увидела	других	детей	с	тяжелейшими	поражениями,	я	поняла,	что	
я	-	счастливая	женщина.	Только	поддержка	и	огромная	помощь	моего	мужа,	его	и	моей	семьи	
помогли	мне	пережить	первый	шок	и	идти	дальше.	

Сейчас	у	меня	два	сына:	Шернияз	-	1974	г.р.,	Аманат	–	1984	г.р.	 	Аманат	–	инвалид	1	груп-
пы,	передвигается	на	коляске,	женат,	имеет	двоих	детей,	в	настоящее	время	студент	КИМЭПа	
(обучается	по	гранту).	И	главное	наше	богатство	5	внуков!

1988	–	1991	г.г.	я	возглавила	родительский	комитет	«Надежда»	при		детском	фонде	им.	Ле-
нина.	В	1991	г.	с	инициативной	группой	родителей		создала	первую	в	Казахстане	общественную	
организацию	по	защите	прав	и	интересов	детей-инвалидов	–	ОО	«АРДИ».	С	этого	времени	я	явля-
юсь	председателем		ОО	«Ассоциация	родителей	детей-инвалидов	«АРДИ».	

В	1996	г.	прошла	обучение			в	США,	г.	Вашингтон,		в	1997	г.	–	в	Институте	независимой	жизни		
в	Германии,	г.	Кассель.	Член	Координационного	совета	по	защите	прав	и	интересов	инвалидов	
при	акимате	г.	Алматы.		В	2004	г.	открыла	Центр	реабилитации	детей	и	молодежи	с	ограничен-
ными	возможностями	«Центр	независимой	жизни	«АРДИ».

ОО	«АРДИ»	с	2009	года	выполняет	государственный	социальный	заказ	«Центр	дневного	пре-
бывания	для	детей	и	лиц	старше	18	лет	с	психоневрологическими	заболеваниями	и	заболевания-
ми	опорно-двигательного	аппарата.	На	учете		в	организации	состоит	646	семей.	Центр	посеща-
ют	более	100	человек	ежедневно.	Министерством	труда	и	социальной	защиты	РК	Ассоциация	
«АРДИ»	 	была	предложена	как	модельная	площадка	для	распространения	опыта	по	оказанию	
специальных	социальных	услуг	для	других	НПО	Казахстана.	 	Крупные	проекты,	реализованные	
в	Центре	«АРДИ»:	проект	«Акватория»,	творческая	мастерская	«Ерекше	онер»	 («Spesial	art»),	
видеостудия	«Новый	мир»	и	др.	

В	2013	г.	-	1	место	в	номинации	«Лучший	социальный	проект»	на	1-ом	Республиканском	фе-
стивале	«Разные-равные»	в	Астане.

2013	г.	–	Национальная	премия	«Народный	любимец»	в	номинации	«Проект	года»
2014г.	–	Национальная	премия	«Алтын	журек»	в	номинации	«За	заботу	об	инвалидах»
Кредо:	Не	бойтесь	мечтать,	идя	по	дороге	своей	судьбы.	Я	прошла	только	половину	своей	

дороги.	И	в	конце	ее	я	вижу	город	Солнца	для	всех	детей.	
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Ахшабаева Наталья Тохтарбаевна
Родилась	27	ноября	1956	года	в	Туркменистане	г.Ашхабад	в	интернациональ-
ной	семье-	геологов	по	разведке		месторождений		газа	и	нефти.	Детство	мое	
прошло	в	Узбекистане	г.Газли,	где	 	было	открыто	месторождение	газа,	ко-
торый		в	настоящее		время	поставляется	в	Казахстан	по	газопроводу	«Буха-
ра-Урал».		В	1974	году		закончила		среднюю	школу,	где	с	8	класса		была		секре-
тарем		комсомольской		организации.	Гены		руководителя		у	меня		от	моего	
отца	–Ахшабаева	Тохтарбая	Бесеновича,	который		рано	потерял	 	своих	ро-
дителей,	 	 воевал	на	 	фронте,	дошел	до	 	Кенигсберга(Калининград),	 был	ра-

нен,	награжден		многими	медалями	и	орденами,	и	состоялся		как	порядочный	,	честный	человек,	
хороший	семьянин.	Мама	моя	–Ахшабаева	Надежда	Васильевна	–как	примерная	восточная		жена	
посвятила		свою		жизнь	семье	и	воспитанию	4	детей.

У	меня	была	 	мечта	 	стать	 	медиком,	но	она	не	осуществилась.	Надеюсь,	эту	мою	мечту	
воплотит	в	жизнь		моя		дочь,	которая				скоро	станет	медиком.	Я	получила	2	высших	образова-
ние	-	высшее		техническое	и	юридическое.	Окончила	Московский	институт	текстильной	и	лег-
кой	промышленности(1983),	инженер-технолог	швейных	изделий;	КазГУ	-	юридический		факуль-
тет-правоведение,	специальность	–	юрист.	(1987г.).

Опыт	работы:	начала	свою	трудовую	деятельность	в	Алматы	с	1976	года	–	швея-	мото-
ристка	 	швейной	 	фабрики	 головных	 	 уборов,	1997	 г.	 	 -директор	ТОО	«Швейная	 	фирма	«Семи-
рамида»	 	 по	настоящее	 	 	 время,	 заместитель	председателя	Ассоциации	предприятий	 	легкой	
промышленности	с		2003	г.

Многолетняя	работа		в	системе	легкой	промышленности,	начиная		со	швеи,	позволили		мне	
с		друзьями		единомышленниками	организовать	в	1997г.	свое	предприятие	ТОО	«Швейная	фирма	
«Семирамида»	и	возглавить	его.	Неоднократно		награжденалась	грамотами	акима	за			вклад		в	
развитие	производственного		потенциала	города	Алматы,		грамотами	за	высокое	качество	вы-
пускаемой	продукции,	награждена	медалью	«Атамекен»	3	степени.

Алматинской	Ассоциацией	предпринимателей		награждена	дипломом		за		вклад		в	развитие		
предпринимательства,	 за	 	 объективную	 и	 всестороннюю	 оценку	 проблемных	 вопросов,	 суще-
ствующих	в	малом	бизнесе,	за	гражданскую	позицию	в	формировании	положительного		образа	
предпринимателя,	что		способствует	развитию		предпринимательства	и	экономики	в		целом,	
а	также	 	формированию	среднего	класса	в	нашей	республике.	Член	Народно-Демократической	
партии	«Нур	Отан»	с	2004	г.

Швейная		фирма	«Семирамида»		создана	в	мае	1997	года	в	период	начала		кризиса.	Основное	
направление	-	производство	верхней	одежды.	В	рамках		ДКД	2020	в	2012	году	получили		льготный		
кредит			для		осуществления	проекта	по		модернизации	технологического	потока	по	производ-
ству		верхней	одежды	и	открытие	монобрендового	show-room	«Semiramida»		для	оптовых	и	роз-
ничных		клиентов.	Проект	осуществлен	в	2012	году.	В	настоящее		время	на	предприятии	рабо-
тает	70		человек.	Это	высококвалифицированные	кадры-	технологи,	конструктора,	дизайнеры,	
мастера-портные,	швеи.	Предприятие	оснащено	современным	технологическим	оборудованием		
немецких	производителей	«Дюркопп»	и	«Пфафф».	

При	поддержки	КАЗНЕХ	неоднократно	принимали	 	 участия	в	 выставках	 в	Москве.	 Резуль-
тат	–экспорт	в	Россию	г.Новосибирск.	В	2012	году	прошла	обучение	в	Назарбаев-университете,		
с	25.08.	по	24.09.2013		прошла		стажировку	в	Германии	в	г.Гамбург.	В	результате		стажировки	и	
посещения	предприятий	планируем	осуществить		свой		стратегический	план,	а	именно:	ведутся	
переговоры	и		рассматриваются	предложения	на		осуществления		еще	2	проектов:			открытие	
мини-химчистки			немецкой	фирмой	«ВОWE»(на	5		рабочих	мест),			в		целях	освоения	нового	ассор-
тимента-планируем		в	технологической		зоне	Алматы		построить	новую	фабрику		и	запустить	
полуавтоматическую	линию	по	производству		сорочки	(на	50	рабочих	мест),	оборудование	пла-
нируем	приобрести	у	фирмы	«Pffaf»	и	«Дюркопп	Адлер».	«Семирамида»	 	постоянный		участник	
ежегодных		выставок	«Модной	одежды»	в	Москве,	Алматы,	Астане.	В	2010	году	по	результатам		
регионального	конкурса		«Алтын-Сапа»	заняла	1	почетное		место,	2012,	2013	году		2		место.

Хобби:	путешествие,	цветоводство.
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Апетова Жаныл Амантаевна
Президент	Международного	общественного	фонда	«Жанашыр»,	главный	ре-
дактор	 газеты	«Шалқар»,	 руководитель	пресс	 службы	Центра	обслужива-
ния	населения	города	Алматы.
Я	 с	 детства	мечтала	 быть	журналисткой.	Мечтала	побывать	 во	многих	
странах	мира,	участвовать	в	общественной	жизни	страны.	И	я	могу	сказать	
сейчас,	 что	 все	 мои	 мечты	 осуществились.	 Работая	 в	 межгосударствен-
ном	газете	«Шалкар»	после	учебы	факультета	журналистики	КазНУ	имени	
аль-Фараби,	и	являясь	главным	редактором	в	настоящее	время,	я	побывала	

во	многих	странах	мира,	встречались	со	многими	разными	людьми...			
Но	ничто	на	земле	не	может	быть	ближе,	милее,	чем	малая	родина.	У	каждого	человека	есть	

своя	родина.	У	одних	-	это	большой	город,	у	других	-	маленькая	деревенька,	но	все	люди	любят	ее	
одинаково.	Родина	не	обязательно	должна	быть	большой.	Для	меня	моя	малая	Родина	-	это	село	
«Кожакент».	Здесь	я	родилась	и	сделала	свои	первые	шаги.	И	для	меня	нет	места	краше,	чем	мое	
село	«Кожакент»,	одним	из	основателем	которого	был	мой	покойный	отец	Амантай	Апетович.	
И	вся	мое	детство	прошло	там,	в	Жанакорганском	районе	Кзылординской	области.	И	каждый	
год	в	отпуске	мы	посещаем	свой	родной	аул	-	«карашанырак»	предков.	

Общественной	 деятельностью	 я,	 безусловно,	 занималась	 и	 ранее.	 Моим	 первым	 местом,	
где	я	смогла	проявить	себя	как	активный	гражданин	Казахстана,	была	средняя	школа.	Всегда	
принимала	активное	участие	в	школьной	жизни,	была	руководителом	пионерской,	затем	комсо-
мольской	организации.	Уже	много	лет	занимаюсь	общественной	деятельностью	и	разрешением	
социальных	проблем.	Мне	небезразлично	будущее	своей	страны,	будущее	своего	города.	Я	хочу	из-
менить	жизнь	горожан	своего	города	к	лучшему,	хочется,	чтобы	все	были	счастливы	и	довольны	
своим	местом	жительства.	

Я	могу	сказать,	что	прошла	хорошую	школу	жизни.	Сначала	родители,	потом	школа,	универ-
ситет,	работа,	семейная	жизнь	–	всегда	меня	окружали	хорошие	люди.	Особенно	хочу	отметить	
мою	первую	трудовую	деятельность,,	когда	я	начала	работать	журналисткой		в	межгосудар-
ственном	газете	«Шалкар».	Там	заменили	моих	родных	и	родителей	добрые	люди,	коллеги-на-
ставники,	такие	как	У.Кыдырханов,	К.Толыбаев,	К.Абишев,	Ж.Султанбекова.	Так	как,	я	была	млад-
шей	среди	них,	они	меня	баловали,	в	то	же	время	учили,	верили	в	меня...	И	в	семье	меня	всегда	
поддерживает	мой	супруг	Алтай	Умитаев.	Да,	семья	это	самое	сокровенное,	что	есть.	Я	считаю	
себя	счастливой,	рядом	любимый	муж,	любимая	дочь.	Супруг	-	выпускник	Московского	институ-
та,	на	данный	момент	является	 главным	менеджером	АО	«Казактелеком»,	 дочь	Инжу	 -	 сту-
дентка	Зальцбургского	университета	(Австрия),	увлекается	большим	теннисом.

Моё	жизненное	кредо	-	это	сделать	что-то	полезное	и	хорошее	для	людей.	Делать	добрые	
дела,	открывать	что-то	новое	для	себя,	быть	полезным	обществу.
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Бабаева  Айгуль Дуйсенбаева
Казахстанская	 певица,	 композитор,	 поэтесса	 и	 телеведущая.	 Работает	 в	
жанрах	POP,	JAZZ,	исполняет	романсы	и	песни	народного	творчества.
Я	родилась	в	семье	учителя,	поэтому	мне	всегда	доставалось	от	отца,	когда	
я,	молодая	девушка,	бегала	в	клуб	поселка	Карасу,	где	любила	попеть	и	по-
танцевать.	Стать	великой	певицей	было	моей	заветной	мечтой,	поэтому	я	
делала	все,	чтоб	эта	мечта	осуществилась.	
Я	 закончила	 среднюю	школу	№	115,	 и	 почти	 сразу	же	была	принята	в	Ал-
матинское	Объединение	Музыкальных	Ансамблей	в	качестве	солистки-вока-

листки.	В	1982	году	Министерством	культуры	РСФСР	я	была	аттестована	на	специальность	
солистки-вокалистки	эстрадного	ансамбля,	категория	—	II.	Выступала	с	Московским	коллек-
тивом	«Мистерия	Буф»	по	городам	России	и	представляла	Республику	Казахстан.	В	1983	году	
была	принята	в	 эстрадно-молодёжный	ансамбль	«Гульдер»	в	качестве	 солистки-вокалистки	
и	гастролировала	по	городам	Казахстана.	В	1987	году	стала	лауреатом	фестиваля	«Каспий	—	
Море	Дружбы».	Была	солисткой	оркестра	«Big	Band»	при	Алматинском	Объединении	Музыкаль-
ных	Ансамблей.	С	1992	года	была	руководителем	оркестра	при	акционерном	обществе	«Иссык»,	
где	работала	с	молодыми	исполнителями.	В	1997	году	телекомпания	«ТАН»	удостоила	меня	по-
четным	званием	«Певица	Года».	В	том	же	году,	решением	Высшей	Академической	Комиссии	Меж-
дународного	Фестиваля	популярной	музыки	«Азия	Дауысы»,	мне	был	присужден	приз	Министер-
ства	образования	и	культуры	Республики	Казахстан	за	лучшую	песню	—	«Одинокая	женщина»,	а	
песня	«Народный	банк»,	которую	я	написала,	стала	победителем	в	конкурсе	на	лучшую	песню	для	
рекламного	ролика	Народного	банка.	В	августе	1998	года	Высшая	Академическая	Комиссия	Меж-
дународного	Фестиваля	популярной	музыки	«Азия	Дауысы»	присудила	мне	приз	Министерства	
образования	и	культуры	Республики	Казахстан	за	лучшую	песню	—	«Играй,	король».	Принимала	
участие	в	благотворительных	концертах:	на	детском	празднике	«Айналайын»	в	г.	Павлодаре,	во	
Дворце	Республики	г.	Алматы	на	концерте,	который	проводило	«Общество	женщин-инвалидов	
Казахстана»,	а	также	участвовала	в	других	городских	и	республиканских	мероприятиях.	

7	 декабря	 2009	 года	 в	 здании	 Государственного	 академическом	 русского	 театра	 драмы	
им.	М.	Ю.	Лермонтова	состоялся	первый	сольный	концерт	и	презентация	нового	альбома	«Ора-
лу».	Запись	альбома	походила	на	студии	Metropolis	с	участием	профессиональных	музыкантов	
Mitch	Dalton,	Geoff	Gascoyne,	Michael	Janisch,	Preston	Heyman	в	Лондоне.	На	диске	-	11	композиций	
казахских	народных	и	современных	композиторов.	Параллельно	развивалась	моя	личная	жизнь.	
Работая	в	ресторане	Иссык	я	встретила	своего	будущего	супруга	Михаила.	Спустя	некоторое	
время	мы	поженились,	а	потом	родилась	наша	дочь.	Тогда	я	поняла,	что	помимо	мечты	стать	
певицей,	у	меня	появилась	еще	одна	–	вырастить	здорового	и	счастливого	ребенка,	и	делать	все	
для	укрепления	нашей	семьи.	Сейчас	у	нас	с	мужем	уже	4	внуков,	и	это	скрашивает	каждый	день	
нашей	жизни.	

Позже	в	мою	жизнь	ворвалось	телевидение.	На	телеканале	КТК	стартовал	проект	«Давай	
поженимся!»,	в	котором	мне	посчастливилось	поработать	главной	ведущей.	Но	были	еще	и	дру-
гие	ТВ-программы,	где	я	выступала	в	качестве	приглашенной	звезды:	Superstar	KZ,	X-Factor	KZ,	
Звезды	Шакена.

Хобби:	путешествия,	смотреть	с	внучкой	старые	мультфильмы	Уолта	Диснея.
Кредо:	Наслаждаться	каждым	мгновением	своей	жизни	и	не	позволять	обидам	и	невзгодам	

съедать	тебя	изнутри.
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Бадаева Роза Кенесхановна
	Я	родилась	14	марта	1967	года	в	Восточно-Казахстанской	области,	в	городе	
Семей.	Выросла	в	большой	и	дружной	семье	простых	рабочих	людей.	Благо-
даря	родителям,	я	с	детства	понимала,	что	нужно	быть	трудолюбивой	и	
благодарной	всему,	что		у	тебя	есть.	Уже	в	школьном	возрасте	проявились	
мои	первые	лидерские	качества	–	была	старостой,	любила	организовывать	
различные	школьные	мероприятия.		
По	окончании	школы	выбор	стоял	между	медициной	и	педагогикой,	обе	про-
фессии	подразумевали	работу	с	людьми	и	помощь	им.	В	итоге	выбрала	педа-

гогику,	так	как	мне	очень	нравилось	работать	с	детьми,	обучать	их.	Спустя	годы	поняла,	что	
педагогика	–	это	мое	призвание.	В	детстве	хотела	обучаться	в	Москве,	но	не	пустили	родители,	
посоветовав	выбрать	город	Новосибирск.	За	годы	обучения	в	Новосибирском	Государственном	
Педагогическом	институте	у	меня	были	талантливые	педагоги-преподаватели,	такие	как	Гу-
щин	Николай	Яковлевич,	Кузнецова	Фаина	Силантьевна,	Годовника	Вера	Николаевна,	которые	
мне	дали	те	жизненные	ориентиры,	на	которые	опираюсь	сейчас.	Они	научили	меня	в	жизни	
не	останавливаться	на	достигнутом,	всегда	совершенствоваться,	объясняя,	что	только	в	об-
учении,	развитии	ты	сможешь	стать	профессионалом	своего	дела.	И	по	сей	день	одной	из	са-
мых	главных	заповедей	моей	жизни	является	–	постоянный	профессиональный	и	личностный	
рост.	Самыми		«Главными	учителями»	в	жизни	являются	мои	родители	–	Кенесхан	Базылович	
и	Капиза	Маджановна,	которые	многое	в	меня	вложили	и	являются	для	меня	примером	во	всем,	
вместе	они	более	50	лет,	растят	внуков,	это	очень	мудрые	и	добрые	люди.	То,	что	я	сегодня	со-
стоялась	как	личность,	как	бизнес	леди	-	их	вклад,	прежде	всего.

После	завершения	учебы	в	институте,	работала	учителем	в	школе,	затем	завучем.	У	меня	
замечательная	семья.	Муж	–	Бадаев	Серикжан	Агыбаевич,	является	доктором	физико-матема-
тических	наук,	профессором	в	Казахском	Национальном	университете	им.	аль-Фараби.	У	него	
большая	«научная	школа»	по	математической	логике,	ученики	работают	по	всему	миру.	Воспи-
тываю	двоих	детей.	Старшая	дочь	Раушан	–	студентка,	младшая	Тогжан	–	ученица	10-го	класса	
физико-математической	школы.	Я	очень	горжусь	своей	семьей,	ценю	её.	Это	моя	поддержка	и	
опора.

В	 90-х	 в	Алматы	царил	дух	 перемен:	 получив	 суверенитет,	 люди	 хотели	открывать	 соб-
ственные	 предприятия,	 заниматься	 бизнесом.	 Так	 как,	 сфера	 образования	 мое	 призвание,	 я	
решила	организовать	колледж,	 где	 бы	молодежь	могла	получать	профессию.	Таким	образом,	
в	2001	году	я	открыла	свой	первый	проект	–	Алматинский	колледж	менеджмента	и	сервиса,	
который	работает	и	сейчас.	Мы	начинали	с	половины	здания	детского	сада	в	мкр.	Орбита-2	и	3	
специальностей,	а	на	данный	момент	в	городе	есть	3	корпуса	АКМиС,	обучение	проводится	по	8	
специальностям.	Более	1000	выпускников	колледжа	работают	в	лучших	заведениях	сфер	бизне-
са	и	сервиса	по	всему	Казахстану,	а	также	за	рубежом.	Я	считаю	своим	самым	главным	вкладом	
в	процветание	Казахстана	подготовку	кадров	в	среднем	звене,	ведь	вместе	мы	строим	будущее	
нашей	страны.		
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Базарбаева Гульмира Нурсеитовна
Қазақстан	Республикасының	Мәдениет	қайраткері,		директор	Алматинского	
хореографического	училища		им.	А.	Селезнева.
Я	 родилась	 в	 Алматы	 в	 семье	 музыканта,	 мой	 отец	 -	 Базарбаев	 Нурсеит	
Ашимбаевич,	был	одним	из	первых		профессиональных	музыкантов,	играющих	
на	ударных	инструментах,	фольклорист.		Мама,		Базарбаева	Лятипа	Даулет-
чеевна,	 	много	лет	проработала	начальником	отдела	института	экономи-
ческих	исследований.	От	отца	мне	досталась	безмерная	любовь	к	музыке,	от	
мамы	комуникабельность	и	хорошие	организаторские	способности.	С	детства	

я	была		дружелюбным	и	творческим	ребенком.	Увидев	во	мне	потенциал,	отец	отдал	меня	в	Респу-
бликанскую	среднюю	специализированную	школу	для	одаренных	детей	им.	К.Байсеитовой.	Помимо	
хорошей	учебы	я	всегда	активно	принимала	участие	в	общественной	жизни	школы.	Я	мечтала	
стать	хорошим	музыкантом,	как	и	мой	отец.		После	окончания	школы,	я	поступила	в	Алматин-
скую	государственную	консерваторию		им.	Курмангазы	на	историко-теоретический	факультет.		
Моими	педагогами	стали	такие	мэтры,	как	Джумалиева	Т.К.,	Сапаргалиева	Т.М.,	Кабдулин	Е.К.	Та-
лант,	труд,	невероятная	преданность	профессии	–	вот,	что	делает	настоящего	музыканта,	это-
му	я	научилась	у	них.	В	1990	году	после	окончания	консерватории	была	оставлена	на	стажировку	
на	кафедре	«История	музыки».	Обучаясь	в	консерватории,	я	открыла	для	себя	красоту	балета.	
Мне	хотелось	не	только	воспроизводить	чудесную	музыку,	но	и	танцевать	под	нее,	поэтому	в	1987	
г.	я	записалась	в	студию	балета	для	любителей	«Уршык»	при	дворце	АХБК.	Продолжая	вести	ак-
тивную	общественную	жизнь,	я	стала	работать	с	1991	по	1996	г.г.	старшим	методистом	в	об-
ластном	центре	народного	творчества	культурно	досуговой	деятельности.	

В	1996	году		устроилась	работать	педагогом	по	фортепиано	в	Алматинское	хореографическое	
училище	им.	А.Селезнева.	Быть	просто	педагогом	для	меня	оказалось	мало,	я	стала	принимать	ак-
тивное	участие	в	агитации	абитуриентов	и	стала	работать	секретарем	приемной	комиссии.	В	
2007	г.	оценив	мою	активность,	директор		училища	назначила	меня	на	должность	заместителя	
директора	по	воспитательной	работе.	Находясь	на		этой	должности	я	стала	больше	понимать	
детей,	их	трудности,	проблемы,	нелегкий	период	адаптации	малышей,	финансовые	затруднения	
учащихся,	выезжающих	на	конкурсы.	В	следствии	чего	стала	активно	помогать	учащимся	нахо-
дить	спонсоров,	а	затем	организовала	более	тесное	взаимосотрудничество	с	меценатами	Казах-
стана,	с	некоторыми	из	них	мы	продолжаем	сотрудничество	до	сих	пор.	

В	2013	г.	приказом	Министерства	образования	и	науки	Республики	Казахстан	меня	назначили	
на	должность	директора	Алматинского	хореографического	училища		им.	А.Селезнева.	Благодаря	
меценатам	и	спонсорам,	с	которыми	мы	тесно	сотруничаем,	были	органзованы	такие	значимые	
мероприятия,	 как:	 проведение	Международных	 хореографических	 конкурсов	 и	фестивалей	 «Ор-
леу»,	гастрольные	поездки	в	Японию	и	Кыргызскую	Республику,	гастрольные	поездки	с	отчетными	
концертами	в	г.	Астана,	г.Кызылорда,	г.Павлодар,	г.Экибазстуз,	снятие	фильма	об	училище,	подго-
товка	к	выпуску	альманаха	училища,	проведение	80-летнего	юбилея	училища	и	др.

За	вклад	в	общественную	жизнь	было	присовено	звание	«Қазақстан	Республикасының	Мәдени-
ет	қайраткері»,	а	также	награждена	правительственной	медалью		к	«20-летию	Независимости	
Республики	Казахстан».		

На	сегодняшний	день	я	считаю	себя	счастливым	человеком.	У	меня	есть	моя	любимая	работа	
и	моя	семья.	Имею	дочь		и	двух	прелестных	внуков,	которые	делают	мою	жизнь	по	настоящему	
полной	и	счастливой.			

По	своему	темпераменту	я	очень	энергичный	человек,	поэтому	в	свободное	от	работы	время	
провожу	на	природе	у	озера,	в	походах,	люблю	лыжные	прогулки	и	катание	на	коньках.

Мое	кредо:	Все	в	твоих	руках.	Хозяин	я	судьбы	своей,	Души	своей	я	капитан.
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Байсакалова Нуржамал Тегынбаева  
Заслуженный	 деятель	 культуры	 Республики	 Казахстан,	 лауреат	 премии	
Союза	 журналистов	 Казахстана,	 почетнынй	 гражданин	 Панфиловского	
района	Алматинской	области
Будущее	ребенка	зависит	от	его	детских	игр.	По	словам	сестры,	с	детства	с	
моих	рук	не	уходила	ручка.	Попадись	мне	в	руки	то	ли	ручка,	то	ли	карандаш,	
так	 я	 сразу	 начинала	 	 рисовать	 на	 стене	 и	 бумаге.	 Даже	 изрисовывала	
тетради	и	книги	сестры,	за	что	потом	она	меня	не	раз	наказывала.	Когда	
училась	 в	 начальных	 классах,	 начала	 писала	школьные	 новости,	 короткие	

рассказы,	 которые	 публиковались	 в	 журналах	 «Балдырган»,	 «Казахстан	 пионеры»,	 «Пионер».	
Спустя	 годы,	 повзрослев,	 я	 мечтала	 стать	 журналистом	 и	 поделилась	 своей	 мечтой	 с	
родственниками,	 на	 что	получила	ответ,	 что	 эта	профессия	не	 для	девушек,	 и	 что	я	 стану	
не	журналистом,	 а	 врачом.	 Мой	 отец	 умер,	 когда	 я	 была	 маленькой,	 из-чего	 мама	 получила	
инфаркт,	и	тогда	я	думала,	что	стану	врачом.	Подумав,	что,	если	я	не	смогу	обучиться	на	русском	
языке	медицине,	я	в	1978	году,	окончив	школу,	подала	документы	на	факультет	журналистики	
Казахского	Государственного	 университета	имени	С.М.	Кирова.	Но	мне	не	 сразу	повезло.	Я	не	
жалела.	Приехав	в	село,	обучилась	на	трехмесячных	курсах	подготовки	механизаторов,	затем	
устроилась	на	работу	механизатором	в	овцеводческий	совхоз	«Октябрь»	Панфиловского	района	
Алматинской	 области.	 Работала	 в	 совхозе	 3	 года.	 Баллотировалась	 в	 депутаты	 сельского	
совета.	 Была	 принята	 в	 ряды	 партии.	 В	 1981	 году	 поступила	 в	 университет	 и	 с	 отличием	
окончила	 его	 в	 1986	 году.	 Трудовую	 деятельность	 в	 сфере	 журналистики	 начала	 с	 газеты	
«Октябрь	 шұғыласы»	 Тенгизского	 района	 Карагандинской	 области	 журналистом.	 С	 1988	 по	
1992	годы	работала	в	газете	«Лениншіл	жас».	

А	с	1992	года	занимаю	пост	заведущей	отдела	социальной	и	оздоровительной	сферы	главной	
газеты	города	Алматы	–	«Алматы	ақшамы».	В	детстве	моя	мама	Сайыпжамал	говорила:	«Моя	
дочь	будет	жить	в	Алмате	и	будет	передавать	мне	алматинские	апорты,	баурсаки	и	индийский	
чай».	 Мечта	 моей	 матери	 сбылась,	 но	 	 я	 так	 и	 не	 успела	 передать	 ей	 алматинские	 апорт,	
баурсаки	и	чай.	Она	очень	рано	скончалась.	Сейчас	уже	30	лет	как	я	живу	в	городе	Алматы,	и	я	
всегда	чувствую	поддержку	мамы.	Потому	что	именно	она	влюбила	меня	в	этот	город,	помогла	
во	 всем	 и	 благословила	 меня	 жить	 здесь.	 Из	 этих	 30	 лет,	 23	 года	 я	 проработала	 в	 газете	
«Алматы	Ақшамы».	Мои	темы	 -	 	 социальная	 и	 бытовая	 	жизнь	 Алматы,	 пишу	 про	 простых	
людей	 и	 знакомлю	 своих	 читателей	 с	 замечательным	 городом	 и	 будто	 бы	 осуществляю	ту	
мечту	 о	 профессии	 доктора,	 когда	 пишу	 о	 сфере	 здравохранения	 города	 Алматы.	 Труды	 и	 в	
сфере	журналистики	отличны.	Стала	лауреатом	Союза	журналистов.	5	раз	была	награждена	
почетной	грамотой	городского	акимата,	3	раза	почетной	грамотой	министерства	культуры,	
затем	получила	похвальное	письмо	от	елбасы	Н.	А.	Назарбаева.	Стала	почетной	гражданкой	
своего	Понфиловского	района.	Член	комиссии	по	делам	женщин	и	 социально-демографической	
политики	при	акиме	города	Алматы.	Состою		в	рядах	партии	«Нұр	Отан».	Опубликовала	книги	
«Барған	жеріңде	 бағыңды	 ашсын»,	 «Өмірдің	 өзі».	 В	 свободное	 время	 люблю	 гулять	 в	 горах	 и	
читать	книги	и	слушать	казахскую	музыку.	

Мой	 жизненный	 девиз	 который	 перешел	 мне	 с	 материнским	 молоком	 –	 жить	 честно	 и	
справедливо:	Мечтаю	выдать	дочку	замуж,	баловать	внуков,	делиться	их	счастьем	и	радостью,	
стать	хорошей	бабушкой.
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Байтурбаева Акжаркын Талгаткызы 
Я	родилась	13	июля	1984	года	в		ауле	Бахтыбай	Алматинской	области.
С	1990	-2001	годы	училась	в	средней	школе	имени	С.Сейфуллина.	В	2001	году	
поступила	в	университет	имени	И.Жансугурова.	Моя	спортивная	жизнь	на-
чалась	с	9	лет.	В	моей	семье	трое	дочерей,	и	отец	очень	хотел	,	чтобы	в	семье	
был	сын,	и	потому	я	стала	заниматься	таким	видом	спорта,	как	восточные	
единоборства.	Каждый	день	выполняла	упражнения,	играла	в	игры,	бегала.	
Благодаря	спорту,	я	научилась	достигать	высоких	результатов.	Когда	учи-
лась	в	начальных	классах,	тогда	мечтала	на	школьных	соревнованиях	нести	

знамя.	По	мере	взросления		моя	мечта	«если	стану	победительницей,	то	в	честь	моей	победы	
будет	играть	гимн	нашей	страны	и	поднимут	флаг»	претворилась	в	жизнь	в	7	классе.	Позже,	
осуществилось	мое	второе	пожелание.		В	детстве,	в	четырнадцать	лет,	я	прошла	через	нелег-
кое	испытание	в	одиночном	восточном	единоборстве	–	стала	победительницей	над	противни-
ком,	превышающим	надо	мной	по	весовой	категории.	 	Во	время	учебы	в	университете	города	
Талды-Корган	занималась	джиу-джитсу.	Наш	тренер	Нартай	способствовал	нашему	участию	
в	чемпионате	Республики	Казахстан.	Я	стала	победительницей	чемпионата.	В	2006	году	я	при-
няла	участие	в	Чемпионате	Азии,	проходившем	в	Алматы,	заняла	второе	призовое	место.	Это	
дало	мне	возножность	принять	участие	в	Мировом	Чемпионате,	проходившем	в	городе	Роттер-
дам	страны	Нидерланды.	Я	очень	волновалась,	так	как	впервые	приняла	участие	в	соревновани-
ях	мирового	уровня.	Победив	в	первом	бою,	вышла	во	второй	бой	против	сильного	голандского	
бойца	Линси	Уйат	и	проиграла.	

По	возвращении	на	родину	в	Алматы	продолжила	заниматься	тренировками	под	руковод-
ством	моих	тренеров	Тлеумбетова	Каната	и	Кашаганова	Мейиржана.	

В	2007	году	вышла	замуж	–	родила	сына	по	имени	Бекасыл.
В	2009	году	сансей	Канат	предложил	принять	участие	в	Мировых	соревнованиях	в	Тайване.	

Моей	радости	не	было	предела.	Несмотря	на	сложности	реабилитации	после	родов,	начала	с	
пробежки.	Спустя	месяц,	по	приезду	в	Алматы,	вплотную	занялась	тренировками.	Было	нелег-
ко	 восстановить	прежнюю	спортивную	форму	после	 декретного	 отпуска.	Порой	 было	жела-
ние	бросить.	Но	меня	поддержали	и	вселили	веру	мои	супруг,	сын,	тренеры	и	друзья	из	команды.	
Постепенно	тренировки	 систематизировались,	 силы	восстановились.	Наряду	 с	 этим,	 к	пред-
стоящим	соревнованиям		проснулись	во	мне	сила	воли	и	стремление	к	победе	на	соревнованиях.	
Невозможно	это	чувство	сопоставить	с	другими.	В	Днепропетровске,	на	очередном	Мировом	
Чемпионате	присужденное	мне	звание	Мирового	Чемпиона	стало	моей	первой	победой	мирового	
масштаба.	 	Не	жалея	себя,	в	поте	лица,	не	только	сама	занимаюсь	тренировками,	но	детей	к	
этому	приучаю.	Являюсь	секретарем	национальной,	профессиональной	и	спортивной	федерации	
«Профи	Файт»	по	джиу-джитсу.	

В	2012	году	стала	по	совместительству	методистом	и	тренером	по	джиу-джитсу	в	«Про-
фессиональной	детско-юношеской	спортивной	школе	№17».	Команда	этого	учреждения	тепло	
приняла	меня.	

В	2014	году,	в	октябре	месяце,	второй	раз	стала	матерью	–	родила	сына	по	имени	Алиаскар.
В	настоящее	время,	я	–	четрехкратный	Чемпион	Мира	по	дижу-джитсу,	серебряный	призер	

Мирового	Чемпионата		по	бою	без	правил	и	мать	любимых	двух	сыновей.	



- 149 -

Женщины-лидеры города Алматы

Бакарасова Елена Евгеньевна
Учредитель	и	Генеральный	директор	ТОО	«Концерн	Bakarassov»,	имеющего	в	
г.Алматы	современный	инновационный	высокотехнологичный		завод	по	про-
изводству	более	100	видов	высококачественных	лакокрасочных	уникальных	
продуктов	на	водной	основе	с	мощностью	до	60	тонн	продукции	в	сутки.
Родилась	в	г.Джезказгане	в	семье	геологов,	где	и	закончила	10	классов,	из	них	
2	 года	 (6	и	7)	 училась	в	Советском	посольстве	в	Афганистане,	 г.	Кабул,	по	
месту	работы	родителей,	которые	сформировали	во	мне	патриотическое	
отношение	к	родной	земле	и	уважение	к	народу.

Отец	–	Бакарасов	Евгений	Владимирович,	геолог,	ученик	и	последователь	академика	К.И.Сат-
паева,	открыл	в	Джезказгане	северную	группу	месторождений	медистых	песчаников	(Итауз,	За-
падная	Сары-Оба),	а	так	же	открыл	несколько	залежей	в	месторождении	Айнак	в	Афганистане	
в	период	работы,	специалист	в	области	подсчета	запасов,	награжден	орденом	«Знак	Почета».	
Мама	–	Бакарасова	Людмила	Мартыновна,	геолог,	принимала	участие	в	разведке	Джезказган-
ских	месторождений,	награждена	медалью	70-летия	победы	над	фашистской	Германией.	

В	1987	закончила	Политехнический	институт	им.	В.И.	Ленина.	Учителя	–	академик	Анки-
нович	Е.А.,	академик	Анкинович	С.Г.,	профессор	Медоев	Г.Ц.	и	др.	Параллельно	занималась	обще-
ственной	деятельностью	в	рядах	ВЛКСМ.

С	1998	года		занялась	собственным	предпринимательством,	импортируя	из	Германии	стро-
ительные	материалы,	и	вместе	с	ними	знания	по	современному	использованию	и	их	примене-
нию,	основываясь	на	европейском	стандарте.

С	2006	года	открыла	собственное	производство	лако-красочной	продукции	с	нуля,	под	соб-
ственными	брендами	«Kaizer»,	«Meister	Gut»,	«Валик»,	привлекла	для	внедрения	технологий	луч-
ших	химиков	из	Германии,	которые	обучили	местных	специалистов	производственным	процес-
сам,	контролю	качества	сырья	и	готовой	продукции.

Компания	прошла	сложный	путь	от	первых	попыток	выхода	нашей	продукции	за	пределы	
казахстанского	рынка	до	прочного	закрепления	на	нем	своих	позиций.

В	2010	году	принято	решение	об	открытии	филиала	в	городе	Астана,	который	благополучно	
развивается	в	условиях	современного	рынка.	В	2012	году	был	открыт	филиал	в	городе	Шымкент	
для	снабжения	населения	Южно	–	Казахстанской	области	продукцией	высокого	качества.	В	ме-
таллургической	столице	Казахстана	городе	Темиртау		введен	в	действие	и	успешно	работает	
оптово	–	розничный	магазин.

Укрепляются	связи	с	партнерами	Азиатского	региона,	в	частности	в	Туркмении	и	Таджики-
стане.	В	августе	2013	года	в	г.Ашхабаде	(Туркмения)	открыт	фирменный	магазин	лакокрасоч-
ных	материалов	«Kaizer»,	здесь	же	планируется	открытие	собственного	производства	нашей	
продукции.

В	настоящее	время	успешно	развивается	широкая	сеть	представительств	и	дилеров.	Они	
есть	почти	во	всех	регионах	Казахстана	и	успешно	представляют	наш	бренд.	Являюсь	членом	
Регионального	совета	Палаты	предпринимателей	города	Алматы.

Компания	 оказывает	 постоянную	 благотворительную	 помощь.	 Среди	 объектов:	 центр	
творческого	и	физического	развития	детей	и	молодёжи	с	ограниченными	возможностями,	ду-
ховные	храмы	и	мечети	города	Алматы,	интернаты	и	детские	дома.

НАГРАДЫ.	Продукция	по	праву	оценена	и	награждена	знаком	«Лучший	товар	Казахстана»,	
а	инновационные	разработки	отмечались	неоднократно	премиями,	дипломами	и	грамотами.

ХОББИ.	театр,	музыка,	искусство.
КРЕДО.	В	современном	бизнесе	успешна	женщина,	обладающая	всеми	присущими	прекрасно-

му	полу	качествами,	а	не	«мужчина	в	юбке».	Не	нужно	подражать	мужскому	стилю	поведения.		
О	 патриотизме,	 для	меня	 это,	 прежде	всего,	 способность	находить	в	 своей	 стране	лучшее	и	
усиливать	это.	   
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Балбаева Маржан Ертайқызы
Заместитель	акима	Алатауского	района	 города	Алматы.	 	В	августе	1965	
года	родилась	в	ауле	Мукыры,	Коксуского	района,	в	прошлом	Талдыкорганской	
области.	С	1972	по	1982	гг.	обучалась	в		в	средней	школе	Мукыры.	С	сентября	
1982	года	до	июля	1983	года	работала	санитаркой	в	Кировской	районной	ап-
теке	№18.	В	августе	1983	года,	в	Алматы	поступила	в	институт	народного	
хозяйства	на	специальность	«финансист»,	и	в	1987	году	закончила.	В	авгу-
сте	1987	года	меня	приняли	на	работу	ревизором-инспектором	в	финансо-
вый	отдел	Кировского	района	Тадыкорганской	области.	В	августе	1988	года,	

в	вышеназванном	финансовом	отделе	стала	старшим	экономистом,	экономистом	I	категории,	
с	июня	1998	года	была	назначена	заместителем	руководителя	финансового	отдела.	В	апреле	
2003	года	была	на	должности	руководителя		отдела	по	трудоустройству	и	социальной	защите	
населения	Коксуского	района.	С		марта	2005	года	до	февраля	2007	года	работала	на	должности	
заместителя	акима	Коксуского	района	Алматинской	области.	С	февраля	месяца	2007	года	до	
августа	2008	года	работала	на	должности	руководителя	отдела	департамента	юстиции	Ал-
матинской	области.	С	августа	2008	года	до	октября	месяца	2009	года	была	руководителем	от-
дела,	организационно-кадровой	работы	и	документации	в	аппарате	акима	Алатауского	района	
города	Алматы.	С	октября	месяца	2009	года	и	до	настоящего	времени		работаю	на	должности	
заместителя	акима	Алатауского	района,	города	Алматы.	

Всегда	любила	с	детства	общаться	и	помогать	людям.
С	младенчества	меня	вырастили	и	воспитали	дедушка	с	бабушкой.	Родители	также	много	

трудов	вложили	в	меня,	в	гражданское	формирование.	Отец	-	Балбаев	Ертай	Есжанулы,	более	
40	лет	занимался	обучением	молодого	поколения.	На	данный	момент	он	-	пенсионер,	почетный	
член	совета	старейшин	Алатауского	района,	председатель	коллегии	старейшин	13	округа.	От-
личник,	образования,	ветеран	труда.	

Мать	-	Шарипова	Кулзия	Саймасайкызы,	известный	учитель,	многие	годы	преподавала.	Сей-
час	пенсионерка.	Родители	всегда	воспитывали	меня	быть	справедливой	и	честной.

Когда	училась	в	школе,	была	активным	участником	школьной	пионерской	организации,	уча-
ствовала	во	всех	мероприятиях	школы,	награждалась.	В	школе,	в	высшем	учебном	заведении	хо-
рошо	училась.	Была	активисткой.	Люблю	читать,	ездить	по	своей	стране	и	зарубежным	стра-
нам,	заниматься	спортом.	С	любовью	воспитываю	свою	дочь.	Куда	бы	не	ездила,	с	собой	беру	
свою	дочь,	чтобы	показать	мир,	стараюсь	вопитать	ее	в	правильном	ключе.	

Государственные	награды	и	почетные	звания:	наградные	медали	«20	лет	Независимости	Ре-
спублики	Казахстан»,	«20	лет	Ассамблеи	народа	Казахстана»,	«Почетная	грамота»	акима	горо-
да	Алматы,	благодарственные	письма	акима	Алатауского	района,	«Благодарственное	письмо»	
к	15	летию	НДП	«Нур	Отан»,	благодарственное	письмо	республиканского	общественного	объ-
единения	«Совет	генералов»,	«Благодарственное	письмо	за	организацию	фестиваля	«Алматы	
көктемі	-	2015»,	благодарственное	письмо	от	председателя	городского	филиала	партии	«Нұр	
Отан»	за	активное	участие	во	время	Президентских	выборов	Республики	Казахстан,	благодар-
ственное	письмо	за	участие	в	озеленении,	украшении	нашей	земли	от	редактора	республикан-
ского	научно-познавательного	общественного	журнала	«Гүлстан».

Хобби:	чтение	книг,	прогулка.
Девиз:	«Только	вперед!».	Быть	честной,	доброй,	обучить	дочь	хорошему,	привить	патриоти-

ческое	чувство.
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Баталова Элеонора Нигметовна       

Заслуженный	деятель	Республика	Казахстан,	председатель	Совета	директоров	
ТОО	«Алматыкітап	баспасы».
Вся	моя	сознательная	жизнь	прошла	в	Алматы.	Здесь	я	окончила	школу,	получи-
ла	два	высших	образования:	диплом	инженера-строителя	(КазПТИ)	и	экономиста	
(АИНХ).	Нашим	воспитанием	занималась	мама	–	Найля	Хасановна.	Она	была	педа-
гогом,	поэтому	умело	прививала	нам,	своим	детям,	трудолюбие	и	исполнитель-
ность,	аккуратность	и	стремление	развиваться.	Эти	качества,	выработанные	
с	юных	лет,	очень	пригодились	в	дальнейшей	жизни.	А	еще	мама	завещала	нам:	

«Творите	добро,	прощайте	других	и	будете	прощены	сами».	С	ее	наказом	я	и	живу	по	сей	день.
По	завершении	учебы	пошла	работать,	но	настоящий	отсчет	своей	трудовой	биографии	веду	с	

того	дня,	когда	судьба	привела	меня	в	мир	книги,	где	я	нашла	призвание,	добилась	успехов	и	продолжаю	
служить	ныне.	Мне	посчастливилось	познакомиться	с	дизектором	Алматинского	облкниготорга	Ша-
мыш	Оразбаевной	Матековой	–	умной,	волевой,	интеллигентной	женщиной,	талантливым	руководи-
телем.	Она	пригласила	меня	на	должность	своего	заместителя	и	стала	моим	подлинным	наставни-
ком	–	и	в	вопросах	служебных,	и	в	жизненных.	Ее	уже	нет	с	нами,	но	благодарные	воспоминания	о	ней	
навеки	останутся	в	моем	сердце.	В	1980	г.,	после	ухода	Ш.О.	Матековой	на	заслуженный	отдых,	меня	
назначили	на	ее	место.	Старалась	не	подвести	свою	наставницу,	и	наш	книготорг	по-прежнему	оста-
вался	одним	из	лучших	в	республике.	

После	развала	Союза	разразился	тяжелый	кризис,	который	не	обошел	стороной	и	нашу	отрасль.	С	
большим	трудом	через	акционирование	мы	с		коллегами	отстояли	часть	нашей	торговой	сети	и	сохра-
нили	профиль	магазинов,	положив	начало	компании	«Алматыкітап»,	а	через	несколько	лет	открыли	и	
собственное	издательство,	которому	уже	15	лет.	Рядом	со	мной	оказались	энтузиастые	диномышлен-
ники,	и	нам	удалось	не	просто	создать	издательство	с	нуля,	а	вывести	его	в	число	лидеров.	Я	горжусь,	
что	мы	первыми	в	республике	выпустили	детские	иллюстрированные	двух-	и	трехъязычные	словари-
ки,	издали	первые	учебно-методические	комплексы	(УМК)	для	дошкольного	воспитания	и	предшкольной	
подготовки,	первые	УМК	по	английскому	языку	на	отечественном	материале.	По	нашей	инициативе	в	
учебном	книгоиздании	появилась	альтернатива,	что	значительно	улучшило	качество	казахстанских	
учебников.	Мы	долгие	годы	издаем	уникальную		серию	«Мой	Казахстан»,	посвященную	культуре	и	при-
роде	нашей	страны.	Эти	книги	с	удовольствием	приобретают	наши	сограждане,	иностранные	гости,	
дипкорпус	и	госструктуры,	они	пользуются	большим	вниманием	на	международных	выставках,	т.	е.	
с	успехом	работают	на	имидж	государства.	Наше	издательство	–	постоянный	участник	выставок	в	
Москве,	Франкфурте	и	Лондоне,	обладатель	множества	дипломов,	гран-при,	медалей	и	других	наград	
всевозможных	конкурсов	книги.	В	дополнение	к	существующим	мы	открыли	три	магазина	в	Астане,	по	
одному	в	Костанае	и	Алматы,	обустроили	книжную	базу.	Ныне	«Алматыкітап	баспасы»	–	известный	
бренд,	знакомый	во	всех	уголках	страны	и	за	ее	пределами.	

Мое	жизненное	кредо	–	любое	дело	доводить	до	конца.	Эта	внутренняя	установка,	доверие	и	по-
мощь	моих	соратников	и		помогли	создать	успешную	издательско-книготорговую	компанию.

Всегда	ощущала	потребность	в	общественной	работе.	В	 годы	кризиса	призвала	коллег	объеди-
ниться	в	Ассоциацию	издателей	и	книгораспространителей,	руководила	ею	10	лет,	а	сейчас	являюсь	
почетным	президентом.	Вместе	нам	удалось	добиться	льготного	налогообложения	детской	и	учебной	
литературы	на	длительный	период,	что	дало	мощный	толчок	развитию	книгоиздания	в	стране.	Мы	
инициировали	проведение	региональной	книжной	выставки	«По	Великому	Шелковому	пути»,	которая	
стала	регулярной	и	обрела	статус	международной.	Возглавляю	общественный	женский	клуб	«Аруана».

У	меня	прекрасная	семья,	замечательный	муж,	три	успешных	сына,	восемь	внуков.	Свободное	время	
я	дарю	им	и	любимому	шпицу	Гелиусу.	А	моим	хобби	была	и	остается	хорошая	книга.

Награды:	почетное	звание	«Қазақстанның	еңбек	сіңірген	қайраткері»,	орден	«Парасат»,	почетные	
знаки	«Баспа	және	полиграфия	ісінің	қайраткері»	и	«Мәдениет	қайраткері»,	орден	«Қазақстан	даңқы»	
(Национальный	бизнес-рейтинг),	Золотая	медаль	Наполеона	(Франция),	орден	«Дружбы	наций»	(Гер-
мания).
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Бекжигитова Салтанат Спандияровна
Телеведущая,	Мисс	Алматы	2010,	2	Вице-Мисс	Казахстан	2010,	
Мисс	Казнет	2013,	модель
Родилась	в	1992	году	в	Москве,	выросла	в	Алматы,	окончила	школу-гимназию	
«Самопознание»	при	республиканском	центре	«Бобек».	В	школьные	годы	при-
вивала	себе	лидерские	качества,	активно	участвуя	в	общественной	жизни	
школы.	Занималась	спортивно-бальными	танцами,	училась	игре	на	форте-
пиано	и	на	домбре,	была	ведущей	различных	школьных	мероприятии,	с	15	лет	
начала	модельную	карьеру	и	упорно	изучала	английский	язык.	И	на	сегодняш-

ний	день	горжусь	тем,	что	в	совершенстве	владею	тремя	языками:	государственным,	русским	
и	иностранным.	

В	2010-2014	училась	в	КазЭУим.Т.Рыскулова	по	специальности	«Менеджмент».	А	в	2015	г.	по-
лучила	 степень	Магистра	 экономики	и	 бизнеса.	На	первом	курсе,	 в	 17	лет,	на	конкурсе	 «Мисс	
Алматы	2010»	завоевала	титул	самой	красивой	алматинки.	В	тот	же	год	начала	карьеру	те-
леведущей	на	канале	«Хит	ТВ»,	где	проработала	2	года.	С	2013	года	являюсь	ведущей	программы	
«Ревю»	на	телеканале	«НТК».	С	2015	года	являюсь	членом	Совета	по	реализации	государствен-
ной	молодежной	политики	при	акимате	г.	Алматы.	

В	свободное	время	читаю	книги	по	самосовершенствованию,	психологии,	посещаю	театры	
и	выставки,	занимаюсь	аэробикой.	Люблю	путешествовать,	открывать	для	себя	новые	знания,	
изучать	историю,	культуру	и	искусство	разных	народов.	

Мой	жизненный	девиз:	Важно	–	во	все	времена	–	быть	в	гармонии	с	миром	и	Вселенной,	и	
прежде	всего	–	с	самим	собой.
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Бейсембина Нагигуль Нурхановна
Председатель	Правления	ОО	«Союз	многодетных	семей	Ауэзовского	района	
г.	Алматы»;	член	комиссии	по	делам	женщин	и	семейно-демографической	по-
литики	при	акиме	г.Алматы;	член	клуба	женщин-политиков,	член	комиссии	
по	ономастике	при	акиме	 г.Алматы;	член	рабочей	 группы	по	дальнейшему	
усовершенствованию	государственной	языковой	политики.	
Родилась	в	1956	году.	В	1974	году	закончила	школу	в	селе	Кокжыра	Аксуат-
ского	района	Семипалатинской	области.	С	детства	писала	стихи,	которые	
печатались	в	районной	газете.	Увлечение	поэзией	дало	возможность	посту-

пить	 на	 филологический	 факультет	 Казахского	 государственного	 университета	 имени	 С.М.	
Кирова.	После	окончания	вуза	 с	красным	дипломом	работала	учителем	в	 средней	школе	№86	
г.Алматы,	 в	 машиностроительном	техникуме,	 вела	 курс	 «Казахский	 язык	 и	 литература»	 на	
предприятиях	и	в	организациях.	

В	годы	становления	независимого	Казахстана,	в	1992	году	я	стала	Председателем	Правле-
ния	«Союза	многодетных	семей».	В	эти	трудные	для	страны	годы	занималась	решением	про-
блем	многодетных	семей.	

С	1999	года	-	депутат	городского	Маслихата	II	и	IV	созывов.	Свои	университеты	прошла,	ра-
ботая	на	благо	народа.	Большую	поддержку	в	своей	деятельности	нашла	в	лице	своего	мужа	Та-
уасарова	Адильбека	Ануарбековича,	драматурга,	генерального	директора	канала	«Казахстан»,	
Смагула	Елубаева,	Нурлана	Оразалина,	Сагата	Ашимбаева	и	других	видных	деятелей	культуры	
Казахстана,	которые	были	друзьями	семьи.

Самое	большое	достижение	 -	это	моя	семья.	Дети	работают	на	благо	страны.	Один	сын	
работает	в	одном	из	загранучреждений	Республики	Казахстан,	еще	один	сын	руководит	круп-
ным	предприятием,	мои	снохи	занимают	ключевые	посты	в	банковской	сфере.	Дети	владеют	
несколькими	языками,	успешны	и	счастливы	в	семье.	

Моя	деятельность	связана	с	общественной	работой	на	благо	Казахстана,	я	-	член	партии	
«Нур	Отан»,	член	попечительского	совета	фонда	«Жана	Алатау».	

Как	депутат	городского	маслихата	внесла	большой	вклад	в	улучшении	работ	КСК,	налажи-
вание	систем	освещения,	телефонизации,	водопровода,	 строительство	дошкольных	учрежде-
ний	и	школ	в	отдаленных	районах	города,	м-нах	«Шанырак»,	«Акбулак»,	«Айгерим»,	«Туркестан»	
и	др.			

Государственные	награды:	5	медалей	и	1	орден,	Благодарственное	письмо	Президента	РК,	
Почетная	грамота	партии	«Нур	Отан»,	Благодарственное	письмо	от	Национальной	комиссии	
по	делам	женщин	и	семейно-демографической	политики	при	Президенте	РК,	а	также	многочис-
ленные	 грамоты	и	 благодарственные	письма	 акима	 г	 .Алматы,	 акима	Ауэзовского	 района	 за	
годы	своей	общественной	работы.	За	достижения	в	общественной	деятельности	и	как	много-
детная	мать	образцовых	детей	в	2001	году	мне	посчастливилось	принять	участие	на	торже-
ственном	приеме	Главы	Государства	в	честь	Международного	женского	дня.	

Хобби:	писать	стихи,	плавание,	верховая	езда.		
Кредо:	«Любовь	к	Всевышнему,	любовь	к	людям,	любовь	к	жизни	и	делать	добро».
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Бекенова  Гүлжан  Мырзалықызы
Директор	 школы-лицея.	 Родилась	 22	 августа	 1973	 года	 	 в	 ауле	 Басшиели	
Мугалжарского	 района	Актюбинской	 области.	 С	 детства	мечтала	 стать	
учителем.	 Мечта	 исполнилась.	 С	 отличием	 закончила	школу	 имени	Ы.Му-
хамеджанова,	с	красным	дипломом	закончила	Актюбинское	педегогическое	
училище.	 В	 стенах	 училища	 исполняла	 обязанности	председателя	 студен-
ческого	 союза,	 комсомольского	 комитета.	 	 Трудовой	 путь	 начала	 с	 долж-
ности	 учителя	начальных	 классов	 родной	школы.	В	 вышеназванной	школе	
с	1996	года	была	назначена	на	должность	заместителя	директора	по	вос-

питательной	 работе.	 	 С	 целью	 повышения	 педагогической	 квалификации	 прошла	 обучение	 в	
магистратуре	на	историческом	факультете	Казахского	Национального	Университета	имени	
аль-Фараби,	и	по	истечении	учебы	получила	красный	диплом.		В	стенах	университета	автори-
тетные	профессора,	доктора	исторических	наук	У.	Шалекенов,		Т.Омарбеков,		К.	Жумагулов,	ува-
жаемые	преподаватели		Б.	Биекенов,	М.	Садырова,	М.	Койгелдиев		читали	лекции,	благодаря	им	
получила	теоретический	багаж	знаний,	и	я	этим	горжусь.	

На	тему	«Брак	и	семья»	в	печатных	изданиях	опубликованы	мои	научно-исследовательские	
работы.	

В	период	2007-2011	годы		исполняла	обязанности	заместителя	директора	среднеобразова-
тельной	школы	№169	по	учебно-воспитательной	работе.	Начиная	с	2011	года	возглавляю	вы-
шеназванную	школу.

За	высокие	показатели,	достижения	школьных	сотрудников	в	учебно-воспитательной	рабо-
те	с	учениками	общеобразовательная	школа	№169	в	2011	году	приобрела	статус	школы-лицея.

В	2013-2014	учебном	году	по	результатам	ЕНТ	средний	балл	составлял	-102,8	 ,	8	учеников	
стали	обладателями	«Алтын	белгі»	и		11	учеников				стали	обладателями	высшей	награды	«Ал-
маты	мақтанышы-Үркер»(«Гордость	Алматы	 -	Уркер»).	Последние	два	 года	школа–лицей	на-
граждена	дипломом	«Орта	білім	беретін	үздік	ұйым»(«Образцовое	учреждение	дающее	среднее	
образование»).

В	2013	году,	в	городском	конкурсе	«Ең	үздік	кәсіподақ	ұйымы	-	2013»(«Самая	лучшая	профсо-
юзная	организация»)		школа	–лицей,	профсоюзная	организация	заняла	призовое	І	место.

За	достижения	в	области	образования	министр	образования	и	науки	А.Саринжипов,	аким	го-
рода	Алматы	А.Есимов,	управление	образования	города	Алматы	наградили	Почетной	грамотой,	
аким	Алатауского	района	Б.	Манзоров	за	вклад	в	социальное	и	духовное	развитие	Независимого	
Казахстана	наградил	несколькими	благодарственными	письмами.

Хобби:	занятие	спортом,		чтение	художественной	литературы.
Мое	пожелание:	«Родилась	человеком,	и	оставаться	человеком».	
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Беркимбаева Шамша Копбайкызы
Я	мечтала	с	маленького	возраста	стать	учительницей.		 	Собирая	соседских	детей,	
мы	играли	в	«школу»	и	я	играла	роль	«учительницы».	А	потом,	это	сбылось.	
Я	родилась	в	нынешнем	Карасайском	районе,	(Каскеленском	районе)	Алматинской	об-
ласти.	Я	училась	в	Казахском	государственном	педагогическом	институте,	в	1984	
году	на	«отлично»	закончила	Общественную	академию	наук	в	Москве.	Свой	трудовой	
путь	учителя	русского	языка	и	литературы	начала	со	школы,	где	училась.	В	1968-
1977	 гг.	 занималась	 комсомольской	 деятельностью:	 в	 комсомольском	 комитете	

кооптехникума,	 в	 комсомольских	 комитетах	 Алматинской	 области	 и	 Каскеленского	 района	 была	
первым	секретарем.	В	1977-1987	гг.	 была	на	партийной	работе,	то	есть	в	 городе	Алматы	Совет-
ского	(нынешний	Алмалинский)	района	была	первым	секретарем	и	секретапем	комитета	партии	в	
Алматинской	области.	На	вышеперечисленных	должностях	строила	отношения	с	людьми,	обучилась	
навыкам	руководителя.

В	1986	году	после	Декабрьских	событий	по	собственной	инициативе	отказалась	от	партийной	
должности,	и	перевелась	на	должность	директора	казахской	школы	№12.	Далее,	работала	замести-
телем	министра	образования	Республики	Казахстан	(1989-1997),	первым	секретарем	посольства	Ре-
спублики	Казахстан	в	Кыргызстане,	главой	управления	образования	Алматинской	области.

В	1999-2001	годы	по	назначению	Президента	Республики	Казахстан	была	депутатом	Сената	в	
Парламенте,	в	2002-2003	годы		была	министром	образования	и	науки	Республики	Казахстан,	в	2003-
2011	годы	была	ректором	Казахского	государственного	женского	падагогического	университета.	Я	
-	кандидат	педагогических	наук,	доцент,	почетным	профессор	Казахского	государственного	женского	
падагогического	университета,	Таразского	государственного	университета	имени	Дулати,	Караган-
динского	государственного	университета	имени	Букетова.	

Мои	самые	первые	наставники,	конечно	же,	мои	родители.	Они	были	известными	людьми	в	ауле.	
Мой	отец	покинул	этот	мир,	когда	мне	было	девять	лет.	А	мама	очень	хорошо	знает	казахские	обы-
чаи-традиции,	 легенды-сказания,	 старинные	 сказки.	 Моими	 высокопочитаемыми	 наставниками	
были	государственные	и	общественные	деятели	Асанбай	Аскаров,	Президент	Нурсултан	Абишулы	
Назарбаев.	И	до	сих	пор	я	учусь	у	них	служить	интересам	народа.	

Свои	познания,	свой	опыт,	где	бы	я	не	работала,	использовала	во	благо	образования.	В	годы	неза-
висимости	провела	5	научно-практических	конференций	в	связи	с	проблемами	казахских	школ.	Моя	
кандидатская	диссертация	посвящена	истории	казахских	школ.	Находясь	в	должности	министра	об-
разования	выносила	на	обсуждение	актуальные	проблемы	сельских	школ	во	время	заседаний	в	пра-
вительстве,	 под	моим	началом	была	принята	 специальная	программа	 «Ауыл	мектебі»	 («Сельская	
школа»),	и	позже,	находясь	в	должности	ректора,	эта	программа	имела	продолжение,	то	есть	подго-
товка	педагогических	кадров	в	новой	формации,	соотношение	уникального	по	своей	природе	женского	
института	университетскому,	основательная	модернизация	материальной	базы	–	на	мой	взгляд,	
является	моим	достижением.	

Я	руководитель	авторской	группы	и	один	из	авторов,	подготовившей	нескольких	книг,	таких	как,	
«Ізгілікті	 іздеп	келем»,	 «Әлі	де	 ізгілікті	 іздеп	келем...»,	 «Мен-қазақ	қызымын»,	 «Қазақ	тәлімінің	та-
рихы»,	«Тәрбие	тағылымы»,	«Мен-қазақтың	қызымын»,	«Педагогика	тарихы»,	десятитомный	«Қазақ	
тәлімдік	 ойлар	 Антологиясы»,	толковый	 словарь	 «Педагогика»,	 «Қазақ	 қыздарының	 парасат	мек-
тебі».	

В	году	независимости	была	членом,	Национальной	комиссии	по	делам	женщины	и	семьи	при	Пре-
зиденте	Республики		Казахстан.	В	настоящее	время	являюсь	членом	комиссии	по	делам	женщины	и	
семейно-демографической	политике	при	акиме	г.	Алматы.	

Мои	награды:	орден,	Трудового	Красного	Знамени»,	ордена	«Құрмет»	и	«Парасат»,	несколько	меда-
лей,	Международная	премия	«Сократ»,	лауреат	премии	имени	М.Макатаева,	«Заслуженный	деятель	
Республики	Казахстан»,	почетный	гражданин	Алматинской	области,	Карасайского	района.

Хобби:	чтение	книг	по	истории,	поэтические	произведения	Ф.Онгарсыновой,	М.Макатаева,	написа-
ние	статей	о	моих	современниках,	плавание,	верховая	езда,	автовождение.

Кредо,	то	есть	мое	мнение	по	жизни:	если	мой	народ	будет	счастлив,	то	я	буду	счастлива.	



- 156 -

Алматы қаласының көшбасшы әйелдеріЖенщины-лидеры города Алматы

Ботабекова Турсунгуль Копжасаровна
Доктор	медицинских	наук,	профессор,	член-корреспондент	НАН	РК,	председа-
тель	Правления	АО	«Казахский	ордена	«Знак	Почета»	научно-исследователь-
ский	институт	глазных	болезней».
Я	родилась	и	выросла	в	патриархальной	южно-казахстанской	семье,	где	ста-
тус	отца	был	неприкосновенен	и	непоколебим.	Тем	не	менее,	родители	никогда	
не	подавляли,	а	наоборот	поощряли	мою	любознательность	и	тягу	к	знаниям.	
Видя	проблемы	со	зрением	у	своих	родителей,	еще	в	возрасте	9	лет	я	задалась	
целью	вылечить	их.	Сегодня,	отношу	себя	к	категории	счастливых	людей,	по-

скольку	моя	детская	мечта	-	быть	офтальмологом,	осуществилась.	С	самого	начала	трудовой	
деятельности	основным	моим	научным	интересом	была	глаукома	-	инвалидизирующая	патоло-
гия	органа	зрения.	В	связи	с	этим,	и	кандидатская	и	докторская	диссертации	посвящены	данной	
проблеме,	и	в	научно-технические	программы	института	в	обязательном	порядке	включаются	
задачи	по	диагностике	и	лечению	этого	коварного	заболевания.	Однако	спектр	научных	интересов	
на	самом	деле,	значительно	шире:	диабетическая	ретинопатия,	возрастная	макулодистрофия,	
аномалии	рефракции	и	др.	Особого	внимания	заслуживает	тема	трансплантации	роговицы	глаза,	
поскольку	сегодня	ключевой	проблемой	мировой	трансплантологии	является	донорство.	

Сегодня	здравоохранение	-	это	не	только	клиническая	работа,	но	и	симбиоз	экономики,	биз-
неса,	социальной	сферы	и	политики.	Будучи	руководителем	АО,	мне	приходится	быть	в	тренде	
вышеуказанных	направлений,	чтобы	изменить	ситуацию	в	офтальмологии	и	соответственно,	
улучшить	качество	жизни	наших	соотечественников.	Являясь	автором	нескольких	сотен	научных	
работ	и	изобретений,	как	главный	внештатный	офтальмолог	Министерства	здравоохранения	
республики,		представляю	интересы	тысячной	армии	офтальмологов	и	как	клиницист-професси-
онал	провожу	в	жизнь	проекты	и	приказы,	предполагающие	улучшение	оказания	офтальмологиче-
ской	помощи	на	самых	разных	уровнях-	начиная	от	семейной	врачебной	амбулатории	и	заканчивая	
крупным	специализированным	стационаром.	В	этом	прослеживается	прямая	связь	науки	и	прак-
тики,	поскольку	исследования,	проводимые	в	институте	представляют	не	только	академический	
интерес,	но	и	реально	помогают	врачу	в	его	ежедневной	работе.	

Самым	большим	достижением	считаю	своих	учеников	(30	кандидатов	и	15	докторов	меди-
цинских	наук),	каждый	из	которых	сегодня	может	взять	на	себя	ответственность	за	любое	на-
правление	офтальмологии,	работая	по	всей		нашей	стране	и	за	ее	пределами.			

Награды:	«Отличник	здравоохранения	РК»,	Золотая	Медаль	Международного	фонда	«За	вы-
сокое	 качество	 в	 деловой	 практике»,	 правительственная	 награда	 -	 орден	 «Парасат»,	 звание	
член-корреспондента	Национальной	Академии	Наук	Республики	Казахстан,	юбилейная	медаль	«Қа-
зақстан	Республикасының	Конституциясына	-	20	жыл».

Хобби:	дизайн
Жизненное	кредо:	не	останавливаться	на	достигнутом!	Чтобы	изменить	мир	к	лучшему,	пе-

ремены	надо	начинать	с	себя.	Все	начинается	с	дисциплины	ума	и	духа,	с	собственной	организован-
ности,	веры	в	себя,	влюбленности	в	свою	профессию	и	целеустремленности.	
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Вандышева Регина
«Мисс	Казахстан-2014»
Я	выросла	в	Алматы.	Окончила	школу	№87,	а	также	паралельно	училась	в	
школе	 искусств	 в	 хореографическом	 отделении.	 Неоднократно	 принимала	
участие	 в	 спортивной	жизни	школы,	 представляла	 свое	 образовательное	
учреждение	на	городских	соревнованиях.	Кроме	того,		с	детства	занималась	
народными	танцами.	 В	 составе	 коллектива	 «Ерке»	 выступала	 в	 Лондоне.	
Параллельно	 профессионально	 занималась	 легкой	 атлетикой,	 став	 призе-
ром	 чемпионата	 Казахстана.	 В	 настоящий	 момент	 являюсь	 студенткой	

Санкт-Петербургского	гуманитарного	университета,	специальность	-	«Экономист-менеджер».	
На	следующий	год	отправится	на	защиту	диплома	в	Санкт-Петербург.	В	2014	году	приняла	уча-
стие	в	конкурсе	красоты	«Мисс	Алматы»,	где	стала	победительницей,	а	уже	в	декабре	того	же	
года	выиграла	титул	«Мисс	Казахстан»,	опередив	35	девушек	со	всей	республики.	

Сейчас	 я	 активно	 готовлюсь	 к	 одному	 из	 самых	 престижных	 конкурсов	 красоты	 «Мисс	
Мира»,	который	пройдет	в	2015	в	Китае.	Я	готовлю	казахский	национальный	танец	для	конкур-
са	талантов,	а	также	презентацию	о	нашей	прекрасной	Республике	Казахстан.

Сейчас	веду	активную	общественную	жизнь,	принимаю	участие	в	благотворительных	акци-
ях,	являюсь	донором.	
Жизненное	кредо:	Невозможное	возможно
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Вержбицкая Наталья Станиславовна
Мои	детские	годы	прошли	в	Алматы.	Я	родилась	в	этом	городе,	который		в	
ту	пору	был	красивым		и	зеленым.	Я	много	времени	проводила	у	бабушки	и	
дедушки.	Это	было	самое	беззаботное	время.		Я	всегда	была	заводилой		сре-
ди	ребятишек,	которые	жили		по	соседству.	Особенно	счастливым	временем	
было	для	детей	лето.	Мы	гоняли	на	велосипедах,	играли	в	казаки-разбойники,		
в	бадминтон,	«12	палочек»,	устраивали		дворовые	представления.	В	детстве	
у	меня	было	прозвище	«сказочница».	Наверное,	потому,	что	 	мои	рассказы,	
которые	я	сочиняла,	пользовались	большим	спросом	у	детей.

Главным	моим	университетами	была	моя	семья.	Мне	очень	повезло	с	моими	родителями,	
бабушкой		с	дедушкой.			Их	личный	пример	отношения	к	жизни,		стоит	гораздо	больше		многочис-
ленных	слов	воспитания	и	назидания.

Дедушка,	 Сергей	 Григорьевич	 Прохоров	 –	 полковник	 в	 отставке,	 прошел	 Великую	 Отече-
ственную	войну.	Это	был	настолько		честный	и	бескорыстный	человек,	что		у		многих		такое	
поведение		вызывало	искреннее	недоумение.	Он	всегда	довольствовался		малым.	У	дедушки	были	
золотые	руки.	Для		внуков	и	соседских	ребятишек			он	материл	какие-то	волшебные	игрушки,	мог	
починить	любой	механизм,		из	дерева		создавал	удивительную	мебель.	Буквально	до	последнего		
дня	своей		долгой	жизни		дедушка	ходил	на	охоту	в	Тастак.	В	ту	пору	в	этом	районе,	который	
раньше		был	диким	уголком	природы,		водились	куропатки,	селезни,		другая	живность.		Бабушка	
Антонина	Михайловна	Прохорова		всю	свою	жизнь	отдала		родной	школе	№25.	Здесь	она	сначала	
работала	учителем	русского	и	литературы,	затем	стала	завучем.	 	Именно	бабушка	привила	
мне	интерес	к	чтению.		В	ее	доме	было	много	книг,	в	том	числе		старинных	изданий.	Конечно,	мой	
выбор	жизненного	пути	не	был	бы	возможен	без		личного	примера	моих	родителей	Вержбицких	
Надежды	Сергеевны	и	Станислава	Николаевича.	Отец	долгие	годы	работал	зав.	отделом,	зав.	
корсетью		в		газете	«Казахстанская	правда»,	затем	возглавил	журнал	«Кооператор	Казахста-
на».		Мама	десять	лет		была	первым	редактором	–	женщиной	газеты	«Огни	Алатау»,	заведова-
ла	отделами	науки	и		образования,	культуры	Алматинского	обкома	партии.		Отец	и	мама	учили	
и	сегодня	учат	меня	быть	неравнодушным,	искренним,	справедливым,	открытым	миру		челове-
ком.		Именно	эти	качества,	на	мой	взгляд,	и	должны	быть	присущи	настоящему	журналисту.	
Благодаря	им,	я	научилась		бережно	относиться	к	слову,	постоянно	повышать	свое	образование.		
Как	не	вспомнить	и	моих	университетских,	казгушных	преподавателей.		Это		педагог	античной	
литературы	Галина	Морозова,	русской	литературы			Валентина	Мищенко,			русского	языка	Вла-
димир	Барчунов,	журналисткого	мастерства	Юрий	Крикунов.

Мои	достижения.	Закончила		школу	с	углубленным	изучением	английского	языка	№120,	Ка-
захский	государственный	университет,	двухгодичные	курсы		института	по	изучению	иностран-
ных	языков.		Стажировалась	и	проходила	и	обучение	за	рубежом:	в	Индийском	институт	Массо-
вой	Коммуникации,		В	Израиле	(МАШАВ-центр),				США	(Environmental	Journalism	Program),			США	
-	профессиональная	программа		«Роль	НПО	и	Профессиональных	Ассоциаций	в	продвижении	кам-
пании	за	здоровый	образ	жизни».

Общественная	работа.	Являюсь		членом	комиссии	по	борьбе	с	наркоманией	и	наркобизнесом,	
общественного	комитета	по	здравоохранению,	Комиссии	по	делам	женщин	и	семейно-демогра-
фической	политики	при	акиме	Алматы.

Вклад	в	процветание	Казахстана:	принимаю	участие	в	пропаганде		в	прессе	тем,	связанных	
с		патриотизмом,	охраны	окружающей	среды,	биоразнообразия.

Награды:	являюсь	победителем	различных	республиканских	и	международных	конкурсов	по	
журналистике.			В	их	числе	по	здравоохранению,	образованию,	журналистики,	социальным	и	ген-
дерным		вопросам	и	др.			Имею		грамоты		партии	Нур	Отан,			благодарственные	письма	и			грамо-
ты	различных	государственных,	правоохранительных	и	общественных	организаций.

Хобби:		Путешествие,	цветоводство.
Кредо:	Двигаться	вперед,	несмотря	не	на	что.
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Габдулина Августина Апполоновна
Родилась	в	1949	г.	в	семье	скотоводов.	Все	детство	прошло	в	селе,	где	кру-
глый	год	помогала	родителям.	Отец	мой	воевал	в	Великой	Отечественной	
войне.
Окончила	среднюю	школу	в	г.Улан	–	Удэ,	Бурятия.	
Была	пионеркой,	комсомолкой,	активно	участвовала	во	всех	мероприятиях	в	
том	числе	и	спортивных	соревнованиях.
Затем	 окончила	 Восточно	 –	 Сибирский	 технологический	 институт	 (кон-
структор	машиностроения).	Работала	на	авиационном	заводе.

Приехав	в	Алма-Ату,	работала	на	стройке	штукатур	–	маляром.	Принимала		участие	на	строи-
тельстве	гостиницы	«Казахстан»,	цирка	и	на	других	строительных	объектах.	Работала	в	сфе-
ре	торговли,	окончила	торговый	техникум	по	профессии	бухалтерский	учет.	

Много	лет	проработала	в	сфере	авиации	наземной	службы.	Последнее	место	работы	в	част-
ной	фирме	ТОО	«Онеко	Теко»	в	обменном	пункте	директором.

В	2002	году	была	избрана	своими	земляками	председателем	Бурятского		культурного	цен-
тра	«Саяны».	Сейчас	продолжаю	работать	на	этой	должности.

Активно	участвую	на	всех	мероприятиях,	связанным	с	Ассамблеей	народа	Казахстана,	так-
же	занимаюсь	благотворительностью.

Хобби:	Занимаюсь	выращиванием	цветов.
Кредо:	Нести	людям	добро.	В	нашем	Казахстане	всегда	должны	царить	мир	и	дружба.
Имею	3	медали	Республики	Казахстан.	
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Ганцева Марина Юрьевна
Заслуженный	деятель	Республики	Казахстан,	лауреат	государственной	пре-
мии	«Дарын»,	награждена	медалью,	ведущая	актриса	Государственного	ака-
демического	театра	драмы	им.	Лермонтова.	
Я	 родилась	 в	Павлодаре	 4	 августа	1962	 года.	 В	 5	 лет	моя	 бабушка	повела	
меня	в	кинотеатр	на	фильм	«Королева	Шантеклера»,	я	смотрела	на	краси-
вую	женщину	в	ослепительном	красном	платье,	которая	грациозно	спуска-
лась	по	лестнице	и	нежным	голосом	пела.	Именно	тогда	я	решила,	что	когда	
выросту	обязательно	 стану	актрисой.	В	1979	 году	я	 закончила	школу.	С	6	

класса	занималась	в	театральном	кружке	под	руководством	В.В.Лутковой.	В.В.	Луткова	оказа-
ла	огромное	влияние	на	мое	отношение	к	театру,	искусству,	подарила	много	интересных	спек-
таклей,	познакомила	со	взрослой	драматургией.	Мы	работали	очень	увлекательно	и	интересно,	
именно	она	научила	относиться	к	профессии	актрисы	с	уважением,	потому	что	это	-	талант,	
помноженный	на	огромный	труд.	Когда	я	закончила	школу	в	1979	г.,	то	вопроса,	куда	поступать	
не	было.	В	1980	г.	я	поступила	в	Студию	актерского	мастерства	при	ГАРТ	им.	Лермонотова	в	
Алматы.	Учителем,	который	научил	меня	основам	актерского	мастерства,	беззаветному	слу-
жению	театру,	был	Народный	артист	Республики	Казахстан	Ю.Б.Померанцев.	Юрий	Борисович	
тщательно	и	кропотливо	объяснял	своим	студентам,	что	наша	профессия	настолько	многран-
на	и	интересна,	и,	что	только	тщательный	разбор	роли	поможет	нам	создавать	многогранные	
образы,	которые	будут	интересны	зрителям.	И	этому	правилу	я	следую	по	сей	день	–	с	1984г.	я	
служу	в	ГАРТ	им.Лермонтова,	которому	верна	на	протяжении	31	года.

Я	прошла	обучение	в	Казахском	Государственном	институте	театра	и	кино	им.Жургенева,	
закончила	институт	с	красным	дипломом,	и	в	1994	г.	получила	звание	Лауреата	Государствен-
ной	премии	«Дарын»	за	роль	Варвары	в	спектакле	«Гроза».	В	2008	г.	получила	звание	Заслужен-
ного	деятеля	Республики	Казахстан	и	медаль.

Параллельно	со	службой	в	театре,	начиная	с	1993	г.,	много	работала	на	канале	КТК,	вела	
программы	«Между	нами,	девочками»,	«Музыкальный	подарок»,	«Астропрогноз»,	читала	ново-
сти.	Начиная	с	1998	г.,	в	утреннем	эфире	телеканала	«Хабар»	вела	рубрику	«Аплодисменты»,	в	
которой	рассказывала	о	всех	новостях	театральной	жизни	города	Алматы.	Моей	мечтой	была	
идея	передачи	о	театре,	где	именно	актриса	рассказывает	зрителям	о	театральной	жизни	Ка-
захстана,	поэтому	я	являлась	автором	и	ведущей	этой	рубрики.	

На	студии	«МАРК	2»	специально	для	телеканала	«Хабар»	мы	сняли	цикл	передач	«Ощущение	
театра»,	где	я	также	была	автором	идеи	и	ведущей	этой	передачи.

В	1998	г.	на	студии	«Марк	2»	я	снялась	в	клипе	известного	казахстанского	певца	Парвиза	На-
зарова	на	песню	«Крестная	мать».	После	этого	очень	много	занималась	озвучиванием	фильмов	
на	киностудии	«Казахфильм»,	снималась	во	многих	сериалах,	в	нескольких	фильмах,	озвучивала	
многие	рекламные	ролики	и	документальные	фильмы.	Преподавала	актерское	мастерство	в	
школе,	разработала	и	преподавала	уроки	«Ораторского	искусства».

Я	сыграла	одну	из	главных	ролей	в	фильме	«Сделка»,	где	режиссером	выступил	мой	сын	Ган-
цев	Артем,	которым	я	очень	горжусь.	Данный	фильм	вошел	в	7	художественных	фильмов,	кото-
рые	были	представлены	на	фестивале	казахстанских	фильмов	в	Голливуде	в	2012	году.	

Мечты	должны	сбываться,	и	это	мой	главный	девиз.	Я	всегда	верила	и	верю,	что	в	жизни	
главное	не	стоять	на	месте,	а	осваивать	все	новое	и	интересное.	Наша	жизнь	–	это	пяльца,	
рисунок	 уже	 задан,	 и	только	мы	выбираем,	 каким	цветом	вышить	рисунок.	Мы	получаем	от	
жизни	то,	во	что	верим,	ведь	ВЕРА	ТВОРИТ	ЧУДЕСА!!!	Я	очень	верю	в	то,	что	моя	творческая	
жизнь	только	начинается,	потому	что	у	меня	очень	много	идей,	которые	я	непременно	должна	
осуществить.

Мое	жизненное	кредо:	Путь	на	вершину	тяжел,	но	вид	того	стоит!
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Горбунова Виктория Витальевна
Мастер	спорта	Международного	класса	по	художественной	гимнастике.
С	 самого	детства	родители	 хотели	отдать	меня	 в	 художественную	 гим-
настику,	но	все	не	было	времени.	И	только	в	7	лет,	когда	я	пошла	в	первый	
класс,	 в	 соседней	 школе	 открылся	 кружок	 художественной	 гимнастики.	
Мама	привела	туда	меня,	мне	конечно	очень	нравилось,	но	это	был	лишь	кру-
жок.	Тренер	сразу	сказала,	что	у	меня	очень	хорошие	данные	и	нужно	идти	в	
профессиональный	спорт.	Во	втором	классе	к	нам	пришла	девочка	Айдана,	и	
она	занималась	художественной	гимнастикой	в	профессиональной	секции.

Мы	с	ней	подружились,	и	я	тоже	захотела	тренироваться,	как	она.	Тогда	я	стала	уговари-
вать		маму	поехать	посмотреть,	как	можно	записаться	в	профессиональный	спорт.	Мама	гово-
рила,	что	это	далеко	и	не	горела	желанием	туда	ехать.	Но	все-таки	я		ее	уговорила.	

Мы	съездили,	меня	взяли.	Всю	следующую	неделю	я	ждала	понедельника,	чтобы	поехать	на	
тренировку.	Я	позанималась	полмесяца,	потом	были	соревнования,	на	которых	я	выступала	и	
заняла	3	место.	На	следующий	день	Наталья	Михайловна	позвала	маму	поговорить.	Мама	уже	
расстроилась,	думая,	что	она	скажет	идти	в	другой	вид	спорта,	но	вместо	этого	она	сказала:	
«У	вас	очень	способная	девочка».	С	этого	все	и	началось.	Начались	трудные	изнурительные	тре-
нировки.

Был	какой-то	период,	когда	я	плакала,	очень	не	хотела	тренироваться.	Но	потом	переросла.	
7-11	-	класс	спортивная	школа.	Сейчас	Академия	спорта	и	туризма.
Член	национальной	команды,	МСМК,	чемпионка	Азии	по	юниорам	2011,	бронзовый	призер	Ев-

разийских	игр	в	Казани,	Абсолютная	чемпионка	Казахстана	2013,	победитель	и	призер	междуна-
родных	турниров,	участница	финалов	Гран-при	и	Кубков	мира,	участие	в	чемпионате	мира	2013,	
бронзовый	призер	Азиатских	игр	в	Инчхоне	2014.

Мои	личный	тренер	-	Кузнецова	Н.М,	Мне	очень	повезло,	что	я	попала	к	ней	в	руки,	и	это	она	
сделала	из	меня	чемпионку,	как	ювелир	сделает	из	алмаза	бриллиант.	Без	нее	не	было	бы	и	меня.

Многие	тренеры	из	нашей,	школы,	которые	помогали	на	протяжении	всего	моего	спортив-
ного	пути:	Жакупова	З.Б,	Золотухина	Ю.А,	Вервейкина	Г.А,	Журавлева	А.М	,хореограф	Косманов	Б.

Люблю	учиться,	читать	книги.
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Даниловская Анна Николаевна
Родилась	15	апреля	1998	 года	в	 г.Алматы.	До	9	 класса	 училась	в	 гимназии	
№94,	затем	перешла	в	лицей	№134	на	математико-экономическое	направле-
ние.	Активно	участвую	в	жизни	школы:	в	организации	праздничных	концер-
тов,	 в	 межшкольных	 спортивных	 соревнованиях,	 олимпиадах	 и	 конкурсах.	
Так,	в	8	классе	я	заняла	3	место	в	районной	олимпиаде	по	казахскому	языку,	а	
в	начальных	классах	неоднократно	брала	призовые	места	в	олимпиадах	«Ак	
бота»	и	«Русский	медвежонок».	
Спорт	всегда	был	неотъемлемой	частью	моей	жизни:	я	занималась	фигур-

ным	катанием,	шахматами,	художественной	гимнастикой,	вообще	была	очень	активным	ре-
бенком.	С	9	лет	я	начала	заниматься	легкой	атлетикой,	и	с	тех	пор	королева	спорта	поглотила	
меня.

Несомненно,	человека	делает	его	окружение,	а	в	юности	на	него	сильнее	всего	влияют	учи-
теля.	Мои	главные	учителя	и	советники,	это,	в	первую	очередь,	мои	родители.	Их	поддержка,	
дружба,	любовь	и	опыт	помогают	мне	стать	Человеком.	Потом,	конечно,	мои	тренера,	«вто-
рые	родители»,	которые	воспитывают	во	мне	силу	духа	и	воли,	учат	быть	целеустремленной,	
упорной	и	терпеливой.	Ну,	и	конечно,	преподаватели	в	школах,	они	научили	меня	учиться	и	при-
вили	страсть	к	наукам	и	знаниям.	

В	свои	17	лет	мне	сложно	говорить	о	достижениях,	но	есть	то,	чем	я	действительно	гор-
жусь.	Это,	в	первую	очередь,	мои	достижения	в	любимом	деле:	звание	КМС	по	прыжкам	с	ше-
стом,	неоднократные	победы	и	призовые	места	в	Чемпионатах	Казахстана	среди	всех	возрас-
тов.	Также	это	побитый	мной	рекорд	Казахстана	среди	девушек	15	лет.	Я	являюсь	участницей	
Юношеских	Азиатских	игр,	Евразийских	игр,	Чемпионатов	Азии,	победительницей	международ-
ных	соревнований	Мемориала	Касанова.	Каждый	спортсмен	отдает	спорту	частичку	себя,	вкла-
дывает	душу,	отдает	время	и	силы,	и	я	рада,	что	мои	труды	дают	результат.

Люблю	свою	Родину	-	Казахстан.	С	интересом	я	изучаю	казахский	язык,	культуру	и	историю	
казахского	народа.	На	международных	соревнованиях	я	всеми	силами	защищаю	честь	Казахста-
на	и	стараюсь,	чтобы	голубой	флаг	Республики	Казахстан	висел	выше	двух	других.	

Свой	досуг	я	посвящаю	чтению,	а	также	безумно	люблю	ездить	на	природу	и	путешество-
вать	 со	 своей	 семьей.	Люблю	узнавать	что-то	новое	и	 гулять	с	друзьями	по	 улицам	родного	
города.	

На	данный	момент	моим	жизненным	кредом	являются	слова	Павла	Корчагина	из	произведе-
ния	Н.Островского		«Как	закалялась	сталь»:	«Кто,	если	не	ты,	и	когда,	если	не	сейчас?»,	а	также	
придерживаюсь	позиции:	«Главное	–	оставаться	Человеком».	
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Джанбекова Гульнара Хамитовна
Помошник	прокурора	города	Алматы	по	надзору	за	применением	законов	о	
несовершеннолетних.
Я	родилась	в	Семипалатинской	области,	в	городе	Аягөз.	С	трехлетнего	воз-
раста	проживаю	в	городе	Алматы,	окончила	117	школу,	с	отличием	закончи-
ла	Казахский	Гуманитарный	Институт	им.	Д.А.	Кунаева,	и	в	этом	же	1997	
году	принята	в	органы	прокуратуры	города	Алматы.
Мои	родители	-	самые	главные	и	первые	учителя	в	моей	жизни,	которые	вло-
жили	значительный	вклад	в	моем	становлении	как	личности,	как	честного	

и	преданного	своему	делу	человека,	как	патриота	своей	страны	Республики	Казахстан.	
Не	меньший	вклад	в	моем	становлении	как	прокурора	вложили	в	дальнейшем,	конечно	же,	

мои	 первые	 руководители	 Кайрат	 	 Абылкасымович	 Бурыбаев	 (прокурор	 Ауэзовского	 района),	
Жаксылык	Искакович	Байтукбаев		(прокурор	города	Алматы).

Моя	мама-	Султанова	Светлана	Даировна,	после	окончания	КазГУ	им.	С.М.	Кирова	 с	1981-
1986	годы	работала	в	органах	прокуратуры	Ленинского	района.	В	1986	году	избрана	народным	
судьей	Октябрьского	районного	суда	г.	Алматы,	и	до	самой	пенсии	мама	работала	судьей.	Папа	
–	Джанбеков	Хамит	Рахимгалиевич,	после	окончания	Алма-Атинского	Энергетического	инсти-
тута,	всю	свою	жизнь	трудился	на	заводах	в	должности	главного	энергетика.			

Помню,	когда	я	была	маленькой,	я	часто	просила	папу	и	маму	взять	меня	на	работу.	Своей	
детской	наивностью	я	предполагала,	что	вношу	какой-то	вклад	в	работу	своих	родителей.	Со	
временем,	незаметно	для	себя	я	полюбила	профессию	своей	мамы-	профессию	Прокурора!	И	уже	
18	лет	курирую	надзор	за	применением	законов	о	несовершеннолетних.	Коллеги	украдкой		назы-
вают	меня	«Мамой	города».		

На	протяжении	всей	своей	прокурорской	деятельности	мною	принимаются	исчерпывающие	
меры		прокурорского	надзора	по	каждому	факту	нарушения	прав		и	законных	интересов	детей	во	
всех	сферах	деятельности	общества	и	государства.	

И	насколько	качественно	я	буду	выполнять	свою	работу,	направленную	на	защиту	прав	всех	
несовершеннолетних	нашего	города,	настолько	я	обеспечу	своим	дочерям	проживание	в	право-
вом	государстве,	в	таком	государстве,	где	права	и	законные	интересы	детей	будут	стоять	на	
первом	месте.	

Помимо	основной	деятельности	активно	участвую	и	в	общественной	работе,	являюсь	чле-
ном	Комиссии		по	делам	женщин	и	семейно	–	демографической	политики	при	акиме	города	Алма-
ты	под	руководством	заместителя	акима	города	Алматы	Зауреш	Жуманалиевны,	которая	для	
меня	является	эталоном	женской	мудрости,	профессионализма.	

Награды	и	поощрения:	распоряжением	акима	города	Алматы	от	21.02.2008	года	№	38	на-
граждена	Почетной	грамотой,	Приказом	Генерального	Прокурора	Республики	Казахстан	в	по-
рядке	поощрения	28.11.2006	г.	досрочно	присвоен	классный	чин	«Младший	советник	юстиции»,	
5.	03.	2012	г.	награждена			нагрудным			знаком				«Мінсіз	қызметі	үшін»	III	степени,	18.04.2015	г.	
приказом	Генерального	Прокурора	Республики	Казахстан	награждена	ведомственной	наградой	
«Прокуратура	Үздігі»	1-степени,	в	марте	2014	года	председателем	Национальной	Комиссии	по	
делам	женщин	и	семейно	–	демографической	политики	при	Президенте	Республики	Казахстан	
объявлена	 благодарность,	 в	 декабре	 2014	 года	 присвоен	 классный	 чин	 «Советник	 юстиции».	

Хобби	–	музыка:	фортепиано,	пение.	
Кредо-	не	отступать	и	не	сдаваться,	и	только	тогда	ты	сможешь	преодолеть	тернистый	

путь,	ведущий	к	звездам.	
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Джузеева Карашаш Узбекбаевна
Издатель	журнала	VINTAGE.
Я	родилась	в	семье	педагогов	в	городе	Чимкенте.	Мама	моя	–	Жузей	Роза	–	
«Отличник	народного	просвещения»,	учитель	русского	языка	и	литературы.	
Папа	 -	Жузей	Узбекбай	–	кандидат	физико-математических	наук,	работал	
всегда	в	вузах,	деканом	и	заведующим	кафедрой	физики,	защитил	диссерта-
цию	в	России,	в	Томске.	
Детство	мое	было	счастливым,	ведь	я	всегда	была	окружена	исключитель-
ной	любовью	и	заботой.	Я	окончила	школу	с	золотой	медалью,	и	в	моем	ак-

тиве	–	два	высших	образования	с	красными	дипломами.	В	первый	класс	я	пошла	с	опозданием	на	
три	месяца	по	причине	болезни,	и,	тем	не	менее,	сразу	же	догнала	и	перегнала	одноклассников.	
Окончила	первый	класс	с	отличием.	Во	многом	это	заслуга	первой	учительницы	Алевтины	Ва-
сильевны,	которая	сразу	привила	мне	интерес	к	учебе,	желание	быть	первой	во	всем	и	всегда.	
В	моей	жизни	было	много	учителей,	которых	я	помню	до	сих	пор,	и	которые	повлияли	на	мое	
формирование,	как	личности.	Я	до	сих	пор	им	очень	благодарна.	И	еще	хочется	заметить,	что	
любой	человек,	который	встречался	на	моем	пути	–	неважно	положительный	или	отрицатель-
ный	–	так	или	иначе,	являлся	моим	учителем	по	жизни.	Ведь	любое	общение	–	это	опыт	и	знание.

После	 окончания	 Алма-Атинского	филиала	 Джамбульского	технологического	 института	
легкой	и	пищевой	промышленности,	я	сдала	кандидатский	минимум	для	защиты	диссертации	
на	«отлично».	Второе	образование	–	юридическое	–	я	получила,	окончив	Казахскую	юридическую	
академию.	

Мы	всегда	активно	поддерживаем	социальные	проекты.	Под	нашим	патронажем	находит-
ся	детский	дом	№	1.

Вклад	в	процветание	Казахстана:	это	-	прежде	всего	–	развитие	модной	индустрии	Казах-
стана.	Это	-	поддержка	молодых	талантов	в	сфере	моды	и	журналистики	не	только	в	нашей	
стране,	но	и	за	рубежом.

Награды:
Диплом	национального	конкурса	профессиональных	моделей	Miss	Model	of	Kazakhstan	2006,	

диплом	 информационного	 партнера	 алматинского	 международного	 кинофестиваля	 «Звезды	
Шакена	 2011»,	 две	 благодарности	 от	 благотворительного	 фонда	 «Аяла»,	 благодарность	 за	
участие	в	 ежегодной	национальной	Неделе	Моды	KFW	2009,	 сертификат	от	Паскаля	Порта-
нье	Marketing	of	luxury	products,	благодарность	за	участие	в	благотворительной	акции	SAKS	FLY	
от	компании	VILED,	благодарственное	письмо	от	туристической	компании	Inter-Тур,	диплом	от	
Mass	Media	Star	2012.	А	также	благодарность	от	фонда	«Дара»,	диплом	от	национального	кон-
курса	«Мисс	Казахстан	2009»,	благодарность	от	ТРЦ	«Ритц	Палас»,	благодарность	от	Almaty	
Fashion	Week,	диплом	от	международного	конкурса	красоты	Miss	Tourism	Kazakhstan	Open	2006,	
диплом	за	участие	в	выставке	TNT	Production,	 участие	в	конкурсе	«Алтын	Журек»,	участие	в	
жюри	конкурса	«Мисс	Казахстан	2010,	2011,	2012	гг.

Хобби:	Путешествия	и	книги.
Кредо:	«Относись	к	людям	так,	как	ты	хочешь,	чтобы	они	относились	к	тебе».
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Джумабаева Акнур Курасбековна
18.07.1979	г.р.	–	счастливая	многодетная	мама	6	детей	(3	сына	и	3	дочери).	
С	детства	я	росла	творческой	личностью,	и	родители	поддерживали	все	мои	начина-
ния.	Я	принимала	активное	участие	в	общественной	жизни	школы:	пела,	танцевала,	
играла	на	домбре,	на	барабанах	в	вокально-инструментальной	группе,	которую	органи-
зовали	с	одноклассницами,	вела	все	праздники	и	мероприятия	в	школе,	выступала	на	ра-
дио,	также	была	ведущей	различных	городских	праздников,	посвященных	«Дню	Победы»,	
«Наурыз».	Писала	стихи,	которые	публиковались	в	местных	изданиях,	на	одну	из	них	под	
названием	«Наурыз»	(Весна)	композитором	Д.Козмаганбетовым	была	написана	музыка,	

которую	Приказом	Министра	образования	и	науки	РК	№367	от	09.07.2010г.	утвердили	в	учебную	программу	
по	предмету	«Музыка»	с	1-4	классов	общеобразовательных	школ.	В	школьные	годы	принимала	участие	в	олим-
пиадах,	различных	соревнованиях	и	занимала	призовые	места.	Окончив	школу	№136	с	отличием,	поступила	
в	КазНТУ	на	факультет	экономика	нефти	и	газа.	Но	мечта	работать	в	творческой	сфере	(которая	жила	в	
моей	душе	с	детства)	не	давала	покоя,	и	я,	в	университете	параллельно	с	учебой	с	1	по	5	курс	была	ведущей	
различных	мероприятий,	 КВН,	также	 вела	 городской	 конкурс	 красоты	 «Девушки	Алматы-2000»,	 который	
проводился	во	всех	учебных	учреждениях	г.	Алматы.	В	период	1996-1998гг.	я	пела	на	профессиональной	сцене,	
будучи	участницей	вокальной	группы	«АРУ».	В	1997	году	мы	стали	призерами	Республиканского	конкурса	«Му-
зыкальный	вояж».	Также	в	университете	я	занималась	общественной	работой	под	руководством	проректора	
по	воспитательной	работе	со	студентами.	Окончив	вуз	с	отличием,	поступила	в	магистратуру	и	получила	
степень	магистра	экономических	наук.	Позже,	получила	второе	высшее	юридическое	образование,	что	помог-
ло	мне	расширить	сферу	моей	деятельности.	

В	жизни	я	следую	народной	мудрости	«Век	живи	–	век	учись».	Мне	очень	везет,	и	на	своем	жизненном	пути	
я	встречаю	мудрых,	интересных	и	замечательных	людей,	каждый	из	которых	является	для	меня	примером,	
у	которых	я	многому	учусь.	Я	благодарна	им	всем.	Но	моими	главными	учителями	в	жизни	являются,	конечно	
же,	мои	родители.	Они	вырастили	нас	в	любви,	заботе	и	ласке.	Они	научили	нас	всему,	добиваться	поставлен-
ных	перед	собой	жизненных	задач	и	целей,	уметь	проявлять	стойкость,	терпение,	целеустремленность.	С	
детства	прививали	нам	чувства	доброты	и	милосердия,	честности	и	доверия,	гибкости	и	понимания,	снисхо-
дительности	и	уважения,	самостоятельности	и	ответственности.	Это	те	человеческие	качества,	которые	
так	необходимы	в	жизни.	

На	данном	этапе	я	уже	сложилась	как	женщина	-	у	меня	замечательная	семья,	любимый	муж	и	шестеро	
детей.	И	мы	с	мужем	вносим	свой	вклад	в	развитие	демографии	нашей	страны.	Руковожу	собственной	кон-
салтинговой	компанией,	оказывающей	широкий	спектр	услуг,	провожу	торги,	аукционы,	принимаю	участие	в	
судебных	инстанциях,	в	качестве	юриста,	эксперта/консультанта	в	области	оценочной	деятельности.	Оце-
ночная	деятельность	-	это	сравнительно	молодая,	многогранная	и	очень	интересная	сфера	деятельности.	

Мне	 посчастливилось	 принять	 участие	 в	 конкурсе	 и	 стать	обладательницей	титула	 «Миссис	Казах-
стан-2011»,	позже	в	декабре	2014	года	в	международном	конкурсе,	проходившем	на	Мальте	я	удостоилась	ти-
тула	«Grand	Prix	Queen	of	the	planet-2014».	

За	рождение	и	воспитание	6	детей	я	была	удостена	чести	–	получить	из	рук	Президента	Нурсултана	Аби-
шевича	Назарбаева	орден	Республики	Казахстан	подвеску	«Кумiс	алка».	Также	награждена	юбилейной	медалью	
в	честь	20	летия	Конституции	Республики	Казахстан.

Являюсь	членом	комиссии	по	делам	женщин	и	семейно-демографической	политике	при	акиме	г.	Алматы,	
также	являюсь	спикером	форума	«Анашым»,	созданного	для	поддержки	и	мотивации	женщин,	находящихся	
в	декретном	отпуске,	принимаю	участие	в	различных	благотворительных	акциях,	читаю	лекции,	провожу	
семинары.	

Увлекаюсь	пением,	танцами,	рисованием,	кройкой	и	шитьем.	Люблю	фотографировать	и	ловить	чудные	
мгновения,	запечатляя	яркие	моменты	в	жизни.

Семья,	родители	–	самое	дорогое,	что	у	нас	есть.	Главная	ценность	в	жизни	–	это	истоки,	которые	закла-
дываются	в	семье	с	детства.	

Жизненное	кредо:	Прошлое	-	не	изменить,	будущее	-	нам	не	подвластно,	поэтому,	надо	жить	настоящим,	
наслаждаясь	каждым	мгновением	жизни,	наполняя	ее	радостными	и	яркими	событиями.	Дарить	любовь	и	
дорожить	родными	и	близкими	людьми.	Жить	по	совести.	Никогда	не	сдаваться,	не	бояться	трудностей	и	
идти	вперед	к	поставленной	цели!				
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Елгелдиева Тамара Николаевна
Председатель	 Молдавского	 культурного	 центра	 «Стругураш».	 Занимаюсь	
семейным	бизнесом.	Я	 родилась	 в	Молдавии	 с.Зазулены,	 окончила	местную	
школу.	 После	 окончание	школы,	 по	 направлению	 приехала	 на	 учебу	 в	 город	
Алматы.	 Поступила	 в	 Технологический	 институт	 по	 специальности	тех-
ник-	технолог.	 	 Занималась	общественной	деятельностью.	Была	 секрета-
рем	комитета	комсомола	группы.	Член	КПСС.	Председатель	ДНД,	ОКД.	Была	
председателем	Молодежного	крыла,	занималась	общественной	и	профсоюз-
ной	работой.	

На	мое	развитие	и	планы	в	жизни,	оказали	огромное	влияние	родители.	Мама-	Анна	Иванова,	
воспитала	во	мне	целеустремленного	человека.	

Папа	 –	 ветеран	 Великой	 Отечественной	 войны,	 коммунист,	 он	 всегда	 нам	 говорил	 надо	
быть	патриотами	и	уважаемыми	гражданами	своей	страны.	

Самое	дорогое,	что	есть	у	человека,	это	-	моя	большая	семья.	Моя	семья	-	интернациональная.	
Я	-	молдаванка,	вышла	замуж	за	казаха.	Родила	трех	замечательных	сыновей.	Живя	в	большой		
казахской	 семье,	 приобрела	 казахскую	 культуру	 и	 традиции.	 Занималась	 общественной	
деятельностью	я	приобрела	опыт	и	знания	и	традиции	других	народов,	живущих	в	Казахстане.

Являюсь	членом	«Совета	Матерей»,	членом	Ассамблеи	Народа	Казахстана.	
Награды:	 медаль	 «10	 лет	 Астаны»,	 медаль	 «20	 лет	 Ассамблеи	 Народа	 Казахстана».	

Награждена	 благодарственными	 письмами	 Президента	 Н.А.	 Назарбаевым,	 почетными	
грамотами	акима	г.	Алматы	и	районов.

Хобби:	слушать	хорошую	музыку,	петь,	читать.	
Кредо:	жить	в	гармонии	с	миром,	сообществом	и	самой	с	собой.
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Елеманова Алия Сейдекаримовна
Директор	гимназии	№138	имени	М.Базарбаева,	«Почетный	работник»		обра-
зования		Республики	Казахстан,	член	директорского		совета	г.	Алматы.
Я	родилась	и	выросла	в	Балхашском		районе	Алматинской	области,закончила	
с	отличием	Топарскую	среднюю	школу.	В	1987	году	закончила		Алматинский		
педагогический	институт	иностранных	языков	по	специальности		учитель	
немецкого		языка,	в	2001	году	закончила		Алматинский	педагогический		кол-
ледж	№1	по	специальности	учитель	начальных	классов.
Росла	 любимой	 внучкой	 бабушки	 в	 большой	 и	 дружной	 семье.	 	 В	 развитии	

меня	как	личности	сыграли	большую	роль		мои	родители.Считаю,	что	в		жизни	человека	самая	
главная	ценность-семья.

С	супругом	Ахметом	Абдилдаұлы	воспитываем	дочь	Ак	Жибек,	которая	успешно	покоряет	
вершины	знаний	в	КазНУ	им.аль-Фараби.

Мои	достижения	в	области	образования	оценены	званиями		«Почетный		работник	образова-
ния	Республики	Казахстан»	и		«Учитель-	методист»

Являюсь	автором	учебно-методического		пособия	и		элективной		программы	для	учеников	
1-4	классов	«Көркем	шығармаларды	оқыту»,	а	также		рабочей	тетради	для	1-4	классов	по	про-
верке	техники	чтения	«Оқу	техникасы».

Как	член	директорского	совета	г.	Алматы	и	многократный	председатель		избирательного	
участка	на		выборах,	считаю	своим	долгом	поддерживать	политику	Лидера	нации,	нашего	Пре-
зидента	Н.А.Назарбава.

Прохождение	курсов	СПИ	«Назарбаев	Интеллектуальные	школы»	и	Кембриджского	универ-
ситета	 способствовало	 внедрению	 иннавационных	технологий	 в	 организации	 и	 руководстве	
процессом		обучения	в	гимназии,	активизации	учебно-воспитательного	процесса.

	Достижения	учеников	гимназии	в	международных,республиканских	и	городских	олимпиадах,	
участие	в	научно-методических	семинарах	республиканского	уровня,	яркие	творческие	отчеты	
учителей,	высокие	показатели	выпускников	гимназии	по	ЕНТ	-	это	кропотливый	труд	всего	пе-
дагогического	коллектива,которым	руковожу	я	с	2006	года.

	В	своих	педагогических		успехах	в	сфере	образования	равняюсь	на	опыт	работы		Заслуженно-
го	учителя,	орденоносца		«Еңбек	ері»	«Отан»	и		«	Алтын	жұлдыз»-	Аягуль	Тореевны	.

	Результатом	моей	учительской	работы	являются	награды	благодарственное	письмо	Пре-
зидента	Республики	Казахстана	Н.А.Назарбаева,	«Почетный	работник	образования»,	почетные	
грамоты	акима	города,	 управления	образования,	 	 благодарственное	письмо	от	председателя	
центральной	избирательной	комиссии	партии	«Нур	Отан»,	Қ.	Тұрғанқулова.

Хобби:		это	моя	профессия.	Через	изменения	освоить	новое.
Кредо:		Ключ	успеха	в	знаний.
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Ергожаева Алтынай Джармухановна
	Я		родилась	в	1951	году	в	колхозе	им.	Кирова	Жамбылского	района	Алматин-
ской	области	в	семье	педагога.	С	1953	года	жила	у	бабушки	в	г.	Алматы.	В	
1959	году	поступила	в	среднюю	школу	№	18	г.	Алматы.	В	1969	году,	закончив	
среднюю	школу,	и	поступила	в	Казахский	институт	физической	культуры	и	
спорта	на	педагогический	факультет,	отделение	–	художественная	гимна-
стика.	В	1971	году	вышла	замуж.	В	1975	г.	закончила	институт,	поступила	
на	работу	в	ДЮСШ	№	17	на	должность	тренера-преподавателя	по	художе-
ственной	гимнастике.	С	1972	по	1993	годы	родила	10	детей.	В	1997	году	ушла	

на	пенсию	как	мать	героиня.	
С	октября	1998	года	по		март	1999	года	была	зарегистрирована	членом	инициативной	груп-

пы	кандидата	в	Президенты	Республики	Казахстан	Н.А.	Назарбаева,	а	также	принимала	актив-
ное	участие	по	выборам	депутатов	Мажилиса	Парламента	Республики	Казахстан,	Алматин-
ского	городского	Маслихата,	являясь	заместителем	председателя	участковой	избирательной	
комиссии.	

С	января	1994	года	по	настоящее	время	возглавляю	Союз	Многодетных	Семей	Алмалинского	
района	г.	Алматы,	являюсь	членом	партии	«Нур	Отан».

Союз	многодетных	семей	Алмалинского	района	г.	Алматы	существует	с	1989	года.	Одним	из	
главных	направлений	деятельности	является	социальная	защита	многодетных	семей.	В	целях	
поддержки	многодетных	семей	проводятся	благотворительные	акции,	оказывается	спонсор-
ская	помощь	отдельными	организациями	и	аппаратом	акима	Алмалинского	района.	Постоянно	
ведется	работа	по	помощи	для	многодетных,	малообеспеченных	семей.	Мы	изыскиваем	возмож-
ности	льгот	для	детей	из	многодетных	семей	в	получении	высшего	и	средне-специального	об-
разования.	Каждая	многодетная	семья,	которая	обращается	к	нам	за	помощью,	не	остается	
без	внимания.	Мы	стараемся	решить	все	проблемы	и	помочь	каждой	семье.	А	именно:	вручаем	
ранцы	со	школьными	принадлежностями	к	1	сентября,	готовим	подарки	к	1	июня	(Дню	защиты	
детей),	к	Наурызу,	проводим	новогодние	утренники,	тоже	с	подарками,	одеждой	и	продоволь-
ственными	наборами.	Мы	решаем	проблемы,	с	которыми	сталкиваются	многодетные	семьи,	а	
так	как	у	меня	самой	многодетная	семья,	то	я	понимаю	их	так,	как	никто	другой.	От	того	в	ка-
ких	условиях	наши	дети	будут	воспитаны	и	какое	образование	они	получат,	зависит	их	будущее	
и	будущее	нашего	государства.

В	апреле	1995	года	Президентом	Республики	Казахстан		Н.А.Назарбаевым	была	награждена	
орденом	–	подвеской	«АЛТЫН	АЛКА»	под	№	2	за	рождение	и	воспитание	десятерых	детей.	

Неоднократно	была	отмечена	почетными	грамотами	за	общественную	работу	Президен-
том	Республики	Казахстан	Назарбаевым	Н.А.,	акимами	города	и	района.

В	2005	г.	награждена		медалью	«10	лет	Конституции	Республики	Казахстан»	и	в	2011	г.		-	ме-
далью	«20	лет		Республики	Казахстан».
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Ермакова Антонина Ильинична 
Пенсионерка,	 член	 Городского	 Совета	 ветеранов	 г.	 Алматы,	 председатель	
социальной-бытовой	 комиссии	 Турксибского	 Совета	 ветеранов,	 староста	
хорового	коллектива	«Россиянка»	ДК	Аэропорт,	член	партии	«Нур	Отан».	Ро-
дилась	в	1943	г.	в	г.	Семипалатинске,	в	10	лет,	т.е.	в	1944	г.	приехала	с	мамой,	
сестрой	и	братом	в	Алматы,	где	проживаю		по		настоящее	время.	С	детства	
была	 лидером	 детских	 компаний,	 любила	 петь,	 организовывала	 детские	
коллективы	самодеятельности,	 выступали	перед	родителями,	детьми	по	
месту	жительства.	Училась	в	СШ	№	61,	окончила	10	классов,	поступила	в	

педучилище,	и	по	окончании	пришла	работать	в	свою	школу	учителем	начальных	классов,	одно-
временно	поступила	в	пединститут	на	исторический	факультет	заочно,	который	закончила	в	
1969	г.	

Во	время	учебы	и	работы	учителем,	всегда	занималась	общественной	работой,	возглавляла	
школьный	профсоюз,	в	течение	10	лет	была	членом	комиссии	по	делам	несовершеннолетних	при	
Октябрьском	районном	исполкоме.	В	разные	годы	-	завуч	по	воспитательной	работе	СШ	№	78,	
методист	РОНО	Октябрьского	района,	одновременно		возглавляла	профсоюз	районного	отдела	
образования,	работала		директором	школ	№	17,	77,83.	

Где	бы	я	не	работала,	добивалась	высокого	рейтинга	учебного	заведения	по	профессиональ-
ным	критериям	оценки.	

Моими	учителями	и	наставниками	являлись	школьные	педагоги:	участник	Великой	Отече-
ственной	войны	–	Уваров	Фёдор	Фёдорович,	кадровый	военный	Баранчиков	Владимир	Кузьмич,	
учительница	начальных	классов	–	Осипенко	Валентина	Николаевна	–	заслуженная	учительница	
СССР.

Постоянно	занималась	повышением	на	курсах	квалификации	городского	института	усовер-
шенствования	учителей	в	1963	г,	1967	г.,	1979	г.,	в		партшколе.

С	наступлением	пенсионного	возраста	в	1989	году	продолжила	деятельность	по	месту	жи-
тельства	при	комитете	местного	самоуправления,	а	с	2000	года	по	2007	год	была	избрана	за-
местителем	председателя	Турксибского	Совета	ветеранов,	в	составе	которого		продолжаю	и	в	
настоящее	время	свою	общественную	работу.

Вся	моя	трудовая	и	общественная	деятельность,	внутрисемейное	воспитание	направлены	
на	воспитание	у	молодежи,	у	собственных	детей,	внуков	казахстанского	патриотизма,	духов-
ной	нравственности.	Это	мой	вклад	в	процветание	родного	Казахстана.

Мой	труд	оценен	государством:	знак	«Отличник	народного	просвещения	Казахстана»,	«Ве-
теран	труда»,	юбилейные	медали	в	ознаменование	65-й	-	70-й	годовщины	Победы	в	Великой	От-
ечественной	войне	1941-1945	гг.,	благодарственные	письма	Президента	Республики	Казахстан,	
акима	города	Алматы,	Турксибского	района,	городского	и	районного	Советов	ветеранов.

Хобби:	петь	любимые	песни	в	хоре	и	общественная	работа.
Кредо:	приносить	людям	радость,	хорошее	настроение,	улыбки.
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Есенова Ханзада Азимхановна 
Директор	Школы	изобразительного	искусства	им.А.Кастеева	управления	об-
разования	г.Алматы.
Депутат	маслихата	г.	Алматы	V	созыва,	руководитель	Обсерватории	ЮНЕ-
СКО	по	творческому	и	межкультурному	образованию	в	Центральной	Азии,	
заместитель	 председателя	 национального	 комитета	 по	 охране	 НКН	 при	
Национальной	комиссии	Республики	Казахстана	по	делам	ЮНЕСКО	и	ИСЕСКО.
Почетный	работник	образования,	почетный	работник	культуры.
Награждена	нагрудными	знаками	«Ы.Алтынсарин»,	юбилейными	медалями	

«Қазақстан	мәслихаттарына	20	жыл»,	«10	лет	Астане»	и	«20	Независимости	Респулики	Казах-
стан».

Детство	–	самая	удивительная	и	волшебная	пора	каждого	человека.	Об	этом	можно	гово-
рить	много	и	долго...	Но	одно	для	меня	очевидно	–	оно	было	счастливым.

Родилась	я	в	семье	простых	рабочих	большого	производственного	предприятия	«Шымкент-
ский	фосфорный	завод»,	где	отец	трудился	в	цехе	фосфорных	солей,	а	мама	шеф	-	поваром	ве-
домственного	детского	сада.	Уже	с	тех	пор	университетом	моей	жизни	можно	считать	моих	
родителей.	Папа	открыл	для	меня	дорогу	в	мир	искусства,	а	мама	научила	искусству	быстро	и	
вкусно	готовить.

Взрослели	быстро...	Особенно,	когда	не	стало	мамы.	Будучи	старшим	ребенком	в	семье,	при-
ходилось	успевать	везде	и	во	всем.	Дом,	школа,	художественна	школа,	хор,	общественная	работа	
в	летних	пионерских	лагерях	и	друзья.	И	самый	главный	учитель	–	это	жизнь	с	её	прелестями	и	
трудностями.	

Трудовая	 деятельность	 в	 Энбекшинском	РК	ЛКСМ	Казахстана	 –	 это	 прекрасная	 возмож-
ность	 увидеть	 других	 и	 проявить	 себя.	 Затем	 учеба	 в	Шымкентском	 институте	 культуры	
им.	аль-Фараби	и	диплом	с	отличием	–	результат	кропотливой	работы,	наполненной	энтузиаз-
мом	и	креативом	–	задел	на	будущее.	

Замужество,	рождение	и	воспитание	двух	 сыновей	–	 самое	большое	достижение	в	жизни	
любой	женщины.	Семья,	которая	вдохновляет	на		новые	начинания,	защищает	и	поддерживает	
при	отступлениях.	И	все	мои	звания	и	регалии	–	это	их	награды.И	снова	её	Величество	Жизнь,	ко-
торая	научила	балансировать	и	посылала	самых	лучших	людей,	которые	сыграли	в	моей	судьбе	
значительную	роль.	

Учусь	всегда	и	учу	этому	НАШИХ	детей.		Ведь	чужих	детей	не	бывает.	И	снова	Дом,	художе-
ственная	школа,	общественная	работа	в	стране	и	за	её	пределами	и	друзья.
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Жандай Сана Шайханқызы
Учредитель	 и	 директор	 производственной	 компании	 «ADANAZ».	 Компания	
поставляет	на	бумажный	рынок	Казахстана	различные	сорта	бумаг	и	про-
изводит	бумажные	пакеты	и	мешки	 	широкого	 спектра	применения.	Дочь	
журналиста	 газеты	 «Орталык	 Казахстан»	 и	 школьной	 учительницы	 	 в	
г.	Караганда.	Четвертый	ребенок	в	семье,	рано	осталась	без	отца.	Еще	с	дет-
ства	я	мечтала	пойти	по	стопам	отца,	стать		журналистом,	путешество-
вать,	писать,		но	эти	мечты	не	осуществились,	так	как	надо	было	помогать	
маме	и	вставать	на	ноги	самостоятельно.

Родилась	и	выросла	в	Караганде,	окончила	среднюю	школу	№	52,		затем	экономический	фа-
культет		КарГУ	им.	Е.А.Букетова	по	специальности	«Финансы	и	Кредит».	После	окончания	уни-
верситета	не	смогла	устроиться	на	работу	по	специальности,	так	как	вся	экономика	страны	
была	в	упадке,	что	и	стало	толчком	к	осуществлению	предпринимательской	деятельности.	В	
1997	году	начала	свой	бизнес	с	розничной	продажи	рулонов	бумаги.	Среди	клиентов	была	компа-
ния,	в	которой	работал	будущий	супруг	и	как	оказалось	потом	-	надежный	партнер	по	бизнесу.	

С	1999	года	индивидуальное	предпринимательство	переросло	в	семейный	бизнес.	Компания	
росла	и	расширялась	благодаря	большому	спросу	на	бумагу.	Так	возник	спрос	на	порезку	бумаги	
для	малотиражных	печатных	изданий,	для	чего	были	куплены	первые	станки	и	машины.	Затем,	
заняв	определенную	нишу	по	поставке	бумаги	среди	многочисленных	сортов,	компания	стала	
специализироваться	на	упаковочных	видах	бумаги.	Отсюда	возникла	идея	производить	экологи-
чески	чистую	упаковку	для	пищевых	продуктов.	С	2010	года	компания	закупила	первые	машины	
для	производства	бумажных	пакетов.	На	сегодняшний	день	линейка	станков	расширилась,	тем	
самым	увеличился	ассортимент	выпускаемой	продукции.	

За	все	время	становления	компании	приходилось	вникать	в	тонкости	производства	само-
стоятельно,	так	как	ни	я,	ни	супруг	не	имели	полиграфического	образования.	Сами	искали	себе	
семинары,	тренинги	для	повышения	квалификации	в	 сфере	ведения	бизнеса.	Так	в	2008	году	я	
стала	победителем	в	конкурсе	на	лучший	бизнес	план	по	немецко-казахстанской	программе,	бла-
годаря	которой	прошла	3	месячную	стажировку	на	профилирующем	предприятии	в	Германии.	

Бизнес	-	деятельность	компании	«ADANAZ»	вносит	бесценный	вклад	в	развитие	экономики	
Казахстана	посредством	развития	бумажного	рынка,	предоставления	рабочих	мест,	а	также	
развития	экологически	чистой	продукции	потребления.

Награды:	 сертификат	о	выполнении	Плана	стратегического	развития	в	рамках	проекта	
ЮСАИД,	2006	г.;	сертификат	о	прохождении	6-месячной	программы	«Курсы	повышения	квалифи-
кации	менеджеров	высшего	и	среднего	звена	в	сфере	бизнеса»	в	рамках	казахстанско-немецкого	
проекта,	2007	г.;	сертификат	о	прохождении	3-месячной	стажировки	в	Германии	на	профили-
рующем	предприятии	по	программе	«Повышение	квалификации	казахстанских	менеджеров»,	в	
рамках	казахстанско-немецкого	проекта,	2008	г.;	диплом,	победитель	в	номинации	«Женщина	в	
производстве»	выставки	«Қанатты	Әйел-8»,	2015	г.;	лауреат	II	степени	международного	музы-
кального	конкурса	Fiestalonia,	2015	г.;	лауреат	Всемирной	хоровой	олимпиады	в	Латвии,	2014	г.;	
удостоверение	многодетной	матери.

Хобби:	занимаюсь	вокалом,	катаюсь	на	велосипеде.	Участница	любительского	женского	хо-
рового	коллектива	«INCANTO».

Кредо:	«Умей	принудить	сердце,	нервы,	тело.	Тебе	служить,	когда	в	твоей	груди	уже	давно	
все	пусто,	все	сгорело.	И	только	Воля	говорит:	«Иди!»
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Жансерикова Айгуль  Жексенбаевна
Мое	детство	прошло	в	Алматинской	области.	После	8	класса	я	поступила	
в	медицинское	училище,	которое	закончила	с	отличием	в	2004	году	и	посту-
пила	на	биологический	факультет	КазГУ	им.	С.М.	Кирова.	Еще	с	детства	ак-
тивно	 участвовала	 в	 общественной	деятельности,	 будучи	председателем	
совета	пионерской	дружины	в	школе,	секретарем	комитета	комсомола	фа-
культета	в	университете.	
После	окончания	университета	работала	в	Институте	физиологии,	затем	
в	институте	гигиены	и	профзаболеваний		Академии	наук	Республики	Казах-

стан.	Научная	 деятельность	 была	 связана	 с	 исследованиями	 в	 области	 охраны	 окружающей	
среды.	В	1995	году	была	переведена	в	КазНМУ	им.	С.Д.	Асфендиярова,	где	совмещала	научную	ра-
боту	с	преподавательской	деятельностью.	Имею	степень	кандидата	биологических	наук,	PhD.

В	1999	году	я	проходила	годичную	стажировку	в	Центре	развития	и	охраны	окружающей	
среды	(СDЕ)	Бернского	Университета	в	Швейцарии.	Затем	работала	в	должности	Представи-
теля	Центрально-Азиатской	Горной	Программы	(САМР)	Швейцарского	Агентства	по	Развитию	
и	Сотрудничеству	(SDC)	в	Казахстане.	Впоследствии	работала	исполнительным	директором	
Общественного	Фонда	«САМР-Консалтинг»	(НПО).	

В	2005	году	избиралась	членом	Грантового	Комитета	Жалгас	Каунтерпарт,		а	в	2006	году	–	
членом		Грантового	Комитета	Регионального	Экологического	Центра	Центральной	Азии	(РЭЦ	
ЦА).

На	мой	личностный	и	профессиональный	рост	оказали	влияние	не	только	родители,	но	и	
мой	научный	руководитель,	д.м.н.,	профессор	Кенесариев	У.И.	и	руководитель	регионального	офи-
са	САМР,	эксперт-швейцарец	Эрнст	Габатулер.	

Горжусь	проектом,	ставшим	делом	моей	жизни	–	возрождение	и	популяризация	традицион-
ного	казахского	ремесла	–	войлоковаляния	в	Казахстане.	Этот	проект	перерос	в	самостоятель-
ный	и	устойчивый	бизнес,	который	я	возглавляю	лично	с	2009	года	по	настоящее	время.	На	базе	
нашей	мастерской	были	обучены	многие	безработные	женщины	из	различных	регионов	Казах-
стана,	многие	из	которых	впоследствии	открыли	свои	мастерские	и	обучают	других	женщин.	

Наша	компания	дважды	лауреат	регионального	конкурса-выставки	«Лучший	товар	Казах-
стана»	в	номинации	«Товары	для	населения».	В	этом	году	компания	получила	почетную	грамоту	
«Лучший	налогоплательщик	года»	по	г.	Алматы	от	Департамента	госдоходов	Комитета	госу-
дарственных	доходов	Министерства	финансов	Республики	Казахстан.		

Продолжая	заниматься	общественной	работой,	являюсь	членом	Совета	по	туризму	РК,	а	
также	членом	Межведомственной	комиссии	по	вопросам	развития	туризма	и	туристской	дея-
тельности	в	г.	Алматы,	членом	Ассоциации	Деловых	Женщин	Казахстана	по	г.	Алматы.	

Награды:	нагрудный	знак	«Туризм	саласының	үздігі»,	9	свидетельств	о	международной	ре-
гистрации	прав	на	объект	авторского	права;	5	международных	сертификатов	«Знак	качества	
ЮНЕСКО»,	дважды	номинирована	как	«Особая	хранительница	национальных	традиций»	Нацио-
нальной	комиссией	по	делам	женщин	и	семейно-демографической	политике	при	Президенте	Ре-
спублики	Казахстан,	множество	дипломов,	сертификатов,	писем-благодарностей	от	государ-
ственных	структур,	международных	и	общественных	организаций.

Хобби:	дизайн	изделий	из	войлока,	путешествия	по	миру.
Кредо:	Учиться	всегда;	быть	полезным	обществу	и	своему	народу.
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Игисинова Кырмызы Казиевна
Главный	врач	ГКП	на	ПХВ	«Городская	поликлиника	№3».
Родилась	в	городе	Алматы	15	января	1961	года	в	семье	офицера	милиции.	Отец	-	
Игисинов	Кази,	полковник	милиции,	родился	на	ст.Чемолган	Алматинской	обла-
сти.	Более	40	лет	прослужил	в	органах	внутренних	дел.	Начинал	работу	опера-
тивным	работником	уголовного	розыска,	в	последующем	возглавлял	городской	
отдел	БХСС	(отдел	по	борьбе	с	хищениями	социалистической	собственности).		
Мама	Кулиза	родилась	в	 г.Каскелен	Алматинской	области	тоже	в	многодет-
ной	семье,	по	профессии	библиотекарь.	Вся	ее	трудовая	деятельность	прошла	

в	детской	республиканской	библиотеке	им.	В.И.Ленина	в	г.Алматы,	где	она	возглавляла	отдел	до-
школьного	и	младшего	школьного	возраста.	Свою	любовь	и	бережное	отношение	к	книгам	она	пере-
дала	всем	своим	детям.	

Мое	детство	прошло	в	атмосфере	любви	и	тепла.	Родители	были	очень	талантливыми	людь-
ми:	отец	виртуозно	играл	на	домбре	и	прекрасно	пел	народные	песни,	мама	всегда	ему	подпевала.	

Закончив	среднюю	школу	№25	в	г.Алматы	в	1978	году,	поступила	в	Алматинский	государствен-
ный	медицинский	институт,	который	успешно	закончила	в	1984	году	по	специальности	лечебное	
дело.	Трудовую	деятельность	начала	участковым	терапевтом	в	поликлинике	ЦГКБ	г.Алматы,	за-
тем	с	1989	года	работала	в	Центральном	госпитале	с	поликлиникой	МВД	РК	на	аттестованной	
должности	(вначале	участковым	терапевтом,	затем	нач.	терапевтического	отделения,	начальни-
ком	поликлиники).	С	1998	года	работала	в	Центральной	клинической	больнице	Управления	делами	
Президента	РК	в	должности	заместителя	главного	врача	по	организационно-экономическим	вопро-
сам,	в	последующем	заместителем	главного	врача	по	лечебной	работе.	В	2008	году	была	назначена	
на	должность	главного	врача	городской	поликлиники	№20,	в	2011	году	на	должность	заместителя	
начальника	управления	здравоохранения	г.Алматы,	в	2012	году	на	должность	вице-президента	АО	
«Санаторий	«Алматы»	Управления	делами	Президента	РК,	с	2013	года	главный	врач	ГКП	на	ПХВ	
«Городская	поликлиника	№3».	

У	меня	счастливая	судьба	-	на	каждом	этапе	моей	жизни	меня	всегда	сопровождали	и	поддер-
живали	талантливые	организаторы,	большие	личности	у	которых	я	многому	научилась,	они	были	
и	остаются	для	меня	кумирами:	в	системе	Управления	делами	Президента	РК	это	-	Куралбаев	Б.С.,	
Аюпова	Ш.А.,	Избасарова	Г.Р.,	в	системе	здравоохранения	города	-	Аманжолова	З.Д.,	Дурумбетов	Е.Е.,	
Касымжанова	Ж.К.	Судьба	подарила	мне	замечательные	годы	работы	под	их	руководством,	каждо-
му	моему	наставнику	я	благодарна	за	уроки	жизни.

Мои	достижения.	Это	конечно	моя	семья.	У	меня	замечательные	муж,	сын,	невестка	и	прекрас-
ные	два	внука.	Это	мои	друзья,	с	которыми	я	иду	по	жизни.	Это	моя	работа,	которую	я	люблю	и	
без	которой	не	представляю	свою	жизнь.	Я	-	врач	организатор	здравоохранения	высшей	категории,	
врач	терапевт	высшей	категории,	кандидат	медицинских	наук.

Общественная	работа.	Член	партии	«Нур	Отан»,	являюсь	председателем	партийной	организа-
ции	поликлиники	

Имею	за	плечами	30-летний	стаж	работы	в	системе	здравоохранения,	все	эти	годы	честно	вы-
полняла	свою	работу,	надеюсь,	что	помогла	улучшить	и	сохранить	здоровье	многим	моим	соотече-
ственникам.

Награды:	Лауреат	Государственной	премии	Республики	Казахстан,	награждена	знаком	«Денса-
улық	сақтау	ісінін	үздігі».

Хобби:	рисование,	цветоводство.
Кредо:	помни	о	прошлом,	цени	настоящее,	верь	в	будущее.	
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Илиясова Майра Алимгазыкызы
Заслуженная	 артистка	 Республики	 Казахстан,	 обладатель	 ордена	 «Құр-
мет»,	певица,	продюсер.
Мое	детство	прошло	в	Тарбагатае	Семипалатинской	области.	Родилась	в	
простой	семье.	Отец	Алимгазы	был	конюхом,	мать	Казына	–	хранительни-
ца	очага,	занималась	воспитанием	детей,	рукоделием,	вкусно	готовила.	Мои	
сестры	Кайниса,	Сания,	Асия,	все	вместе,	с	детства,	под	сопровождение	дом-
бры	отца,	пели	песни.	Училась	хорошо,	принимала	участие	в	театральном	
кружке,	пела	песни.	

Проучившись	1-5	классы,	с	6	класса	мой	отец	решил	вернуться	на	родину	предков,	и	мы	пе-
реехали	в	Аксуат.	По	окончании	учебы	с	одноклассниками,	молодежью	Шубартауского	района,	
проявили	инициативу	создали	комсомольскую-молодежную	бригаду,	где	2	года	была	комсоргом,	
работала	в	овцеводстве.	По	рекомендации	старших	наставников	в	18	лет	вступила	в	партию,	
стала	коммунисткой.	

Искусством	начала	заниматься	с	детства.	Отец	Алимгазы,	в	свободное	от	работы	время,	
под	 сопровождение	 домбры	 исполнял	 песни.	 Особенно	 хорошо	 получалась	 песня	 «Бір	мысқал».	
Мать	Казына,	занимаясь	домашним	хозяйством,	красиво	пела	песни.	Начиная	с	5	лет,	я	тоже	
начала	по	своему	петь	песни.

В	городе	Алматы,	в	студии	эстрадно-циркового	искусства,	под	руководством	народного	ар-
тиста	Республики	Казахстан	Кайрата	Байбосынова	закончила	класс	народного	пения	под	сопро-
вождение	домбры,	продолжила	свое	обучение	в	Алматинском	государственном	театральном	
институте	изобразительного	искусства	имени	Т.Жургенева,	класс	музыкальной	комедии.	Всту-
пить	в	большое	искусство	способствовали	мои	наставники	народный	артист	РК	Каукен	Кенже-
таев,	народный	артист	РК	Кайрат	Байбосынов,	заслуженный	артист	РК	Рахилям	Машурова.

Мои	авторские	программы	-	ретро	фестиваль-песни	«Сағындырған	әндер-ай»,	праздничный	
вечер	воспоминаний,	посвященный	матерям	«Жан	Анам»,	песенный	конкурс	национального	тра-
диционного	исполнения	песен	под	сопровождение	домбры	«Күміс	көмей,	жез	таңдай»,	Республи-
канский	конкурс	одаренных	детей	и	подростков	«Самға	жұлдыз»	–	это	мои	достижения	в	жизни.

Активно	участвую	в	общественной	работе.	Член	ассоциации	женщин	предпринимателей	РК.	
Принимаю	участие	в	мероприятиях,	организованные	администрацией	города	Алматы.	Руково-
жу	отделом	по	воспитанию	девочек	и	женщин	Республиканского	общества	хаджей.	Возглавляю	
авторский	одноименный	проект	продюсерский	центр	«Майра».	Проявляю	заботу	по	отношению	
к	школе	талантливых	детей	«Өнерпаз»,	детскому	дому,	дому	для	пожилых	людей.	

Получила	почетное	звание	заслуженного	артиста	РК	за	35	лет	жизни	в	искусстве,	дости-
жения,	успехи.	Награждена	в	2007	году	орденом	«Құрмет»,	в	2014	году	орденом	«Парасат».	На	
родине	присвоено	звание	«Почетный	гражданин».	На	национальном	конкурсе	«Алтын	жүрек»	по-
лучила	награду	«Меценат	года».

Хобби:	Просмотр	телевидения,	чтение	книг	(биографические,	исторические);	поездка	в	горы,	
аул,	лес,	озера-реки.	Дневниковая	запись	мыслей	о	жизни,	насписание	2	части	книги	«Певица	Май-
ра».	

Кроме	этого,	навестить	родственников,	посещение	места	захоронения	святого	предка	Ыр-
гыза,	аульский	курт,	сметана,	горячий	хлеб	из	печи.

Самые	 любимые	места	 отдыха	 –	 Восточный	Казахстан	 (Алтай,	 Катон	Карагай,	 Аксуат,	
Алаколь).
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Исакова Светлана Евгеньевна
Директор	Дома	школьников	№3	Управления	образования	города	Алматы,	пе-
дагог	дополнительного	образования,	руководитель	центра	работы	со	стар-
шеклассниками.
Я	 родилась	 в	 семье	 военнослужащих.	 Папа	 –Коптев	 Евгений	 Григорьевич	 -	
был	пограничником.	Мама-Коптева	Галина	Леонидовна-врачом.	Мы	поменя-
ли	множество	мест	службы:	Заполярье,	Россия,	Киргизия,	Казахстан.	При-
ехав	в	Алма-Ату	в	1973	году,	остались	здесь	навсегда,	влюбившись	в	этот	
невероятно	красивый	и	уютный	город.	Родители	с	детства	воспитывали	во	

мне	активную	жизненную	позицию,	учили	не	бояться	трудностей,	любить	людей.	
Я	всегда	мечтала	стать	педагогом,	и	в	1976	году,	окончив	с			золотой	медалью	школу		№23,	

осталась	работать	в	родной	школе		старшей	пионерской	вожатой.
Окончила	 филологический	 факультет	 Казахского	 Государственного	 Университета	

им.С.М.Кирова.	Все	годы	учебы	занималась	общественной	работой,	была	командиром	студенче-
ского	педагогического	отряда.	С	 сентября	1983	 года	пришла	на	работу	в	Дом	пионеров	Кали-
нинского	района	и	создала	свой	собственный	коллектив	старшеклассников,	который	действует	
уже	на	протяжении	31	года.

В	1990	году	я	стала	директором	Дома	пионеров	Калининского	района.	Горжусь	тем,	что	на	
протяжении	многих	лет	коллектив	показывает	стабильные,	высокие	результаты	в	деле	до-
полнительного	образования	и	воспитания.

Дом	школьников	№3	Управления	образования	города		Алматы-	это	свыше	1700	детей	еже-
годно,	кто	с	интересом	занимается	в	кружках	и	клубах	нашей	организации.	Творческие	коллек-
тивы			являются	неоднократными	победителями	международных	и	республиканских	конкурсов,		
педагогический	 коллектив	 является	 победителем	 городского	 конкурса	 «Лучшая	 организация	
дополнительно	образования»,	награжден	 сертификатами	«Лидер	 сферы	образования»	в	2013	
и	2014	 году.	Ежегодно	мы	разрабатываем	и	апробируем	авторские	программы	по	различным	
направлениям	воспитательной	деятельности,	 являемся	организаторами	многих	 городских	и	
республиканских	мероприятий.

Особой	моей	гордостью	является	то,	что	на	протяжении	20	лет	в	нашем	коллективе	реа-
лизуется	программа	«Неразлучные	друзья-взрослые	и	дети»,	благодаря	которой	в	нашем	доме	
создано	единое	образовательно-воспитательное	пространство,	в	которое	входят	дети,	педа-
гоги	и	родители.	Своим	личным	вкладом	в	процветание	Казахстана	считаю	работу	по	формиро-
ванию	гражданской	позиции	подрастающего	поколения,	воспитание	гармонично	развитых	лю-
дей,	с	уверенностью	идущих	в	будущее,	приносящих	пользу	своему	государству.	Горжусь	своими	
выпускниками,	среди	которых	люди	самых	разных	профессий.

Награды:	 нагрудный	 знак	 «Отличник	 образования	 Республики	 Казахстан»,	 медаль	 «Қа-
зақстан	Республикасының	тәуелсіздігіне	10	жыл»,		медаль	«10	жыл	Астана»,	медаль		«Қазақстан	
Республикасының	тәуелсіздігіне	20	жыл»,	нагрудный	знак	«Мәдениет	саласының	үздігі»	от	Ми-
нистерства		культуры	и	информации,	грамоты	министерства	образования	и	науки	республика	
Казахстан.

Хобби:	чтение	и	психология
Кредо:	Кто	плачет	от	счастья-	тот	дольше	живет.
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Кайдарова Диляра Радиккызы
Доктор	медицинских	наук,	главный	врач	онкологического	центра	в	Алматы,	
главный	онколог	Управления	здравоохранения	города	Алматы.	
Я	родилась	в	Алматы,	закончила	специализированнцю	школу	№120.	В	выборе	
профессии	мне	помогла	моя	мама	–	Зауреш	Садыркызы	Абишева.	Она	является	
профессором,	физиологом	КазахскогоНМУ	имени	 С.Асфендиярова.	 С	 детства	
мечтала	помогать	людям	защитить	их	здоровье	как	мама.	
В	 1990	 году	 закончила	 с	 отличием	 Алматинский	 государственный	 меди-
цинский	институт,	а	в	1992	году	окончила	клиническую	ординатуру	в	этом	

же	высшем	учебном	заведении.	Профессоры	Мезинова	Надежда	Никитична	и	Вячеслав	Натано-
вич	Локшин	пробудили	во	мне	интерес	к	будущей	профессии	и	науке.	Во	время	учебы	в	институ-
те	всегда	участвовала	в	научных	проектах,	посещала	студенческие	секции.	Моя	научная	работа	
направлена	на	гиперпластичные	прцессы	и	эндометрический	рак.	В	2004	году	успешно	защитила	
кандидатскую	диссертацию.	В	2010	году	защитила	докторскую	на	тему	«Клинико-патогенные	
факторы	прогноза	во	время	гиперпластических	процессов	и	рака	эндометрии».	В	2012	году	была	
избрана		член-корреспондентом		Академии	наук		РК.

На	сегодняшний	день	руковожу	научными	исследованиями	по	осмыслению	молекулярно-гене-
тических	маркеров	ген,	связанных	с	высоким	уровнем	угрозы	развития	эндометрического,	груд-
ного	и	колоректального	рака.	Исследования	проводятся	совместно	с	институтом	молекулярной	
биологии	и	генетики.	Эти	исследования	дают	возможность	выяснить	пациентов	с	возможными	
негативными	факторами	для	отдельного	лечения.	Я	являюсь	автором	более	80	научных	трудов,	
в	том	числе	3	монографий,	1	учебника,	3	предпатента	РК,	1	авторского	подтверждения.	5	моих	
научных	трудов	были	опубликованы	в	международных	журналах.	Выступаю	на		международных	
конференциях,	симпозиумах	и	конгрессах	на	английским	языке.	

Несмотря	на	административные	и	научные	обязательства,	я	не	бросаю	хирургический	аспект	
моей	работы.	Делаю	операции,	в	полной	мере	владею	всеми	традиционными	и	современными	ме-
тодами	лечения,	используемые	в	онкогинекологии.		

С	 2002	 года	 занимаюсь	 преподавательством,	 являюсь	 профессором	 кафедры	 онкологии	
КазНМУ.	Я	читаю	лекции	по	актуальным	проблемам	онкогинекологии.

Провожу	санитарно-образовательные	работы,	регулярно	даю	интервью	в	медиа.	С	моим	не-
посредственным	участием	была	расширена	сфера	международного	сотрудничества	в	подготов-
лении	кадров	и	медицинской	науки;	проводятся	мастер-классы	по	важным	вопросам	онкологии,	
готовятся	совместные	работы		с	зарубежными	учеными	(Южная	Корея,	Франция,	Германия	и	др.).	
Мы		подписали	меморандум	о	медицинском	сотрудничестве	между	нами	и	администрацией	госпи-
таля	Винсента	в	провинции	Кенгидо	(Южная	Корея),		институтом	имени	Густава	Русси	(Фран-
ция).

По	моей	инициативе	был	основан	общественный	фонд	«Вместе	против	рака».	Нас	поддержа-
ли	Фонд	Первого	президента	Республики	Казахстан	Н.А.Назарбаева.	Наша	цель	–	объединить	все	
силы	общества,	чтобы	спасти	жизни.	

С	2009	года	являюсь	постояным	членом	Европейской	ассоциации	онкогинекологов,	также	яв-
ляюсь	членом	Международного	общества	против	рака.	С	2010	года	-	член	Американского	клиниче-
ского	общества,	онкологии.

Награды:	 в	 2010	 году	 знак	 «Лучший	 работник	 сферы	 здравоохранения»	 от	 Министерства	
здравоохранения	РК.	В	2011		году	-	медаль	в	честь	20-летия	Независимости	Республики	Казхстан.

У	меня	есть	любящая	семья,	муж	Кайдаров	Ербол,	в	течение	долгих	лет	поддерживает	мои	
начинания.	Сын	Алишер	–	студент	2	курса	Международного	университета	США.

Увлечения:	путешествовать,	читать	книги.
Кредо:	Нет	ничего	невозможного!
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Калиева Ая Жакеновна
Кандидат	 педагогических	 наук,	 магистр	 делового	 администрирования	 (MBA),	
композитор,	теоретик,	пианистка,	директор	Алматинского	музыкального	кол-
леджа	имени	П.	Чайковского.
Мне	повезло	родиться	в	семье,	где	большая	любовь	родителей	друг	к	другу	стала	
залогом	их	всепоглощающей,	всеобъемлющей	любви	ко	мне.	Мой	папа	Жакен	Кали-
ев	–	человек	«тысячи	талантов»	-	прекрасно	рисует,	поет,	обладает	великолеп-
ными	математическими	способностями.	Он	 -	журналист,	педагог,	переводчик.	
Мама	Калиева	Маина	–	всю	жизнь	посветила	медицине.	

Я	-	коренная	алматинка:	детский	сад,	школа,	колледж,	ВУЗ,	аспирантура,	замужество,	работа	…	–	
вся	моя	жизнь	связана	с	нашим	прекрасным	и	удивительным	городом	-	Алматы.	Заниматься	музыкой	
я	начала	еще	с	детского	сада.	В	6	лет	меня	приняли	в	нулевой	класс	ДМШ	№2	имени	М.Глиэра.	С	огром-
ной	теплотой	я		вспоминаю	своих	первых	учителей.	Среди	них		молодой	преподаватель	«Сольфеджио»		
композитор	Михаил	Гальперин,	 	уроки	которого	были	настолько	творчески	интересными,	что	еще	
будучи	школьницей,	я	мечтала	о	профессии	композитора.	Первые	шаги	в	профессию	пианистки	я	сде-
лала	под	руководством	педагога	Прожогиной	Людмилы	Ивановны,	человека	большой	душевной	те-
плоты	и	мудрости.	С	1	по	7	классы	я	регулярно	выступала	с	концертами	в	школах,	домах	ветеранов,	
детских	домах,	поэтому	сцены	я	не	боялась,	а	наоборот	скучала	по	ней	во	время	каникул.	

Параллельно	обучению	в	ДМШ	я	училась	в	СШ	№54	имени	В.Панфилова.	Сразу	после	окончания	8-го	
класса	я	поступила	в	музыкальное	училище	имени	П.	Чайковского	(ныне	колледж)	на	фортепианное	
отделение	в	класс	к		концертирующей	пианистке	Галине	Николаевне	Цхвирашвили	и	параллельно	-	по	
композиции	в	класс	к	композитору	Нагиму	Мендыгалиеву.	В	эти	годы	судьба	меня	свела	с	маститым	
специалистом	в	области	теории	музыки	 	Людмилой	Быковой,	благодаря	которой	я	почувствовала	
вкус	к	профессии	теоретика-исследователя	и	оценила	всю	значимость	теоретической	науки	для	му-
зыкального	искусства	и	культуры	в	целом.	После	окончания	училища	передо	мной	встал	сложный	во-
прос:	продолжить		обучение	как	пианист-исполнитель,	или	стать	теоретиком,	а	может	быть	ком-
позитором?	Точку	поставила	народная	артистка	СССР,	профессор,	заведующая	кафедрой	композиции	
Газиза	 Ахметовна	Жубанова,	 которая	 прослушав	 мои	 произведения,	 настоятельно	 рекомендовала	
мне	выбрать	профессию	композитора.		В	консерватории	мне	повезло:	я	училась	у	народного	артиста	
СССР,	композитора	Куддуса	Кужамьярова	(1	-	3	курсы)	и	народного	артиста	РК,	композитора	Мансура	
Сагатова	(4,5	курсы,	аспирантура).	Из	произведений,	написанных	мною	в	годы	учебы,	я	бы	отметила	
сочинения	для	симфонического	оркестра:	поэму	«Моя	земля»,	сюиту	«Той»	и	балетную	феерию	«Мои	
сны»	(на	собственное	либретто).	

По	окончании	консерватории	в	1995	году	я	по		направлению	была	принята	на	работу	в	Алматин-
ский	музыкальный	колледж	имени	П.	Чайковского.	Здесь	с	1996	по	2004	годы	мне	было	поручено	руко-
водить	отделением	Теории	музыки.	С	2000-го	года	меня	пригласили	на	работу	в	вузы:	Казахскую	на-
циональную	консерваторию	имени	Курмангазы	и	Казахскую	национальную	академию	искусств	имени	
Т.	Жургенова.	В	Академии	с	2004	года	я	возглавляла	кафедру	эстрадного	вокала,	а	с	2009	-	факультет	
эстрадного	искусства.	Годы	работы	в	высшем	звене	позволили	мне	раскрыть	себя	как	ученого	и	ме-
тодиста.	

В	2010	году	меня	назначили	директором	моего	родного	колледжа.	С	первых	дней	мы	с	коллекти-
вом	поставили	перед	собой	беспрецедентную	цель	-	к	2020	году	стать	ведущим	учебным	заведением	
в	республике	и	Средней	Азии.	За	прошедшие	пять	лет	нами	было	проведено	огромное	количество	кон-
цертных	мероприятий,	в	том	числе	благотворительные	акции.	В	колледже	было	реализовано	много	
международных	проектов	от	научно-практических	конференций	(5	конференций,	в	том	числе	2	сту-
денческие),	форумов,	концертов	на	лучших	сценах	Алматы	до	гастрольных	и	конкурсных	туров	по	Ка-
захстану,	Южной	Корее,	Италии,	Франции,	Болгарии,	Германии,Турции,	Норвегии,	Армении	и	России.	
Ежегодно	мы	проводим	республиканские	и	городские	конкурсы,	мастер-классы	ведущих	музыкантов	
Казахстана,	а	также	стран	ближнего	и	дальнего		зарубежья.	

Мое	хобби	-	писать	стихи.	
Кредо:	«Сделай	сегодня	то,	что	ты	хочешь	сделать	завтра,		скажи	завтра	то,	что	хочешь	ска-

зать	сегодня».
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Калтаева Ляззат Молдабековна

Я	 родилась	 4	февраля	 1965	 года	 в	 г.	 Кзыл-Орда,	 где	 в	то	 время	 работали	 по	
распределению	мои	родители	-	молодые	специалисты	гидрогеологи.	С	1967	года,	
когда	вся	наша	семья	переехала,	я	живу	в	г.	Алматы.	Это	мой	родной	и	любимый	
город,	с	которым	связаны	лучшие	воспоминания,	и	в	котором	исполняются	все	
мои	планы	и	мечты.
Так	получилось,	что	в	результате	автомобильной	аварии	я	с	семи	лет	стала	
передвигаться	на	инвалидной	коляске.	Как	ни	странно,	но	свое	детство	я	помню	
солнечным	и	 веселым.	Я	 всегда	 была	 занята	 самыми	разными	делами:	много	

читала,	рисовала,	играла	на	гитаре,	изучала	языки,	занималась	рукоделием	и	т.д.	Видимо,	высокие	
планки,	которые	постоянно	ставил	передо	мной	папа	Молдабек	Калтаев	и	вся	моя	семья,	не	дали	
почувствовать,	что	я	чем-то	отличаюсь	от	своих	сверстников.

Я	училась	на	дому	и	с	отличием	закончила	среднюю	школу	№35	г.	Алматы.	Затем	были	Заочный	
университет	искусств	им	Н.	Крупской	 в	Москве	 и	Казахский	педагогический	институт	им.	 Абая,	
факультет	рисования	и	черчения.	

Поиск	работы	в	сложные	90-е	годы	заставил	учиться	снова,	и	в	1997	году	я	окончила	Учебный	
курс	по	сделкам	на	рынке	ценных	бумаг	Учебного	центра	«Арман»	при	КИМЭП.	А	в	2014	году	я	получила	
диплом	юриста	в	Академии	Юриспруденции	Адилет	при	Каспийском	общественном	университете.	
Стремление	к	новым	знаниям	с	годами	не	иссякает,	поэтому	не	уверена,	что	это	последний	мой	
университет...

Работая	в	различных	сферах,	в	том	числе	в	бизнесе,	я	всегда	чувствовала	потребность	вносить	
свой	вклад	в	общественную	жизнь.	К	этому	времени	я	ясно	осознала,	что	являюсь	редким	исключением	
из	 большого	 числа	 людей	 с	 инвалидностью,	 которые,	 как	 правило,	 не	 могут	 реализовать	 свой	
потенциал	в	силу	изоляции	и	существующих	барьеров	в	обществе.	Это	особенно	касается	девочек	и	
женщин,	живущих	с	инвалидностью.

В	 2001	 году	 я	 стала	 председателем	 ОО	 «Ассоциация	 женщин	 с	 инвалидностью	 «Шырак»	
-	 организации,	 миссией	 которой	 является	 защита	 прав	 и	 продвижение	 интересов	 женщин	 с	
инвалидностью.	 Организация	 активно	 работает	 в	 области	 развития	 женского	 лидерства	 и	
получила	международное	признание	эксперта	в	области	гендера	и	инвалидности.

Я	 благодарна	 этой	 работе	 за	 то,	 что	 она	 подарила	 мне	 возможность	 встречаться	 с	
замечательными	людьми	с	удивительными	судьбами,	эти	встречи	обогащают	мою	жизнь.	А	когда	
я	 вижу,	 что	 после	моих	тренингов	 зажигаются	 глаза	 и	меняется	жизнь	 других	 людей,	 начинаю	
думать,	что	работаю	не	зря.	Я	верю,	что	женщины	с	инвалидностью	могут	вносить	свой	вклад	в	
общество	на	самом	высоком	уровне.

Я	 стараюсь	 делать	 это	 и	 как	 член	 Национальной	 комиссии	 по	 делам	 женщин	 и	 семейно-
демографической	 политике	 при	 Президенте	 РК,	 как	 советник	 министра	 здравоохранения	 и	
социального	 развития	 РК	 и	 как	 член	 Координационного	 совета	 по	 вопросам	 инвалидов	 при	
Правительстве	РК.	В	2013	году	я	была	награждена	премией	«Борец	за	права	людей	с	инвалидностью»	
ЭСКАТО	ООН,	и	горжусь,	что	о	Казахстане	узнали	как	о	стране,	где	гендерное	равенство	и	лидерство	
женщин	с	инвалидностью	-	не	пустые	слова.

Мое	кредо?	Держать	спину	нужно	всегда	прямо,	не	важно,	если	она	не	очень	ровная.	Делая	шаг	
вперед,	нужно	смотреть	на	вершину	и	не	поворачивать	обратно.
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Карибаева  Куралай Нухановна 
Кандидат	биологических	наук,	доцент.	Почетный	профессор	Международно-
го	университета	г.	Вена,	Академик	Международной	Академии	Наук	«ЭКОЛО-
ГИЯ».		Директор	Института	экологии	и	устойчивого	развития,	Националь-
ный	Менеджер	проекта	«Глобальная	поддержка	ратификации	и	вступления	
в	силу	Нагойского	протокола	по	вопросам	доступа	и	совместного	использо-
вания	выгод»	при	поддержке	Правительства	Республика	Казахстан,	ЮНЕП	
–ГЭФ.	 Родилась	 14	 октября	 1951	 года	 в	 колхозе	Жетысу	 Алматинской	 об-
ласти.	Главные	качества	переданные	от	родителей	-	это	любовь	к	работе,	

забота	о	природе,	 умение	быть	дисциплинированным,	ценить	время	 ,	 выполнять	порученные	
дела	с	большой	ответственностью.	Детство,	проведенное	в	одном	из	самых	живописных	угол-
ков	Казахстана	–	Семиречье,	среди	уникальных	пейзажей		и	естественных	памятников	природы,	
повлияло	на	выбор	будущей	профессии	-	геоботаника.	Наставники	и	дорогие	учителя	-	академик		
Байтулин	Иса	Омарович,	профессор,	доктор	биологических	наук	Курочкина	Лидия	Яковлевна.	

Мой	 опыт	 работы	 с	 международными	 организациями:	 ПРООН,	 ЮНЕП,	 ФАО,	 ГТЦ,	 ОБСЕ,	
ЮНЕСКО,	 Всемирный	 Банк,	 АБР,	 ТАСИС	 по	 вопросам	 реализации	 природоохранных	 проектов	 в	
Южном	регионе,	а	также	общее	руководство	по	вопросам	взаимодействия	с	министерствами	
и	ведомствами	Республика	Казахстан	и	международными	организациями.	Член	рабочей	группы	
Национальной	Комиссии	по	Устойчивому	развитию	при	Президенте	Республики	Казахстан;	член	
Национальной	Комиссии	Республики	Казахстан	по	делам	ЮНЕСКО	и	ИСЕСКО;	член	Национального	
комитета	международной	программы	«Человек	и	Биосфера»;	член		Совета	по	переходу	к	«зеле-
ной	экономике»	при	Президенте		Республики	Казахстан,	Член	общественного	Совета	при	Мини-
стерстве	энергетики	Республика	Казахстан,	член	Совета	Управляющих	при	РЭЦ	ЦА.	Официаль-
ные	поездки	по	привлечению	инвестиций	в	Республика	Казахстан:	Восьмой	Консультативный	
Форум		Сети	Сеульской	инициативы	по	Зеленому	Росту:	«БИОРАЗНООБРАЗИЕ	ДЛЯ	УСТОЙЧИВОГО	
РАЗВИТИЯ»	г.	Кенджу,	Республика	Корея,	КНР,	Австрия,	Республика	Беларусь,	Региональная	кон-
ференция		«Изменения	климата	в	Центральной	Азии:возможности	совместных	действии»,	Ре-
спублика	Таджикистан,	Региональная	конференция	на	высоком	уровне	«Адаптация	к	изменению	
климата	в	Центральной	Азии	–	повышение	устойчивости	за	счет	мер	по	адаптации	на	основе	
экосистемного	подхода»	Республика	Таджикистан,	Республика	Туркменистан,	Республика	Кыр-
гыстан,	Республика	Узбекистан.	

Публикации:	3	монографии,	более	170	научных	статей,	подготовлены	более	10	пособий	и	до-
кументальных	фильмов,	таких	как:	 	научно	-	популярный	фильм	«Драгоценное	ожерелье	гор»;	
Рекомендации	по	сохранению	в	архивах	клонов	(в	живых	коллекциях,	полевых	генетических	бан-
ках)	и	исторически	сформировавшегося	в	ходе	эволюции	генетического	разнообразия	яблони	Си-
верса	и	абрикоса	обыкновенного;	Видеофильм	«От	дикого	яблока	Казахстана	к	саду	XXI	 	века».	
Инициатор	городского		мероприятия	«Фестиваль	Яблок	-	2011».	

Делегат	в	составе	команды	г.Алматы	«Қанатты	әйел»	в	г.Ақтөбе	–	2011,	Алматы	2014.
Миссия	всей	жизни:	сохранить	и	приумножить	природные	богатства,	данные	Богом		и	пе-

редать	будущим	поколениям.				
Хобби:		проводить	время	с	любимыми	внучками.	
Кредо:	все	делать	с	любовью	и	жить	в	гармонии	с	природой.	
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Касымжанова Жанат Какимсетовна 
Я		в	1981	году	окончила	Алматинский	Государственный	медицинский	инсти-
тут	по	специальности		«лечебное	дело».	В	2012	году	получила	второе	высшее	
образование:	закончила	Казахскую	инженерную,	финансово-банковскую	акаде-
мию	с	присуждением	академической	степени	«Бакалавр	экономики	и	бизнеса».	
После	окончания	Алматинского	Государственного	медицинского	института	в	
1982-1984	годы	училась	в	двухгодичной	клинической	ординатуре	по	специаль-
ности	«внутренние	болезни».	
Свой	трудовой	путь	начала	с	рядового	врача-терапевта	Республиканской	кли-

нической	больницы	в		Алматы.	В	2012	года	была	назначена	на	должность	руководителя	Управле-
ния	здравоохранения	города	Алматы.

Регулярно	занимаюсь	повышением	квалификации	по	социальной	гигиене	и	организации	здраво-
охранения,	в	том	числе	и	за	рубежом	(Австрия,	США,	Япония,	Турция,	Италия,	Греция,	ОАЭ,	Китай	
и	Англия).	В	1990	году	защитила	кандидатскую	диссертацию,	имею	ученую	степень	кандидата	
медицинских	наук,	мною	опубликована	27	научных	работ	в	международных	и	республиканских	из-
даниях.

За	время	работы	в	качестве	руководителя	Управления	здравоохранения	города	были	внедре-
ны	и	открыты:

Впервые	открыто	Отделение	трансплантологии	на	базе	ГКБ	№7,	проведено	более	150	транс-
плантаций	почек,	в	т.ч.	1	комплекс	почка+поджелудочная	железа	и	2	трансплантации	почек	про-
ведены	в	рамках	медицинского	туризма,	6	трансплантаций	печени.	Для	повышения	качества	про-
филактических	осмотров	создано	5	центров	эндоскопического	скрининга,	для	совершенствования	
диагностики	и	лечения	больных	гепатитами,	открыт	третий	в	стране	Амбулаторный	гепато-
логический	центр,	оснащенный	самым	современным	диагностическим	оборудованием.	На	ССМП	
совместно	с	ГКЦ	впервые	в	республике	внедрена	система	дистанционного	снятия	и	расшифровки	
электрокардиографии	для	анализа	и	передачи	заключения	по	интернет	фельдшерской	бригаде	и	
уникальной	информационной	программы	«Көмек	103».	Впервые	в	Казахстане	на	базе	АОЦ	внедрен	
комбинированный	метод	лечения	ранних	стадий	рака	молочной	железы	с	применением	интра-
операционного	облучения.	Обеспечено	инновационное	развитие	городского	здравоохранения.	Все-
го	в	стационарах	города	использовано	135	методик	ВСМП		из	182,	внедрённых	по	стране.	В	ГКЦ	
впервые	в	Казахстане	внедрена	методика	очистки	коронарных	сосудов	аппаратом	«Ротаблатор»	
с	помощью	алмазного	«мини-сверла»	при	тяжёлых	кальцинированных	стенозах,	проводится	экс-
тренная	 коронарография.	 Запущена	 в	 эксплуатацию	 электрофизиологическая	 станция	 (ЭФИ),	
которая	позволяет	проводить	внутрисердечное	электро-физиологическое	исследование	с	целью	
верификации	диагноза	и	вида	нарушения	ритма	сердца,	а	также	проводить	его	устранение	ме-
тодом	радиочастотной	аблации.	В	 поликлиниках	 города	обеспечено	планомерное	 внедрение	15	
программных	инновационных	технологий	и	 электронных	решений,	 способствующих	упрощению	
работы	персонала	и	предоставляющих	максимальные	удобства	для	пациентов.

Всегда	активно	участвую	в	общественной	жизни	города	и	республики.	В	2012	году	избиралась	
депутатом	Маслихата	города	Алматы.	В	2013	году	участвовала	в	работе		Международной	кон-
ференции	Всемирной	организации	здравоохранения	по	первичной	медико-санитарной	помощи	в	го-
роде	Алматы.

Награды:	нагрудные	знаки	-	«Денсаулық	сақтау	ісінің	үздігі»	и	«Қазақстан	Республикасының	
денсаулық	сақтау	ісіне	қосқан	үлесі	үшін»,	медаль	«За	заслуги	в	здравоохранении»	Российской	Фе-
дерации,	орден	«Құрмет»	-	2014	г.,		медаль	«Қазақстан	Республикасы	Конституциясының	20	жыл-
дығы»	-	2015	г.	

Мое	кредо:	трудолюбие		-	основа	успеха,	благосостояния,	уверенности	в	своих	силах,	терпения.
Мое	хобби:	коллекционирование,	плавание	и	чтение.
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Кобеева Алтынай Орманкалиевна
Директор	КГУ	«Қоғамдық	келісім»	аппарата	акима	города	Алматы,	председатель	
попечительского	Совета	ОФ	«Информационно-ресурсный	центр».	
Родилась	и	выросла	в	городе	Алматы,		во	время	обучения	в		средней		школы	№	66	
принимала	активное		участие	в		общественной	жизни	школы,		избиралась		членом	
Совета	дружины.	Любимым	предметом	в	школе		была	история	и	обществоведе-
ние.	Первое	образование	-		экономическое,	но		после	начала		работы		в	неправитель-
ственном	секторе,	получила	второе	образование	-		«Политология»	.	
Свою	работу		в	неправительственном	секторе	начала	в		2001г.		главным	бухгал-

тером	 в	 учреждении	 	 Кризисный	 центр	 «Забота»,	 	 после	 прохождения	 семинаров	 по	 проекту	ОБСЕ	
«Женщина	в	политике»,	стала	тренером.	В	2005	году	создала	и	возглавила	Общественный	Фонд	«Ин-
формационно-ресурсный	центр»,	который	 	 	является	официальным	представителем	Гражданского	
Альянса	Казахстана	с	2010	года	в	г.	Алматы.	В	деятельности	«Информационно-ресурсного	центра»	.	
Наряду		с	выполнением	миссии	организации	получили	свою	реализацию	различные	социально-значимые	
проекты,	направленные	на	повышение	роли	и	влияния		неправительственного		сектора		г.	Алматы	на	
общественно-политическую		и	гражданскую		жизнь	города,	повышения	прозрачности	и	подотчетно-
сти	государственных	организаций	общественности,	укреплении	гендерного	баланса	и	роли	женщин	в	
современной		политической	и		социально-экономической	жизни	страны.

Общественно-политической			деятельностью	начала	заниматься		с	2001	года.	Принимала	участие	
в	работе	Алматинского	городского	предвыборных	штабов		партии		«Нұр	Отан»	в	электоральный	пе-
риод	2007	и	2012	годов.			

Член	Политсовета	Алмалинского	районного	филиала	партии	«Нұр	Отан».
Делегат	III,	V,	VI	Республиканского	Гражданского	Форума.	
Член	Общественного	совета	по	развитию	образования	при	Управлении	образования	г.	Алматы,	Об-

щественного	совета	по	взаимодействию	и	сотрудничеству	с	физическими	лицами,	некоммерческими	
организациями	по	вопросам	оказания	государственных	услуг	при	Департаменте	Агентства	Республи-
ки	Казахстан	по	делам	государственной	службы	по	городу	Алматы,	Консультативно-совещательного	
Совета	неправительственных	общественных	организаций	при	Комитете	по	охране	прав	детей	Мини-
стерства	образования	и	науки	Республики	Казахстан.	

Член	Координационного	совета	Гражданского	Альянса	Казахстан,	представитель	в	городе	Алма-
ты.

Принимала	участие	в	качестве	секретаря	в	работе	научно-экспертной	группы	при			Секретариате	
АНК	и	города	Алматы	в	2012	году.

В	настоящее	время	возглавляя	КГУ	«Қоғамдық	келісім»,	основное	внимание	уделяет	укреплению	
межнационального	 единства	 народа	 Казахстана,	 повышению	 роли	 этно-культурных	 объединений	
г.	Алматы		в		совершенствование	казахстанской	модели	межнациональных	отношений,	развитию	и	
взаимообогащению		всех	этносов	страны.

Имею	награды	за	активную	общественную	деятельность	в	строительстве	гражданского	обще-
ства	и	демократизации	страны:

Медаль	к	20-летию	независимости	Республики	Казахстан.
Медаль	к	10-летию	Астаны.
Юбилейная	медаль	«Қазақстан	халқы	Ассамблеясына	20	жыл».
Благодарственное	письмо	Н.А.Назарбаева	за	активное	участие	в	предвыборной	кампании	2007	г.,	

2011	г.
Благодарственное	письмо	акима	г.	Алматы	за	активное	участие	в	предвыборной	кампании	2011г.;			

благодарственные	письма	акимов		районов		г.	Алматы	за	личный	вклад	и	активное	участие	в	обще-
ственно-политической	деятельности.
			Хобби:	чтение	политической	и	мемуарной	литературы.
			Кредо:	слова	Матери	Терезы	«Я	верю	в	малые	дела,	именно	в	них		-	наша	сила».
			Свободное	время	провожу	с	семьей,	воспитываю	двух	дочерей.	
			Предпочитаю			природу	или	посещения	исторических,	памятных	мест	Казахстана.	
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Кожахметова  Хорлан  Капезовна
Директор					КГУ	«Специализированная					школа-лицей	№	90»	г.	Алматы.	
В	моей	семье	все	врачи	или	учителя.	И	я	с	детства	хотела	быть	учителем,	
воспитывать	 и	 учить	 детей,	 потому	 что,	 на	 мой	 взгляд,	 школа	 должна	
воспитать	Личность,	яркую,	свободную,	умеющую	широко	и	творчески	мыс-
лить,	жаждущую	знаний	и	стремящуюся	ради	этих	знаний	идти	«через	тер-
нии	к	звёздам».	И	воспитать	такую	Личность	может	только	Учитель.	Да,	
именно	Учитель	с	большой			буквы.	
	Я	родилась	и	выросла	в	Семипалатинской	 	области,	хорошо	училась,	зани-

малась	 спортом,	 закончила	 Семипалатинский	 педагогический	 институт	 им.	 Н.К.Крупской.	 В	
студенческие	годы	активно	участвовала	в	общественной	жизни	института,	была	командиром	
девичьего	студенческого	строительного	отряда,		на	четвертом	курсе	института	награждена	
медалью	«За	трудовое	отличие».	

На	меня	огромное	влияние	оказали	родители,	которые	показали	пример	самоотверженного	
служения	семье,	людям,	стране.	Мама	Темирханова	Жумашкен	Жумагалиевна	привила	любовь	
к	музыке,	литературе.	Мой	отец	Кожахметов	Капез	Кожахметович	–	участник	Великой	Оте-
чественной	войны	-		сформировал	в	нас,	детях	(нас	в	семье	трое),	трудолюбие,	целеустремлён-
ность,		понятие	о	чести	и	долге	гражданина.	

Замечательные	люди,	мои	школьные	учителя		и	преподаватели	в	институте,	дали	прекрас-
ные	знания,	научили	творчески	мыслить	и	работать.

В	системе	образования	Республики	Казахстан	работаю	с	1976	года.		Имею		большой		стаж		
руководящей		работы:		заместителем		директора		по		учебно-воспитательной		работе	–	10		лет,		
заместителем		заведующего		Жетысуским		отделом		образования		г.Алматы	–	6	лет.

С					25	марта		1999	года		являюсь						директором					КГУ		«Специализированная	школа-лицей	
№	90».

Моя	работа	направлена		на	повышение	качества	образования	и		творческого		потенциала		
учителей,	 активизацию	и	 совершенствование	 	 деятельности	с	 	 одаренными	 	детьми,	 	 созда-
ние		и		укрепление		необходимой		учебно-воспитательной,		научно-методической		и		материаль-
но-технической	базы.

На		протяжении		последних	 	лет	учащиеся	 	лицея	 	показывают		высокие	 	результаты		по		
итогам		сдачи		ЕНТ		(средний		балл	в	2014	году	119,7),		занимают		призовые		места		в		олимпиа-
дах		и		конкурсах		научных		проектов		городского,		республиканского		и		международного		уровней.		
Практически		все		выпускники		лицея		получают		государственные		образовательные		гранты		и		
продолжают		обучение		в		вузах		Казахстана,		в		странах		дальнего		и			ближнего		зарубежья.

Являюсь		автором		учебных		вариативных		программ		профильных		и		предпрофильных		элек-
тивных		курсов.

На		базе		лицея		постоянно		проводятся		различные		конференции,		семинары		по		проблемам		
обучения		и		воспитания		учащихся,		повышения		педагогического		мастерства		учителей.

Координирую	работу	педагогического	коллектива	с	родителями	учащихся,	 	родительским		
комитетом		и		общественными		организациями.

Постоянно		работаю		над		повышением		уровня		своего		педагогического		мастерства.		Была		
делегатом		ІІ		съезда		учителей		математики		РК		(2011	г.).

Являюсь	учителем		математики		высшей		категории,	награждена	знаком	«Отличник	обра-
зования	Каз	ССР»,	медалью		им.Ы.Алтынсарина,	медалью	«Ерен	еңбегі	үшін»,	почетными		грамо-
тами		Министерство	образования	и	науки	Республики	Казахстан,	акимата	г.Алматы,		управле-
ния		образования		г.	Алматы.		

Хобби:	классическая	и	народная	музыка,	художественная	литература.
Кредо:	per	aspera	ad	astra	–	через	тернии	к	звёздам.
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Курымбаева Кулдарихан Куржыккызы
	Директор	образовательного	учреждения	колледжа	«Аяжан»,	председатель	
Турксибского	районного	общественного	объединения	«Казак	тілі».
Детство	прошло	в	селе	«12	декабрь»,	который	находится	в	окрестностях	
Алматы.	Как	и	 свои	ровесники	я	 хотела	познать	мир,	 учиться.	Благодаря	
своей	настойчивости	я	медленно,		но	верно	достигала	поставленных	целей.	
В	1965	году	поступила	в	Алматинский	политехнический	колледж	и	окончила	
его	в	1969	году.	Затем	начала	свой	трудовой	путь.	Несмотря	на	то,	что	я	
работала	на	производстве,		поступила	в	Алматинский	народный	институт	

хозяйства	и	продолжила	свое	обучение.	
Я	упорно	трудилась,	и	открыла	свой	бизнес.	С	1993	года	по	сей	день	управляю	образователь-

ным	учреждением	колледж	«Аяжан».
За	время	совего	руководства	я	выпустила	немало	специалистов	с	медицинским	образовани-

ем.	Меня	знают	как	квалифицированного	руководителя	и	опытного	организатора.	
Колледж	процветает	изо	дня	в	день	благодаря	предприимчивости,	опыту	и	отличной	ор-

ганизации	работы.	Медицинские	работники,	которые	окончили	данный	колледж,	работают	не	
только	в	городе,	но	и	во	всех	уголках	страны.	Жители	города	Алматы	выражают	признатель-
ность	выпускникам,	работающих	в	районных	больницах.	

	Я	смогла		собрать	вокруг	себя	ответственных	специалистов,	любящих	свое	дело.	В	моем	
коллективе	трудятся	медицинские	раюотники	высшей	категории.	Они	никогда	не	устают	де-
литься	своим	опытом,	все	время	работают		с	молодым	поколением.	

Спасать	человеческие	жизни	-	задача	нелегкая.	Поэтому	и	педагогические	медицинские	ка-
дры,		и	студенты	выполняют	свою	работу	ответственно.	

Я	 активно	 участвовую	 в	 районных,	 городских,	 республиканских	 мероприятиях.	 Одним	 из		
примером	можно	назвать	то,	что	я	руковожу		Турксибским	районным	общественным	объедине-
нием	«Қазақ	тілі»	с	1999	года.		Стараюсь	всегда	выполнять		поставленные	задачи	ответствен-
но	и	профессионально.		

Была	делегатом	І	объединенного	Республиканского	съезда	партии	«Отан»,	прошедший	в	Ал-
маты	в	1999	году,	делегатом	ІV	курултая	международного	сообщества	«Қазақ	тілі»,	прошедший	
в	Астане	в	2004	году,	также	делегатом	ІV	Республиканского	Гражданского	форума,	прошедший	
в	Астане	в	2009	году.	

Награды:	медали	«10	лет	Конституции	Республики	Казахстан»,	«10	лет	Астане»,	«20	лет	
Независимости	РК»,	 «Гордость	нации».Также	была	награждена	почетными	грамотами	мини-
стерства	науки	 и	 образования	Республики	Казахстан,	 акимов	 города	Алматы	и	Турксибского	
района,	 в	 2013	 году	 «Благодарственным	 письмом»	 в	 номинации	 «Лучшее	 негосударственное	
учреждение»	акима	города	Алматы,	«Благодарственным	письмом»	партии	«Нур	Отан»,	в	2015	
году	благодарностью	Президента	Республики	Казахстан.	

Увлечения:	читать	книги	и	прессу,	уделять	большое	внимание	на	поддержание	здорового	об-
раза	жизни.

Кредо:	«Иди	только	вперед	или	уступи!»	
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Кызайбай Назым Абайкызы
Я	родилась	в	городе	Алматы	в	1993	году.	У	нас	большая	дружная	семья.		Поч-
ти	все	мое		детство	прошло	п.Жетыген	Илийского	района.	Отец:	Умирбеков	
Абай	работает	сантехником.	Мама:	Умирбекова	Камчат	-домохозяйка.	Нас	
семье	шестеро	 детей.	 Брат-Умирбеков	 Алмат,	 сестра-Умирбекова	 Гулжа-
нар,	сестренки	-Кызайбай	Айгерим,Кызайбай	Салтанат	и	братишка	Кызай-
бай	Нурдаулет.	 	С	детства	любила	спорт.	Училась	с	1	по	3	классы	в	школе	
имени	Магжана	Жумабаева	137	школе	в	г.Алмате,	потом	в	2002	году	по	се-
мейным	обстоятельствам	 	 	 переехали	 в	 село	Жетыген	Илийского	 района.	

Там	с	3	по	8	класса	училась	в	№	11	школе,	классной	руководительницей		была	Кусымжанова	Гуля	
Толековна.	Она	преподавала	всемирную	историю	и	историю	Казахстана.		У	меня	было	незабыва-
емое	счастливое	детство.

Потом,		2008	году	поступила	в	республиканскую	спортивную	школу-интернат	и	там	начала	
заниматься	боксом.	В	2009	году	стала	чемпионкой	Республикой	Казахстан.

В	 данное	 время	 	 учусь	 в	Академии	 спорта	и	туризма	Республики	Казахстан	на	4	 курсе	 по	
специальности	физическая	культура	и	спорт.

За	время	занятие		боксом	являюсь	пятикратной	чемпионкой	Казахстана,	призер	чемпиона-
та	мира	среди	молодёжи	в	2011	году,	Турция,	призер	мира	среди	взрослых	в	2012	году,	Китай	и		
первая	казашка	чемпионка	мира	среди	взрослых	в	2014	году.	

Была		награждена		медалью	«ҚАЗАҚСТАН	ХАНДЫҒЫНА	550	ЖЫЛ»	и	званием	«Лучший	боксёр	
Республики	Казахстан	среди	женщин	2014	года».	Также,	 спортсмен	года	по	версии	 	 «Sport.kz»,	
участвовала	на	встрече	с	Президентом	Республики	Казахстан	Нурсултаном	Абишевичем	Назар-
баевым.	Была	на	мероприятии	«КОКТЕМ	ШУАГЫ».

Хобби:	Люблю	рисовать.	
Кредо-	Если	что-то	очень	сильно	захотеть-	это	сбудется	.
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Лаврентьева Инесса Кронидовна
Руководитель	 отдела	 планирования	 и	 мониторинга	 программ	 развития
здравоохранения	управления	здравоохранения	города	Алматы.
Родилась		в		г.	Мары	в	семье	офицера	Советской		Армии.	В	1970	году	с	отличием	
закончила				среднюю	школу	в	г.	Алматы.	Вопросов	с	выбором	профессии	не	было	
–	врач!
Мои	Университеты
В	 1976	 году	 окончила	 лечебный	 факультет	 Алматинского	 Государственного	
медицинского	институт,	получив	квалификацию	врач-терапевт.	Трудовую	де-

ятельность	начала	участковым	врачом	городской	поликлиники	№3	МСЧ	Карметкомбината	в	г.	Те-
миртау.

С	1981	по	1993	год	–	участковый	врач,	заведующая	отделением	городской	поликлиники	№6,	заме-
ститель	главного	врача	городской	поликлиники	№4	города	Алматы.

С	1993	года		заместитель	главного	врача	Центральной	городской	клинической	больницы	г.	Ал-
маты,	 руководитель	 городского	 организационно-методического	 центра.	 В	 августе	 2000	 года	 по	
результатам	конкурсного	отбора	принята	на	должность	руководителя	вновь	созданного	отдела	
управления	здравоохранения	г.	Алматы,	работаю	в	этом	качестве	до	настоящего	времени.	Общий	
врачебный	стаж	-	39	лет,	из	них	по	общественному	здравоохранению	–	25	лет.

Мои	учителя
Интерес	к	вопросам	общественного	здравоохранения	во	мне	пробудила	Ильичёва	Нина	Фёдоров-

на,	яркий,	неординарный	педагог,	много	лет	возглавлявшая	кафедру	социальной	гигиены	и	органи-
зации	 здравоохранения	Алматинского	Государственного	института	усовершенствования	врачей	
(ныне	КазМУНО).	Мне	посчастливилось	работать	под	руководством	выдающихся	организаторов	
здравоохранения	страны	Урмурзиной	Г.Г.,	Даирбекова	О.Д.,	Девятко	В.Н.,	Аманжоловой	З.Д.,	Дурум-
бетова	Е.Е.,	Касымжановой	Ж.К.	Все	они	–	уникальные,	неординарные	личности,	ставшие	для	меня	
образцом	активной	жизненной	позиции	и	удивительной	преданности	избранному	пути.	Бок	о	бок	со	
мной	трудились	скромные	специалисты	службы,	которые	тоже	являлись	моими	наставниками	и	
коллегами	–	Крыхтина	В.Т.,	Никитина	В.П.,	Шаришева	Г.И.,	Тайлакова	Н.А.,	Киселёва	В.В.,	Кусаинова	
Ф.Ш.,	Мухамеджанова	А.Б.	Признательна	всем	им,	и	ушедшим,	и	здравствующим.

Мои	достижения
Являюсь	 соавтором	монографии,	 4-х	 методических	 рекомендаций,	 имею	 свыше	 40	 печатных	

трудов,	публикаций	в	специализированных	медицинских	изданиях.
Вклад	в	процветание	Казахстана
Кроме	своей	основной	работы	свыше	3	лет	занималась	педагогической	работой	в	Алматинском	

институте	усовершенствования	врачей	(ныне	–	Казахский	медицинский	университет	непрерывно-
го	образования),	проводила	обзорные	лекции	по	вопросам	внедрения	обязательного	медицинского	
страхования,	вела	практические	занятия	по	анализу	и	оценке	деятельности	медицинских	органи-
заций,	готовила	методические	рекомендации	для	организаторов	здравоохранения.	Высшей	школой	
общественного	здравоохранения	Министерства	здравоохранения	Республики	Казахстан	привлека-
лась	к	работе	в	проектах	по	совершенствованию	стационарной	помощи	и	амбулаторно-поликлини-
ческой	помощи,	разработке	тестовых	вопросов	для	аттестации	организаторов	здравоохранения.

Награды
Имею	 почетные	 грамоты	 Главы	 государства,	 министра	 здравоохранения	 Республики	 Казах-

стан,	акима	города	Алматы,	городского	управления	здравоохранения.	Отмечена	нагрудными	знака-
ми	«Қазақстан	Республикасы	денсаулық	сақтау	ісінің	үздігіне»,	«Қазақстан	Республикасының	денса-
улық	сақтау	ісіне	қосқан	үлес	үшін».

Хобби:	поэзия,	проза,	классическая	музыка.
Кредо:	никаких	компромиссов	с	совестью.
Помнить	о	людях,	которые	рядом.
Способствовать	успеху	подчинённых.
Вдохновляться	работой,	общением	с	близкими	и	друзьями.
Адекватно	реагировать	на	изменчивость	мира.
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Летникова Клара Артёмовна
Родилась	и	до	семи	лет	жила	в	Белоруссии,	в	том	числе	и	во	время	оккупации.	
В	1946	году	семья	переехала	в	город	Кокчетав.	Училась	1946-1955	годы	в	сред-
ней	школе	№2.	В	1955-1958	гг.	училась	в	автомобильно-дорожном	техникуме	
города	 Свердловска.	 Высшее	 образование	 получила	 во	 Всесоюзном	 заочном	
инженерно-строительном	институте	г.	Москва.
Окончив	с	отличием	в	1958	 году	техникум	по	 специальности	«строитель-
ство	и	эксплуатация	автомобильных	дорог	и	мостов»,	была	приглашена	на	
работу	в	трест	«Дорводстрой»		г.Алматы,	где	проработала	двадцать	три	

года,	пройдя	путь	от	мастера	-	десятника	до	начальника	строительного	управления	«Гормо-
стострой»	в	1973	году,	выведя	его	уже	в	1974	году	в	число	передовых	строительных	организации	
города.	Управлением	проведены	работы	по	благоустройству	территории	Казахского	драмати-
ческого	театра	им.	М.	Ауэзова,	цирка,	Новой	площади	города,		парка	имени	Горького,	строитель-
ство	 подземных	 пешеходных	 переходов,	 сборных	железобетонных	 резервуаров	 ёмкостью	500-
60000	м3	для	бесперебойного	обеспечения	жителей	Алматы	и	Талгара	чистой	питьевой	водой,	
сотни	километров	дорог,	тротуаров	и	т.	д.	Управление	принимало	участие	в	ликвидации	по-
следствий	селя	на	плотине	«Медео».

В	то	время	я	была	единственной	женщиной	–	начальником	строительного	управления	Ка-
захстана.

Особое	значение	для	коллектива	имело	участие	в	строительстве	мемориального	комплекса	
«Слава»	в	парке	имени	28	героев-панфиловцев,	за	что	я	как	руководитель	управления,	награжде-
на	Грамотой	Верховного	Совета	Казахской	ССР	в	1975	году.

В	1981	году	избрана	вторым	секретарём	Ленинского	района	Компартии	Казахстана,	круп-
нейшего	района	города	Алматы.

В	1986	году	избрана	заместителем	председателя	Алматинского	Союза	профсоюзов,	прора-
ботав	в	котором	до	апреля	2014	года,	внесла	большой	вклад	в	решение	программы	«Жильё-91»,	
охрану	труда	и	техники	безопасности	на	предприятиях	города,	оздоровление	работающих	и	де-
тей	и	т.д.

В	это	же	время	много	внимания	уделяла	строительству	профсоюзных	здравниц	«Турксиб»	и	
«Коктем»,	сданных	в	эксплуатацию	в	1987-19888	годы		с	отличным	качеством,	за	большое	лич-
ное	участие	в	строительстве	мне	было	присвоено	звание	Лауреата	премии	советских	профсою-
зов	–	«За	лучшие	проекты	и	строительство	по	этим	проектам	объектов	профсоюзов».

В	своей	повседневной	работе	уделяла	особое	внимание	вопросам	оздоровления	работающих	
и	членов	их	семей	–	детям.	В	переходные	90-ые	годы,	когда	перестали	работать	десятки	пред-
приятий,	 удалось	 сохранить	 часть	 детских	 оздоровительных	 лагерей,	 принадлежащих	 этим	
предприятиям,	придать	им	статус	самостоятельных,	тем	самым	создать	возможность	оздо-
равливать	25-30	тысяч	детей	во	время	летних	каникул.	Обеспечивая	взаимодействие	власти,	
работодателей	и	профсоюзов	через	коллективные	договоры	и	соглашения,	более	2-х	тысяч	де-
тей	Алматы	получают	бесплатные	или	20-25%	стоимости	путевки.	Учитывая	эти	и	десятки	
других	добрых	дел	мне	был	присвоен		почётный	титул	«Балалышак	досы»-	«Друг	детства»	Пер-
вого	национального	конкурса	«Балалышак	досы»

Неоднократно	избиралась	депутатом	городского	и	районного	Совета	народных	депутатов,	
являюсь	 членом	комиссии	по	 делам	женщин	и	 семейно-демографической	политики	при	акиме	
города	Алматы.

Была	делегатом	Конгресса	трудящихся	женщин	Казахстана,	Гражданских	Форумов	Респу-
блики	Казахстан.

Награждена	орденами:	«Курмет»	и	«Трудового	Красного	Знамени»,	шестью	медалями.
Хобби.	Люблю	знакомиться	и	общаться	с	интересными	людьми,	посещать	новые	места,	чи-

тать	исторические	романы.
Кредо.	Помогать	людям	во	всём	и	всегда.	Если	не	смогу	действием,	то	-	советом,	жизненным	

опытом.	Делать	добро. 
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Ливинская Наталья Игоревна
Заместитель	Председателя	Ассоциации	русских,	славянских	и	казачьих	орга-
низаций	Казахстана,	помощник	депутата	Маслихата	города	Алматы	Коте-
нева	Артура,	преподаватель	КазМОиМЯ	им.	Абылай	хана,	директор	ОФ	«Бу-
дущее	в	руках	молодежи».
Я	родилась	и	выросла	в	Алматы,	окончила	лингвистическую	школу	№	35,	из-
биралась	заместителем	председателя	самоуправления	школы	«города	«Дар-
мен».	С	2006	по	2010	годы	училась	на	факультете	социальных	наук,	по	специ-
альности	политология	Казахстанско-Немецкого	 университета.	 Отличную	

учебу	совмещала	с	большой	общественной	работой.	Была	организатором	многих	молодежных,	
общественных	мероприятий,	 поощрялась	почетными	 грамотами.	При	 университете	 создала	
волонтерское	 студенческое	движение	по	работе	с	воспитанниками	детских	домов,	 в	частно-
сти,	с	детским	домом-интернатом	№8	г.	Алматы.	В	2009	году	приняла	участие	в	проекте	меж-
дународной	организации	UNICEF,	в	котором	увидела	много	нового	для	работы	с	гражданской	ак-
тивностью	молодежи.	Став	фасилитатором	UNICEF	начала	заниматься	вопросами	молодого	
поколения,	продвижением	роли	молодежи	в	общественной	жизни	города.	

На	мое	развитие	оказали	влияние,	в	первую	очередь,	родители	и	единомышленники.	Роди-
тели	стали	наставниками	в	любимом	деле,	они	всегда	говорили	о	долге	гражданина,	о	любви	к	
делу	и	ответственности	перед	будущим.	Мои	единомышленники	стали	для	меня	менторами	в	
жизни,	научив	быть	преданным	делу,	добиваться	результата	работая	в	сплоченной	команде.	И	
я	всегда	буду	им	благодарна.

Жизненными	вехами,	которыми	я	горжусь	-	это	работа	педагога,	благотворительная	дея-
тельность	с	онкобольными	детьми	и	подростками	из	детских	домов,	работа	по	оказанию	помо-
щи	старшему	поколению	-	ветеранам	Великой	Отечественной	войны,	деятельность	по	сохране-
нию	и	передаче	молодому	поколению	культурных	традиций	славянского	народа.	

Являюсь	 одним	из	 инициаторов	 создания	 республиканской	молодёжной	 организации	 «Жа-
расым»,	молодежного	крыла	Ассамблеи	народа	Казахстана,	и	также	имею	много	других	обще-
ственно-значимых	в	жизни	граждан	нагрузок.	Считаю,	что	труд	и	профессионализм	являются	
основой	жизни	каждого	человека,	чем	больше	человек	трудиться,	тем	успешнее	его	будущее.	

Уверена,	что	работая	с	детьми	и	молодежью,	можно	внести	вклад	в	развитие	страны	и	
будущего	каждого	из	них.	Все	казахстанские	лидеры	начинали	свой	путь	с	активной	молодежной	
деятельности.	Будущее	-	в	руках	молодежи.	

За	5	лет	реализовала	50	молодежных	проектов,	более	30	благотворительных	проектов,	по-
могла	8	детям	собрать	необходимую	сумму	на	лечение,	оказала	помощь	более	280	ветеранам,	
инвалидам,	участникам	Великой	Отечественной	войны	по	городу	Алматы.	Это	 -	мой	вклад	в	
процветание	Казахстана.				

Награды:	не	имею
Хобби:	занятия	горнолыжным,	велосипедным	спортом,	посещение	театров,	оперы,	выста-

вок,		чтение	книг.
Кредо:	Начни	с	себя.	Адам	бол.	Жить	в	гармонии	и	честности	самим	с	собой	и	обществом.	
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Мамошина Раиса Манджиевна 
Председатель	калмыцкого	этно-культурного	объединения	«Бумба».
Я	 родилась	 на	 острове	 Узун-Каир	 Аральскго	 района	 Кзыл-Ординской	
области.Мои	 родители	 были	 высланы	 во	 время	 депортации	 калмыков	 в	
декабре	1943	года	в	Казахстан.	В	1957	году,	когда	калмыков	репрессировали	
–	 мы	 вернулись	 в	 Калмыкию.Там	 я	 окончила	 среднюю	 школу	 в	 г.Лагани.	 С	
детства	я	росла	активным	ребенком.В	школе	была	председателем	совета	
дружины,	комсоргом	класса.	В	1968	году	я	приехала	в	г.	Алма-Ата,	а	в	1969	
году		поступила	в	институт	народного	хозяйства	на	вечернее	отделение.	Я	

работала	на	Алматинском	домостроительном	комбинате,	который	стал	для	меня	настоящей	
школой	жизни.	 Я	же	 приехала	 	 с	 периферии-	 все	 было	 для	 меня	 ново.	 Начинала	 я	 работать	
табельщицей,потом	 экономистом	 и	 уже	 в	 1975	 году	 я	 была	 начальником	 планового	 отдела.	
И	 здесь	 я	 активно	 участвовала	 в	 общественной	жизни	 коллектива-	 была	 членом	 комитета	
комсомола	АДК,	избиралась	депутатом	Калининского	районного	Совета	г.Алматы	4-го	созыва,	
имела	 удостоверение	 «Ветеран	 труда	 АДК»,	 неоднократно	 получала	 почетные	 грамоты	 и	
материальные	поощрения.	У	меня	были	замечательные	учителя,	в	первую	очередь,	мои	родители,	
которые	 	 говорили	 учиться	каждый	день	 у	людей,	 которые	меня	окружали,	 созидать,	 уметь	
прощать,	 уважению	к	 старшим,	и,	 конечно,	Уджаев	Борис	Окаевич	–	мой	двоюродный	брат,	к	
кому	я	приехала	в	Алма-Ату.	Он	был	кандидат	экономических	наук,	заместитель	директора	по	
экономическим	вопросам	АДК,	прошел	очень	трудный	жизненный	путь.	Борис	Окаевич		был	моим	
наставником,	оказал	огромное	влияние	на	мое	становление	как	человека,	специалиста.

«Счастлив	 тот,	 кто	 счастлив	 дома»,	 -	 правильно	 сказал	 Л.Н.	 Толстой.	 У	 меня	 хорошая	
семья,взрослые	дети.	Я		-	счастливый	человек.	У	меня	много	настоящих,	удивительных	друзей.

С	2002	года	являюсь	бессменным	председателем	калмыцкого	этно-кульурного	объединения	
«Бумба».	Горжусь	тем,	что	имею	возможность	помогать	подрастающему	поколению	не	забы-
вать	свои	национальные	традиции,	язык,	культуру.	Очень	много	встречаемся	с	калмыками	со	
всего	мира.	 Была	 по	 приглашению	 главы	 администрации	Бортала-	монгольской	 автономной	
области	(СУАР	КНР		2013г.),	в	Китае,	по	приглашению	калмыцкого	фонда		в	Нью-Йорке,	была	на	
встрече	с	Далай	Ламой-14	в	Америке	(2012,	2014г.г.).	Очень	тесные	связи	у	нас	с	Республикой	Кал-
мыкия	(Россия),	Киргизией	и	др.

Являюсь	членом	Ассамблеи	народа	Казахстана	г.	Алматы		с	2003	года	по	настоящее	время.	
Член	Ассамблеи	народа	Казахстана	с	2010	по	2014	гг.	Участвую	во	всех	мероприятиях,	проводи-
мых	в	рамках	Ассамблеи	народа	Казахстана	г.Алматы.

Награды:
1.	Почетный	гражданин	Республики	Калмыкия	(2007	г.).
2.	Медаль	«Навеки	вместе»	в	честь	400-летия	вхождения	калмыцкого	народа	в	состав	Рос-

сийского	государства(2009г.).
3.		Медаль	«Казахстан	Республикасынын	mауелciзгiне	20	жыл»	(2011г.).
4.	Медаль	«Казахстан	халкы	Ассамблеясынын	когамдык	«Бирлик»	алдын	медалимен»	(2013г.).
5.Медаль	«Казахстан	халкы	Ассамблеясына	20	жыл»	(2015	г.).
Хобби-	кулинария,	чтение	книг.
Кредо	–Cветить	всегда,	светить	везде,	до	дней	последних		донца,	светить	-	и	никаких		гвоз-

дей!	Вот	лозунг	мой	и	солнца!								
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Манекеева Гаухар Бозжигитовна 
Директор	гимназии	№175	«Жаңа	Ғасыр»,	кандидат	педагогических	наук.	С	дет-
ства	мечтала	стать	учителем,		моя	мечта	осуществилась.	
Я	родилась	в	Алматинской	области	Нарынкольского		района	в	селе	Сарыжаз.	
Закончила	школу	на	«Алтын	белгі».		В	стенах	школы	активно	выполняла	обще-
ственные	поручения,	была	секретарем		комсомольской	организации.	
1982	году	закончила	КазПИ	им.	Абая	факультет	химии	-	биологии.	
В	2004	году	закончила	аспирантуру	в	КазНПТУ.	Начиная	с	этого	периода,	мои	
научные	 работы	 печатались	 в	 различных	 изданиях.	 «Проблема	 наркомании	
как	предмет	методического	осмысления	в	процессе	обучения	 химии»,	 «Сала-

уатты	өмір	салтын	қалыптастыру»	факультативтік	курсының	бағдарламасы,	«Изложение	в	
курсе	общей	химии	вопросов	строения	кристаллов»,	«Роль	и	место	эксперимента	в	преподавании	
органической	химии»,	«Химияны	оқыту	үрдісінде	оқушыларға	салауатты	өмір	салтын	қалыпта-
стырудың	әдістемелік	негіздері»	и	другие	научно-исследовательские	статьи,	посвященные	учеб-
но-воспитательному	процессу	и	опубликованные	в	различных		республиканских	изданиях.			

Мои	первые	учителя		-		мои	родители.	Именно	мои	родители	помогли	мне	стать	личностью.	
Именно	они	говорили	о	долге	гражданина	и	патриота.	Мои	учителя:	академик	У.М.Маканов,	про-
фессоры	КазПИ	им.	Абая	М.Н.Нугманов,		Р.С.	Сейтжанов.

В	качестве	учителя	предметника	по	химии	в	2006-2009	годах		подготовила	5	учеников		по	на-
учному	проекту	в	Дарыне,	университете	Туран,		Малой	Академии	Наук.	Ребята		получили	дипломы	
1,2	степени.		Двое		учеников		защитились	в	Республиканском	конкурсе	научные	проекты.

У	выпусников	нашей	гимназии		по	ЕНТ	в	период	с	2010	по	2014	учебные	годы	показатель	ЕНТ	
106-110	баллов.	

На	сегодняшний	день	являясь	руководителем	«Лучшей	школы»	города	Алматы,	очень	много	
времени		уделяю	общественной	работе,			являюсь	членом	директорского	Совета	по	городу	Алматы	
и	членом	Республиканской	экспертной	комиссии	по	проверке	и	оценке	методического	кабинета.		

Учащиеся	нашей	гимназии	ежегодно	занимают	призовые	места	в	международных,	республи-
канских,	городских		соревнованиях	и	олимпиадах.		Я	уделяю	большое	значение	воспитательной	ра-
боте,	воспитание		у		учащихся		чувств:	патриотизма,		гуманизма,		собственного		достоинства,		ве-
дению		здорового		образа		жизни,		а		также		добыванию		учащимися		самостоятельных,		творческих			
знаний		при		подготовке		к		урокам.

Нахожусь		в		постоянном		поиске		методов		и		приемов		для			улучшения			учебно	–воспитатель-
ного		процесса		и				получения	качественного	знания		учащимися		и		применения	полученных	знании	
в		жизни.		

За	 	9	 	лет	 	 существования	нашей	гимназии	сумели	поднять	уровень	на	более	высокий:	КГУ	
«Жаңа	Ғасыр»	-	обладатель	Гран-при	2008	года,	а	также	в	2012	году	-	лауреат	конкурса	«Лучшее	
образовательное	 государственное	 учреждение»,	 несколько	 лет	 подряд	 находится	 	 в	 числе	 100	
лучших	школ	Республики	Казахстан,	занимает	третье	 	место	в	городе	по	итогам	ЕНТ.	В	2012г.	
учреждение	 выиграло	 грант	 на	 13	 952	 000	 тенге	 как	 лучшая	 образовательная	 организация	 в		
г.	Алматы.			

Награждена:
«Благодарственным		письмом»	Президента		Республики		Казахстан		2005,	2012,	2013	гг.
Почетной	грамотой	Министерства		Образования		и	Науки		Республики		Казахстан		2006,	2007,	

2008,	2010,	2011,	2012,		2013,		2014,	2015	гг;
«Почетной		грамотой»		акима		города		Алматы	-	2008,	2009,	2010,	2011,	2012,	2013,	2014,		2015	гг.	

медаль	«10	лет	Астане»	2008	г;
Нагрудном		знаком		«Почетный		работник	образования	Республики		Казахстан»	-	2008	г,
Медалью	«Ы.Алтынсарина»;
Орденом		«Құрмет»	-	2012	г.
Хобби:	анализ	различной	методической	литературы	и		чтение	классической	литературы.		
Кредо:	Ищу.	Учусь.	Учу.	Добиваюсь	результатов!		
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Миразова Аягул Тореевна
Обладатель	самого	почетного	звания	«Қазақстан	Еңбек	Ері»,		знака	«Алтын	
Жұлдыз»,	 ордена	 «Отан»,	 «Заслуженный	работник	Республики	Казахстан»,	
«Почетный	работник	образования	Республики	Казахстан»,	награждена	ме-
далью	«Ы.Алтынсарин»,	кроме	этого,	имеет	еще	26	государственных	и	от-
раслевых	медалей	и	знаков.	Имеет	три	благодарственных	письма	от	Прези-
дента	Республики	и	13	благодарностей	акима	города	Алматы,	имеет	звание	
Почетного	гражданина	города	Алматы,	Почетного	гражданина	Жуалинско-
го	 района,	 автор	 учебников	 и	 учебно-методических	 пособий	 по	 геометрии	

для	 учащихся	 7,8,9	 классов	 общеобразовательной	 школы,	 автор	 	 научно-методической	 книги	
«Мектеп	 шуағы»	 («Солнечная	 школа»),	 более	 100	 научно-методических	 пособий,	 публицисти-
ческих	статей,	академик	Казахской	педагогической	Академии,	Академии	гуманитарных	наук,	с	
1991	года	-	бессменный	директор	гимназии	№159	имени	Ы.	Алтынсарина.	

Я	родилась	в	1948	году	в	селе	Биликоль	Жуалинского	района	Джамбульской	области.	Отец	
Торе	–	почтенный	глава	семейства,	мать		Зухра	–	добрая	мудрая	женщина,	воспитали	важней-
шие	нравственные	и	общечеловеческие	качества.	Формированию	лидерских	качеств,	трудолю-
би,	ответственность,	жажду	к	знаниям	привил	мне	наставник	и	педагог	Сайлаухан	Слямханов.	

Окончила	Джамбульский	(Тараз)	педагогический	институт	по	специальности	учитель	ма-
тематики.

С	1991	г.	руководитель	гимназии	№	159	им.	Ы	Алтынсарина,	воспитала	не	одно	поколение	
учеников,	учителей	и	родителей,	подняв		до	республиканского	уровня	статус	школы.

При	входе	в	школу	висят	великолепные	слова:	«Мектеп	–	алтын	бесігің,	шаттана	аш	есігін»,	
что	в	переводе	означает:	«Школа	–	золотая	колыбель,	с	радостью	открывай	ее	двери!»,	поэтому	
для	этого	там	были	созданы	все	материально-технические,	эстетико-психологические	и	граж-
данско-патриотические	условия.	

Школа	постоянно	осуществляет		взаимосвязь	с	другими	отечественными	и	иностранными	
научно-методическими,	культурно-просветительскими	центрами.	С	1991-2014	годы	обладате-
лями	знака	«Алтын	белгі»	стали	127	учащихся,	получили	«Үздік	аттестат»	-	153,	средний	балл	
ЕНТ	–	110,6	баллов.	За	последние	шесть	лет	гимназия	3	раза	завоевала	переходящее	звание	«Үр-
кер»,	полученное	на	республиканских,	международных	конкурсах	в	области	творчества,	знаний,	
науки,	 научного	проекта	и	олимпиад.	 С	2001	по	2014	 годы	победителями	 городских	олимпиад	
стали	138	учащихся,	международных	олимпиад	–	9,	республиканских	олимпиад	–	37,	междуна-
родного	научного	проекта	–	88,	 республиканского	научного	проекта	–	49,	 городского	научного	
проекта	–	119,	75	выпускников	гимназии	получают	образование	по	программе	«Болашак»,	1	уче-
ница	получила	125	баллов	на	ЕНТ.	Гимназия	№	159	имени	Ы.Алтынсарина	два	раза	завоевала		
Гран-при	на	республиканском	конкурсе	«Лучшая	школа»,	в	2001	и	2011	годах.

В	2003	году	победитель	в	конкурсе	«Лучшая	организация,	руководимая	женщиной»,	органи-
зованном	Национальной	Комиссией	по	делам	семьи	и	женщин	при	Президенте	Республики	Казах-
стан.

Супруг		-	академик,	выдающийся	педагог	Ж.	Байнатов.	Мы	воспитали	сына,	двух	дочерей,	сей-
час	пятерых		внуков.	
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Моисеева Алевтина Фёдоровна
Заместитель	председателя	Алматинского	городского	Совета	ветеранов.
Родилась	4	января	1935	 года	в	 г.Артемовск	Красноярского	края	в	Саянских	
горах,	до	1945	года	проживала	в	таежном	поселке	Тенсук.
В	1937	году	отца	посадили	по	знаменитой	политической	статье	58.	7	лет	
тюрьмы	и	10	лет	ссылки	за	полярным	кругом	в	г.Норильске.
После	Победы	в	Великой	Отечественной	войне	в	1945	году	нам	с	мамой	разре-
шили	поехать	к	отцу	в	Норильск.	Проживала	в	пристройке	к	бараку,	а		в	двух	
больших	комнатах	проживало	по	12-14		политзаключенных	мужчин.

Моим	воспитанием	 занимались	не	только	 глубоко	порядочные	 	 родители	 с	 обостренным	
чувством	справедливости	и	трудолюбия,	но	и	высокообразованные		профессионалы,	так	как	для	
каждого	из	них	я	была	частичкой	их	семьи.

Школу	я	закончила	с	двумя	четверками,	остальные	пятёрки		и	поставила	перед	собой	цель	
учиться	только	в	Ленинграде,	городе,	где	была	революция	и	главные	политические	события.	До	
Красноярска	и	Москвы	меня	сопровождала	учительница	физики,	москвичка,	жена	геолога,	кото-
рая	агитировала	поступать	в	МГУ,	который	сама	окончила,	но	я	одна	поехала	в	Ленинград.

Поступила	там	в	текстильный	институт,	возглавляла	комсомольскую	организацию	фа-
культета.	С	отличием	закончила	химико-технологический	факультет		института	в	1957	году,	
получив	специальность	инженера-технолога,	и	по	распределению	прибыла	в	Алматы.	

Сначала	работала	на	трикотажной	фабрике	им.Дзержинского,	затем	на	небольшой	трико-
тажной	фабрике	им.Ватутина.

В	1959	году	была	приглашена	на	работу	в	Министерство	местной	промышленности	и	бы-
тового	обслуживания	инженером	трикотажного	производства,	после	открытия	химчисток	в	
Казахстане	–	главным	инженером	такого	отдела	Министерства	бытового	обслуживания.

В	1963	году	направлена	заместителем	директора	по	научной	работе	института	«Казги-
протехнобыт».

В	1968	году	переведена	главным	инженером	Управления	бытового	обслуживания	г.Алматы,	
в	составе	которого	работали	12	предприятий	с	общей	численность	более	10	тысяч	человек.

В	1980	году	выдвинута	на	работу	первым	заместителем	председателя	райисполкома	вновь	
созданного	тогда	в	Алматы	Московского	района,	курировала	вопросы	образования,	здравоохра-
нения,	социального	развития,	жилищно-коммунального	хозяйства	и	другие	вопросы,	касающи-
еся	 жизнедеятельности	 предприятий,	 организаций,	 проведения	 общественно-политических,	
культурно-массовых	и	оздоровительных	мероприятий.

Неоднократно	избиралась	депутатом	районного	и	городского	Советов,	награждена	двумя	
орденами	«Знак	Почета»,	медалями		«Ветеран	труда»,	«За	доблестный	труд»	и	другими,	почет-
ными	грамотами	акима	города	и	общественных	организаций.

В	1992	году	вышла	на	заслуженный	отдых,		получая	пенсию	за	особые	заслуги	перед	Респу-
бликой	Казахстан.	По	просьбе	руководства	района	в	течении	пяти	лет	возглавляла	благотво-
рительный	фонд	«Зейнеткер»	по	оказанию	социальной	помощи	пенсионерам	и	малоимущим	се-
мьям,	тесно	сотрудничала	с	Советом	ветеранов	и	комитетами	самоуправления.

Принимала	активное	участие	в	общественной	жизни,	избиралась	заместителем	председа-
теля	комиссии	по	выборам	г.Алматы,	заместителем	председателя	общественной	комиссии	по	
работе	с	тружениками	тыла	Центрального	Совета	ветеранов.

В	2000	году	избрана	заместителем	председателя	Алматинского	городского	Совета	ветера-
нов,	где	и	работаю	по	настоящее	время.

В	2010	году	награждена	медалью	«Ерен	енбегі	үшін»	и	в	2015	году	Почетным	Знаком	Цен-
трального	Совета	РОО	«Организация	ветеранов».

Главное	 моё	 хобби	 –	 работа,	 оказание	 консультаций	 и	 помощи	 пожилым	 людям,	 другим	
гражданам,	в	том	числе	и	молодежи.

Моё	кредо	–	Кто,	если	не	Я?
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Мурунова Жаннат Шарапхановна
Я	родилась	20	июля	1959	году,	в	городе	Алматы,	училась	в	№75	средней	шко-
ле,	имею	высшее	образование,	1984	году	 закончила	Московский	Всесоюзный	
инженерно-строительный	институт,	по	специальности	экономика	и	орга-
низация	городского	хозяйства	-	инженер-экономист.	
Люблю	свою	работу,	в	первую	очередь,	за	то,	что	общаюсь	с	интересными	
людьми.
За	свою	трудовую	деятельность	я	проработала	всего	в	3-х	организациях:
Государственный	головной	проектный	институт	«Каздорпроект»,	система	

занятости	и	социального	обеспечения	города	Алматы,	аппарат	акима	Жетысуского	района	го-
рода	Алматы.

Мои	учителя.	Учителей	в	жизни	было	много,	но	хочу	особо	отметить	моего	наставника,	
который	помог	стать	не	только	профессионалом	в	работе,	но	и	ненавязчиво	помогал	советами	
во	многих	жизненных	вопросах,	это	–	Нурланов	Амангельды	Жумаханович	–	человек	с	большим	
сердцем,	особой	интеллигентности,	великолепный	семьянин	и	высокий	профессионал,	который	
дал	«путевку	в	жизнь»	не	только	мне,	но	и	большому	количеству	своих	сотрудников.	И,	конечно,	
особая	благодарность	и	признание	моим	родителям.

Общественная	 работа.	 Член	 комиссии	 по	 делам	женщин,	 и	 семейно-демографической	 по-
литики	города	Алматы	и	председатель	данной	комиссии	по	Жетысускому	району	с	2008	года.	
Принимаю	активное	участие	в	организации	выборов	Президента	РК,	депутатов	Парламента	и	
маслихата	города	Алматы.

Мои	достижения.	Самым	большим	своим	достижением	считаю	то,	что	я	мама	2-х	детей,	
супруга,	бабушка	3-х	внуков.	Для	меня	самая	большая	радость,	когда	в	нашем	большом	доме	соби-
рается	вся	моя	семья,	и	на	почетном	месте	мама.	

Награды:	юбилейные	медали	«Қазақстан	Конституциясына	10	жыл»,	«Қазақстан	Республи-
касының	Тәуелсіздігіне	20	 	жыл»,	«Астана	қаласының	10	жылдығы»,	«20-летие	Ассамблеи	на-
рода	Казахстана»,	 «Қазақстан	Конституциясына	20	жыл»,	 	 почетная	грамота	акима	города	
Алматы	И.Тасмагамбетова,	почетная	грамота	акима	города	Алматы	А.Есимова.

Хобби.	С	детства	родители	привили	любовь	к	чтению	художественной	литературы,	никог-
да	не	расстаюсь	с	книгами,	эта	привычка	укоренилась	во	время	учебы	в	городе	Москва,	во	время	
поездок	на	метро.	

Мое	жизненное	кредо	–	делать	добро	людям	и	никогда	не	отказывать	в	помощи.
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Мустафина Сара Губайдуллаевна
Родилась	13	декабря	1957	года	в	Каскеленском	районе	Алматинской	области.	
В	Алматы	живу	с	1960	года.	В	1975	году	закончила	школу,	в	1981	году	-	фило-
логический	КазГУ	им.	С.Кирова.	С		июня	1983	года	работаю	в	НК	«Казинформ».	
Сначала	контрольным	редактором	Главного	выпуска,	 с	марта	1984	 года	–	
ст.	 редактором.	 1	 февраля	 1993	 года	 назначена	 зам.	 главного	 редактора	
Главной	редакции	фотоинформации.	В	ноябре	1997	года	стала	руководите-
лем	этой	службы.	После	передислокации	агентства	в	2000	году	в	Астану	воз-
главляю	Алматинское	 корбюро.	 	 Благодаря	родителям	–	 ученому	и	 учите-

лю	-	у	меня	было	прекрасное,	ничем	не	омраченное		детство.	И	мое	развитие	в	первую	очередь	
связано	с	ними,	с	дедушкой,	бабушкой	и	со	старшими	сестрой	и	братом.	Они	учили	меня	еще	до	
школы	читать	и	любить	книгу,	уважать	старших	и	опекать	младших,	быть	доброй,	честной,	
ответственной.	

Далее	 свои	«университеты»	прошла	в	школе	и	в	КазГУ	им.	С.М.Кирова.	Училась	 с	 удоволь-
ствием,	активно	участвовала	в	общественной	жизни	обоих	учебных	заведений.	

К	своим	учителям	отношу	школьных	наставников	–	классных	руководителей	А.А.Ухань	и	З.Н.
Щербинину,	вузовских	–	профессоров	КазНУ	Э.Д.	Сулейменову	и	Г.С.	Амирова.	В	трудовом	станов-
лении		большую	роль	сыграли	директор	КазТАГа	А.А.	Ахметалимов,	главный	редактор	А.Д.Рот-
мистровский	и	главный		выпускающий	Т.Г.	Толикина.	

	Лауреат	республиканских	и	всесоюзных	конкурсов,	в	годы	независимости	–	национальных	
и	международных,	в	частности	лауреат	премии	«Алтын	жулдыз»	и	Союза	журналистов	Респу-
блики	Казахстан.	

В	школе	и	в	вузе	была	старостой,	комсоргом,	участвовала	в	выпуске	стенгазет	и	различных	
мероприятиях.	На	работе	–	была	членом	профкома	и	НПО	«Доблесть».		

	Награждена	медалями	«10	лет	Независимости		РК»,		«10	лет	Конституции	Республики	Ка-
захстан»,	20	и	25	лет	движению	«Семей-Невада»	и	другими.	Имею	благодарность	от	Президен-
та	Республики	Казахстан.	

Стараюсь	честно	и	добросовестно	исполнять	свои	профессиональные	обязанности,	переда-
вать	свои	знания	молодежи.	

	Хобби	–	чтение	художественной	литературы,	путешествия,	вязание.	
	Кредо	–	«Не	навреди»,	«Ищи	плюсы,	и	жизнь	покажется	прекрасной».	
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Ни Любовь Августовна
Заслуженный	 деятель	 Республики	 Казахстан,	 директор	 Государственного	 респу-
бликанского	корейского	театра	музыкальной	комедии,	директор	Театра	наций	Ка-
захстана	«Самрук»,	исполнительный	директор	общественного	фонда	«Социальный	
консорциум	Ассамблеи	народа	Казахстана»,	заместитель	председателя	Ассамблеи	
народа	 Казахстана,	 почетный	 профессор	 Казахской	 национальной	 академии	 ис-
кусств	им.	Т.	Жургенова,	член	президиума	Союза	театральных	деятелей	Республики	
Казахстан.
Мое	детство	прошло	в	городе	Талды-Курган,	в	школе	имени	Ленина.	Сколько	я	себя	

помню,	всегда	старалась	хорошо	учиться.	Мне	очень	нравилось,	когда	мама	приходила	с	родительского	
собрания	и	говорила:	«А	наша	Люба,	оказывается,	отличница».	

Я	отчетливо	помню	наш	переезд	в	совхоз	«Бал-Бахты»	Балхашскогорайна	Алматинской	области.	Я	
впервые	в	своей	жизни	увидела	барханы	и	была	ими	очарована.	К	слову,	до	сих	пор	барханы	и	степи	нра-
вятся	мне	больше,	чем	леса.	После	окончания	школы	я	решила	поступать	в	Тамбовский	государственный	
педагогический	институт	на	историко-педагогический	факультет.	Я	окончила	его	и	получила	специаль-
ность:	«преподаватель	русского	языка	и	литературы,	историк».	

Впоследствии	я	получила	второе	высшее	образование,	окончив	Казахский	государственный	женский	
педагогический	институт	по	специальности:	«педагог-психолог».

Мое	личное	достижение	–	это	мои	дети.	Я	горжусь	ими	и	хочу	сказать,	что	как	мать,	я	вижу,	что	они	
полностью	себя	реализовали,	и	меня	это	безгранично	радует.

Мое	профессиональное	достижение	–	это	работа	в	должности	директора	Государственного	респу-
бликанского	корейского	театра	–	старейшего	национального	корейского	театра	в	мире.	В	1997-м	году,	
когда	я	только	получила	назначение,	в	труппе	состояло	всего	семь	драматических	артистов,	кроме	того,	
существовал	огромный	разрыв	между	поколениями	-	не	было	молодых	кадров,	и	о	постановке	качествен-
ных	спектаклей	не	могло	быть	и	речи.	Благодаря	целенаправленной	и	длительной	работе	нам	удалось	
решить	этот	вопрос.	В	Казахской	национальной	академии	искусств	имени	Жургенова	было	открыто	ко-
рейское	отделение,	 в	2013	 году	 состоялся	уже	второй	выпуск	артистов,	пополнивших	наш	коллектив.	
Два	года	назад	мы	заключили	меморандум	о	сотрудничестве	с	Национальным	университетом	искусств	
Республики	Корея.	У	наших	сотрудников	появилась	возможность	проходить	стажировки	и	совершенство-
вать	свое	мастерство	в	одном	из	лучших	университетов	Сеула.	Долгие	 годы	у	театра	не	было	своего	
здания,	но	в	2002-м	году	был	решен	и	этот	вопрос.	Корейский	театр	сегодня	–	это	сплоченный	коллектив	
профессионалов,	участник	и	победитель	республиканских	и	международных	театральных	фестивалей.	
Ежегодно	наши	артисты	выезжают	на	зарубежные	гастроли	(только	в	2014	году	коллектив	театра	
побывал	в	13	городах	России,	Кыргызстана	и	Кореи),	лучшие	артисты	и	режиссеры	из	Республики	Корея	
приезжают	в	Алматы	и	проводят	мастер-классы.	Сейчас	Корейский	театр	является	культурным	брен-
дом	не	только	корейской	диаспоры,	но	и	всей	многообразной	культуры	Казахстана.	

В	2010	году	по	инициативе	общественного	фонда	«Социальный	консорциум	АНК»	в	Казахстане	был	
открыт	первый	антрепризный	театр	–	Театр	Наций	Казахстана	«Самрук»,	объединивший	творческие	
силы	всех	этнических	театров	нашей	республики.	

Еще	один	проект,	причастностью	к	которому	я	очень	горжусь	–	это	Международный	культурологи-
ческий	проект	«Беседы	на	Шелковом	пути».	«Беседы»	–	это	площадка	для	диалога	ученых,	культурологов,	
депутатов,	писателей,	общественных	деятелей	и	политологов	стран	Центральной	Азии.	

Награды:	нагрудный	знак	«Мәдениет	қайраткері»;	медаль	«10	лет	Независимости	РК»;	медаль	«Ерен	
еңбегі	 үшін»;	 «Знак	почета»	Президента	Республики	 	Корея;	медаль	«20	лет	Независимости	РК»;	 обще-
ственная	медаль	Ассамблеи	народа	Казахстана	«Қазақстан	халқы	Ассамблеясының	қоғамдық	«Бірлік»	ал-
тын	медалі»		–	«Золотая	медаль	Единства	народа	Казахстана	«Бірлік»;	юбилейная	медаль	«20	лет	Ассам-
блеи	народа	Казахстана»,	юбилейная	медаль	«Қазақстан	Конституциясына	20	жыл»,	почетное	 звание	
«Заслуженный	деятель	РК»;	благодарственные	письма	Президента	Республики	Казахстан.	

Хобби:	коллекционирование	картин,	эзотерика,	психология,	лирика.
Кредо:	«Через	тернии	–	к	звёздам»
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Ниязова Нурия Исмагиловна
Председатель	Татарского	центра	Гуманитарного	развития	«Ильдаш»,	Председатель	
«Совета	Матерей»	при	Ассамблеи	Народа	Казахстана	г.Алматы,		Директор	по	разви-
тию	частной	медицинской	Клиники	«Клиника	Доктора	Ниязова»
Я	родилась	и	выросла	в	Алматы.	И	очень	люблю	свой	город.	Окончила	школу	№19,	со-
стояла	в	школьной	редколлегии,	но	не	за	художественный	талант,	а	за	креативное	
мышление.	Мне	всегда	было	интересно	что	-	то	придумывать,	организовывать.	Поэ-
тому	позже,	получив	три	образования,		нашла	себя	на	телевидении.
Но	изначально,	после	школы,	1986	году	поступила	в		Алматинский	Филиал	Джамбуль-
ского	 Технологического	 Университета	 Легкой	 и	 Пищевой	 Промышленности	 (АФДТ-

ЛПП),		по	специальности	Инженер	технолог	организации	общественного	питания.
В	1989	году	вышла	замуж,	родила	двоих	замечательных	детей,	сына	и	дочь.	
Однако,	имея	двух	маленьких	деток,	в	1998	я	решила	продолжить	свое	образование,	поступила	в	Новоси-

бирский	Государственный	Университет,	на	факультет	психологии.	Параллельно	проходя	курсы		тренингов	у	
новосибирских	и	московских	преподавателей.

И	почти	одновременно	меня	пригласили	работать	в	Телерадиокомпанию	«Шахар».	Работа	на	телеви-
дении	очень	интересная.	Я		решила	дальше	повысить	и	расширить	свое	психологическое	образование.	В		2001	
году	поступила	и	закончила	на	базе	Новосибирского	Государственного	Университета	Алматинский	центр	
психологического	развития	«Рост»	по	организационной	психологии	-		бизнес	психология.	Накопив	приличный	
багаж	знаний,	я	работала	уже	на	музыкальном	телеканале	«Хит	ТВ»		-	Директором	по	развитию	бизнеса.	

Но	все	же,	по	преемственности	поколений,	я	продолжила	дело	своего	отца,	выдающегося	человека	-		Ша-
рипова	Исмагиль	Лутфулловича,		депутата	Маслихата	города	Алматы	II,III	и	IV-го	созывов,	автора	научных	
трудов	в	области	сельского	хозяйства,	члена	совета	Ассамблеи	города	Алматы,	члена	политсовета	пар-
тии	«Нур	Отан»	нашего	города,	создателя	Татарского	центра	Гуманитарного	развития	«Ильдаш»,	кото-
рый	возродил	и	построил	на	своем	историческом		месте	мечеть	«Фатыма»,	в		районе	«Татарской	Слабоды»	
нашего	города.

Моя	мама,	Роза	Абубакировна,	врач-кардиолог	с	большим	стажем.	Всю	жизнь	проработала	в	Госпитале	
инвалидов	Великой	Отечественной	войны.

В	2012	году,	я	возглавила	Татарский	центр	«Ильдаш»,	в	2013	году	была	принята	в	члены	Ассамблеи	
Народа	Казахстана	города	Алматы,	а	в	2015	году	была	избрана	Председателем	«Совета	Матерей»	при	Ас-
самблеи	Народа	Казахстана	города	Алматы.

Мы	активно	работаем	с	детками	и	социально	неадаптированными	семьями.	Я	считаю,	что	помощь	
наших	общественных	организаций	и	просто	граждан	в	большем	объеме	необходима	именно	этой	категории	
населения.	Поэтому	уже	стали	традиционными,	благотворительная	акция	«Путь	к	школе»,	которую		мы	
проводим	для	детишек	в	мечети	«Фатыма».		Детишки	получают		огромную	радость	и	светяться		улыбка-
ми.	Очень	ценно	и	важно,	что	радуясь	материальным	ценностям,	дети	обогащаются	духовно.	Они	познают,	
как	важно	помогать	людям,	нести	добро	всем	окружающим.

Акция	«Детей	чужих	не	бывает»	стала	традиционной	для	ТЦГР	«Ильдаш».			Совместно	с	Советом	ма-
терей	при	АНК	г.Алматы	проводим	встречи	с	детьми,			находящимися	в	центре	адаптации	несовершенно	
летних	детей,	оказывая	не	только		моральную,	психологическую		поддержку	детям,	создавая	теплую		дру-
жественную	обстановку,	а	так	же	передавая	в	дар	Центру	технику,	игрушки,	угощая	детей	сладостями,	
привозя	мини-спектакли	и,	конечно,	же	билеты	на	развлекательные	мероприятия,	на	которых	многие	из	
детишек	никогда	не	были.	Мы	также	помогаем	решать		вопросы	адаптации	детей-подростков	из	Центра,	
которым	исполняется	18	лет,	и		они	покидают	ЦАН	или	детские	дома.	ТЦГР	«Ильдаш»	не	оставляет	без	
внимания	детишек,	которые	в	буквальном	смысле	боряться	за	жизнь.	Это	пациенты		отделения	Онкогема-
тологии	в	Научном	центре	педиатрии	и	детской	хирургии	(НЦП	и	ДХ).	

Награды:	юбилейная	медаль	Года	Ассамблеи.	
Благодарственные	письма	от:	Президента	Казахстана	–	Назарбаева	Н.А.,	акима	г.Аламаты	–	Есимова	

А.С.	первого	заместителя	Председателя	Алматинского	городского	филиала	Партии	«Нур	Отан»		-		Маты-
жанова	К.С.	акима	Медеуского	района	г.Алматы	–	Макежанова	С.А.

Кредо:	«Все	в	наших	руках,	поэтому	их	нельзя	опускать»,	-	так	говорила	Коко	Шанель.
Я	считаю,	что	женщина	всегда	должна	оставаться	женщиной-	 слабой,	женственной,	нежной.	Сила	

женщины	в	ее	слабости.	Рядом	с	женщиной	всегда	должно	быть	сильное	плечо	мужчины,	и	мудрость	жен-
щины	сотворить	себя	так,	чтобы	мужчине	захотелось	быть	этим	плечом.	
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Нукетаева Динар Жусупалиевна
Ректор	Казахского	государственного	женского	педагогического	университета,	член	город-
ского	политического	бюро	партии	«Нұр	Отан»	города	Алматы	и		Национальной	комиссии	
по	делам	женщин	и	семейно-демографической	политике	при	Президенте	Республики	Казах-
стан,	кандидат	педагогических	наук.
Родилась	4	ноября	1964	года	в	селе	Архарлы	Алакольского	района	Алматинской	области.	
Моя	 педагогическая	 деятельность	 –	 это	 сбывшаяся	 мечта	 детства,	 укрепившаяся	 в	
школьные	 годы,	 благодаря	 моей	 матери	 и	 моим	 учителям.	 Моей	 первой	 учительницей	
была	Алима	Исабекова.	Она	научила	меня	читать,	писать,	считать.	В	школе	я	была	пред-
седателем	совета	пионерской	дружины.	Позже		была	избрана	секретарем	школьной	ком-

сомольской	организации.	Школу	имени	Т.Рыскулова	в	селе	Узынагаш	Жамбылского	района	Алматинской	области	
окончила	на	отлично.	А	в	1986	году	окончила	КазГУ	им.	С.М.Кирова		по	специальности	преподавателя	химии.	Не	
зря	я	выбрала	эту	специальность,	так	как	это	влияние	моего	любимого	учителя	химии	Майры	Жамашевой.	Она	
на	каждом	уроке		показывала	что-то	новое	и	необыкновенное.	Интересные	уроки,	занимательные	лабораторные	
занятия	оставили	глубокий	след	в	моей	памяти.	В	университете	большим	интересом	слушала	лекции	видных	
ученых	Б.Мансурова,	Н.Нурахметова,	К.Токсейтова	и	многих	других.	Я	благодарна	всем	моим	учителям	за	то,	что	
они	привили	мне	жажду	к	постоянному	стремлению	вперед,	жажду	к	учению,	жажду	к	желанию	жить	и	творить	
то	самое	«разумное,	доброе,	вечное»	для	своих	учеников.		

Роль	родителей	в	формировании	моей	личности	-		является	ведущей.	В	нашей	семье	царила	атмосфера	до-
броты,	честности,	любви.	Отец	Жусупали	Нукетаев	-	первый	аким	Жамбылского	района	Алматинской	области.	
Он	всю	свою	жизнь	работал	в	государственной	службе.	Из-за	энергичности	и	умений,	в	свои	26	лет	он	стал	ди-
ректором	овцеводческого	совхоза	Каракум	Алакольского	района	Талдыкурганской	области.	После	председателем	
колхоза	Ленин	Жамбылского	района	Алматинской	области,	потом	директором	конного	завода	«Дегерес».	Был	
председателем	районного	Совета	народных	депутатов,	депутатом	областного	Совета	и	занимал	другие	руково-
дящие	должности.	Мать	Алмагул	Слямкуловна	была	учителем.

Трудовую	деятельность	начала	 в	 образовательной	 среде.	В	 1988-1990	 годах	работала	 учителем	 химии	 в	
школе	села	Ащыбулак	Илинского		района	и	в	школах	Жамбылского	района	Алматинской	области.	С	1992	года	тру-
довой	путь	продолжила	в	государственной	службе.	С	1992	по	1994	год	стала	инспектором	в	комитете	по	делам	
молодежи	при	районном	испольнительном	комитете	Жамбылского	района	Алматинской	области	и	старшим	
референтом	Жамбылского	районного	Совета	Народных	депутатов.	1994	году	работала	референтом	Жамбыл-
ской	районной	администрации,	с	апреля	этого	года	ведущим	специалистом	Жамбылского	районного	Маслихата.	
С	октября	1999	года	заняла	должность	Секретаря	Жамбылского	районного	Маслихата	Алматинской	области,	а	
с	октября	2004	года	избрана	депутатом	Мажилиса	Парламента	Республики	Казахстан	IІІ	созыва	от	избиратель-
ного	округа	№	17	Алматинской	области,	была	членом	Комитета	по	социально-культурному	развитию	Мажилиса	
Парламента	РК.	С	июня	2007	года	депутат	Мажилиса	Парламента	РК	IV	созыва	по	партийному	списку	Народно-	
Демократической	партии	«Нур	Отан».	В	моей	законодательной	деятельности	З.Ж.Кадырова	занимает	особенное	
место	как	коллега	и	как	наставник.	С	2009	года	назначена	Председателем	комитета	по	социально-культурному	
развитию	Мажилиса	Парламента	Республики	Казахстан.	

Занималась	 проблемами	 устранения	 недостатков	 и	 совершенствования	 законопроектов	 социально-куль-
турного	развития,	а	так	же	сделала	огромную	работу	по	приведению	в	соответствие	этих	законопроектов	нор-
мам	международных	стандартов.	В	Парламенте	была	руководителем	рабочей	группы	и	инициатором	законопро-
екта	«О	равных	правах	и	равных	возможностях	мужчин	и	женщин»	(закон	был	принят	и	действует	по	сей	день).	
Была	руководителем	рабочей	группы	«Кодекса	о	браке	и	семье».	

20	сентября	2011	года	назначена	ректором		Казахского	государственного	женского	педагогического	универ-
ситета.	Я-руководитель	вуза	с	уникальной	спецификой,	обеспечивающего	гендерную	политику	государства,	со-
вершенствующего	роль	женщины	в	социальной	и	духовной	сфере,	поэтому	всегда	стараюсь	следовать	веяниям	
времени,	внедряя	инновационные	технологии	для	подготовки	конкурентоспособных	специалистов,	востребован-
ных	на	международном	рынке	труда.	Ведется	огромная	работа	по	формированию	образа	современной	казахской	
девушки	в	обществе.	

За	свои	заслуги	награждена	государственными	наградами	и	медалями:	орденом	«Құрмет»	(2007),	«Қазақстан	
Республикасының	Тәуелсіздігіне	10	жыл»	(2001),	«Қазақстан	Парламентіне	10	жыл»	(2006),	нагрудным	знаком		
партии	«Нұр	Отан»	«Белсенді	қызметі	үшін»	(2010),	«Қазақстан	Республикасының	тәуелсіздігіне	20	жыл»	(2011),	
орденом	«Қазақстан	даңқы»	(2013),	медалями	«Қазақстан	қаржы	полициясына	20	жыл»	(2014),	«Қазақстан	Респу-
бликасы	ІІМ	Ішкі	әскерлеріне	20	жыл»	(2014)	и	медалью	«Қазақстан	халқы	Ассамблеясына	20	жыл»	(2015).	

Мое	хобби:	спорт,	чтение	литературы.
Мои	жизненные	принципы	(кредо):	честность,	человечность,	гуманность.	
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Нусипжанова Бибигуль Нургалиевна        

Заслуженный	 деятель	 Республики	 Казахстан,	 к.п.н.,	 профессор,	 ректор	 Ка-
захской				национальной	академии	искусств	имени	Т.Жургенова.	Алмаатинка,	
закончила	Республиканскую	музыкальную	школу	имени	А.Жубанова	для	ода-
ренных	детей	по	классу	фортепиано,	после	окончания	Алматинской	Государ-
ственной	консерватории	имени	Курмангазы	продолжила	работу	в	Детской	
музыкальной	школе	№1	имени	А.Кашаубаева,	где	начала	свой	педагогический	
путь	в	1984	году,	будучи	студенткой	4-го	курса.	Родилась	в	семье	известного	
казахского	певца	–	Нургали	Нусипжанова,	с	детства	вся	атмосфера	в	доме	

была	буквально	пропитана,	пронизана	творчеством,	музыкой,	так	как	у	нас	часто	собирались	
известные	 композиторы	 и	 музыканты	 –	 Ш.Калдаяков,	 Н.Тлендиев,	 Е.Хасангалиев,	 М.Сагатов,	
А.	Бейсеуов,	Б.Ашимова,	М.Мангытаев,	З.Койшыбаева	и	многие	другие,	поэтому	моя	дальнейшая	
судьба	была	предопределена,…	и	по	сей	день	моя	жизнь	непосредственно	связана	с	искусством	
и	 культурой.	Всю	 свою	жизнь	я	 работаю	в	 сфере	музыкального	и	 художественного	образова-
ния	–	педагог	детской	музыкальной	школы,	преподаватель	фортепиано	на	кафедре	«Искусство	
эстрады»	 Казахской	 Национальной	 академии	 искусств	 им.Т.Жургенова,	 заведующая	 секцией	
«Общего	фортепиано»,	заведующая	кафедрой,	декан	факультета	«Музыкальное	искусство»,	ди-
ректор	Республиканского	эстрадно-циркового	колледжа	им.Ж.Елебекова.	Я	горжусь	своими	уче-
никами		и	студентами,	многие	из	которых,	на	сегодняшний	день	являются	известными	эстрад-
ными	исполнителями,	актерами	и	режиссерами,	достойно	представляя	культуру	и	искусство	
Казахстана	не	только	в	нашей	стране,	но	и	далеко	за	ее	пределами.

Считаю	себя	абсолютно	счастливым	человеком,	так	как	на	моем	жизненном	пути	встреча-
лись	необыкновенные	люди,	о	которых	вспоминаю	с	огромной	благодарностью	и	любовью,	пре-
клоняюсь	перед	ними	-		любимая	школьная	учительница	Людмила	Ильинична	Лапан,	наш	ректор	
–	Газиза	Ахметовна	Жубанова,	педагог	–	Шолпан	Болатовна	Жубанова	и	многие	другие,	у	кого	
мне	посчастливилось	учиться	и	работать!

Люблю	и	дорожу	самым	ценным,	что	есть	в	моей	жизни	-	родителями,	детьми,	семьей,	всем	
тем,	кто	поддерживает	и	дает	силы,	кто	искренне	верит	и	воодушевляет.	Благодаря	родите-
лям,	прививших	нам	такие	качества	как	 -	ответственность,	трудолюбие,	патриотизм	–	все	
свои	знания,	жизненные	силы	отдаю	любимому	делу.	

Мною	 написано	 около	 100	 статей,	 публикаций,	 учебных	 и	 учебно-методических	 пособий,	
являюсь	одним	из	авторов	3	Госстандартов	ТиПО,	Председатель	РУМС	по	11	специальностям	
искусства	 и	 культуры.	 Организатор	международных	 и	 республиканских	 научно-практических	
конференций,	театральных	фестивалей,	конкурсов,	международного	циркового	Форума,	явля-
юсь	 членом	Художественного	 совета	по	музыкальному	искусству	Министерства	 культуры	и	
спорта	Республики	Казахстан.

Награды:	 звание	 «Заслуженный	 деятель	 Республики	 Казахстан»,	 лауреат	 Межгосудар-
ственной	премии	«Звезды	Содружества»	в	области	культуры	и	искусства	(2014г.),	юбилейные	
медали	«ҚР	Тәуелсіздігіне	20	жыл»,	«Қазақстан	халқы	Ассамблеясына	20	жыл»,	Благодарность	
Президента	Республики	Казахстан,	почетные	грамоты	Министерство	образования	и	науки	Ре-
спублики	Казахстан	и	акима	города	Алматы.

			Хобби:	литература,	музыка,	театр
			Кредо:	Со	светлой	верой	в	будущее...
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Омербаева Кумусжан  Сагындыковна
Детство	в	моей	памяти	осталось	как	сказочный,	добрый	мир,	в	котором	были	
мои	папа,	мама,		дедушка	Омирбай	и	мы	–	шестеро	детей.	 Они	 нас	 учили	
быть	честными,	порядочными	уважать	старших,	дорожить	честью	семьи.	В	
школе	 была	 избрана	 секретарем	 комсомольской	 организации.	 Как	 отличница	
учебы	и	активистка	была	награждена	поездкой	на	кремлевскую	елку.	Профессию	
учителя	русского	языка	и	литературы	выбрала	благодаря	директору	школы	Е.В.	
Бородина.	Каждый	урок	литературы	был	настоящим	спектаклем,	где	все	роли	
исполнял	он	сам.	По	окончанию	школы	поступила	в	Ленинградский	педагогиче-

ский	институт	имени	Герцена.	Трудовую	деятельность	начала	учителем	русского	языка	и	литера-
туры	в	сельской	школе.	С	1961	по	1971	годы	работала	в	комсомоле:	заведующей	отделом,	вторым,	
первым	секретарем	Качирского	райкома	комсомола,	секретарем	Павлодарского	обкома	комсомола.	
С	1971	по	1989	год	на	партийной	работе:	в	райкоме,	горкоме,	обкоме	партии,	ЦК		Компартии	Казах-
стана,		секретарем	Талды-Корганского	обкома	партии.	В	январе	1989	года	на	альтернативной	осно-
ве	избрана	секретарем	Казсовпрофа.	В	сентябре	этого	же	года	указом	Президиума	Верховного	Сове-
та	назначена	заместителем	Председателя	Совета	Министров	Казхской	ССР	по	вопросам	социальной	
сферы.	В	этом	же	году	избрана	председателем	женсовета	Республики.	Самым	большим	достижени-
ем	считаю	выдвижение	пяти	женщин	кандидатами	в	депутаты	Верховного	Совета		Республики	и	
двух	–	в	Верховный	Совет	СССР.	По	моему	предложению	при	поддержке	Нурсултана	Абишевича	Назар-
баева	был	решен	вопрос	о	передаче	здания	больницы	Совета	Министров		Центру	здоровья	матери	
и	ребенка.	В	1991	г.	утверждена	советником	Председателя	Верховного	Совета	Республики,	а	затем	
заведующей	отделом	международных	связей	и	протокола.	В	1997	г.		назначена	Временно	поверенной		
в	делах	Республики		в	Литве,	а	также		по	совместительству	в	Латвии	и	Эстонии.	В	1998	г.		утвер-
ждена	советником	интеграционного				Комитета	СНГ	в	г.	Алма-Ата.	На	всех	участках	работы	посто-
янно	уделяла	внимание	вопросам	патриотического	и	интернационального	воспитания	молодежи,	
развития	здравоохранения,	обустройства	детских	домов,	домов	престарелых,	выдвижения	женских	
кадров	на	руководящую	работу.	Будучи	членом	Комитета	советских	женщин,	принимала	участие	
в	международных	встречах	женщин	в	гг.	Москве,	Ташкенте,	Киеве,	а	также	возглавляла	делегации	
Комитета	советских	женщин		в	Аргентину	и	Чили.

	Все,	чего		я	достигла	в	жизни,	это	благодаря	моим	наставникам	в	комсомоле:	М.	И.	Исиналиеву,	
В.В.	Ненадову,	В.Ф.	Герасименко,	У.Д.	Джанибекову,	К.К.	Кунантаевой,	Н.Б.	Абаевой,	А.М.	Ажибаевой,	В.Х.	
Шендауловой,	З.А.	Керемеуловой,	Г.	Копешеву,	В.М.	Полякову,	А.П.	Осняч,	Г.Н.	Могилевцеву		и	др.	На	пар-
тийной	работе	в	Павлодарской	области	-	Г.Н.	Смакотину,	Х.Х.	Демесинову,	К.А.	Алину,	Г.А.	Барикову,	Г.Я.	
Голкову.	

Ответственность,	мудрость,	последовательность	я	постигала,	работая	в	ЦК	Компартии	Ка-
захстана	под	 руководством	члена	Политбюро	ЦК	КПСС	Д.А.	Кунаева,	 секретаря	по	 идеологии	С.Н.	
Имашева,	зав.	отделом	пропаганды	А.П.	Плотникова,	его	замечательных	замов.	Уверенность	в	реше-
нии	сложных	проблем	приобрела,		работая	в	правительстве		под	руководством	Н.А.	Назарбаева	и	У.К.	
Караманова.	Безмерно	благодарна	и	признательна	всем,	с	кем	я	работала	в	комсомоле,	на	партийной	
работе,	в	профсоюзах,	правительстве,	парламенте,	моей	семье	за	их	понимание	и	поддержку.

В	настоящее	время	нахожусь	на	заслуженном	отдыхе.		Являюсь	членом	комиссии	по	делам	жен-
щин,	 семейно-демографической	 политике	 при	 акиме	 г.	 Алматы,	 членом	 Республиканского	 Совета	
женщин.

Награждена	орденом	«Знак	Почета»,	шестью	медалями.	Победительница	в	номинации	«Золотые	
женщины	Казахстана»,	Почетный	гражданин	Алматинской	и	Павлодарской	областей.	Мое	имя	зане-
сено	в	«Золотую	книгу»	Павлодарской	области,	Почетный	доктор	Павлодарского	Государственного	
университета	им.	Торайгырова,	Почетный	профессор	Павлодарского	педагогического	университета.

Мое	кредо:	Честность,	порядочность,	человечность.	Уметь	найти	общий	язык	с	окружающими	
людьми.	Доводить	начатое	дело	до	конца.		

Хобби:	люблю	читать,	быть	на	природе	слушать	любимые	мелодии,	медитировать,	петь,	тан-
цевать,	заниматься	«Бодифлексом»,	встречаться	с	друзьями,	общаться	с	детьми,	внуками	и	прав-
нуком.
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Орумбаева Гульсауле Абдыхадыровна     

Орумбаева	Гульсауле	Абдыхадыровна	-	художественный	руководитель,	главный	
балетмейстер	Государственного	ансамбля	танца	 «Салтанат»,	 заслуженный	
деятель	 искусств	 Республики	Казахстан.	 Родилась	 18	февраля	 1952	 г.	 в	 селе	
Берлик	Джамбульской	 	области.	Отец	-	Кустутунов	Абдыхадыр	-	участник	
Великой	Отечественной	войны,	полковник	КГБ	и	МВД.	Умер	в	2001	году.	Мать	
-Кустутунова	Р.П.	-	заслуженный	педагог	РК.	Дочь	-	Орумбаева	С.-начальник	
управления	финансовой	полиции,	в	звании	майор.

После	 окончания	 с	 отличием	 АХУ	 им.	 Селезнева	 была	 направлена	 со-
листкой	ансамбля	«Гульдер».		Директором	этого	учебного	заведения		была	известная		танцов-
щица,	 педагог,	 народная	 артистка	 Казахской	 ССР-	 Шара	Жиенкулова.	 Преподавала	 казахские	
и	восточные	танцы	в	Казахском	Государственном	университете,	отделении	хореографии	и	в	
Эстрадно-цирковой	студии.	По	результатам		была	издана	книга	«Казахский	танец,	методика	
его	преподавания»	и	программа	обучения	«Теория	и	методика	преподавания	казахского	танца	
по	специальности	бакалавр	хореографии».	По	этим	учебникам	занимаются	студенты	высших	
учебных	заведений.

Преподавание	совмещала	с	работой	в	Казахконцерте	в	качестве	главного	балетмейстера	
Республики	Казахстан.

С	приходом	в	Государственный	ансамбль	танца	РК	«Салтанат»	коллектив	получил	новый	
творческий	импульс,	я	постараласМы	сплотились	в	дружный,	молодой	работоспособный	кол-
лектив.	Также	удалось	создать	пошивочный	цех,	где	шьют	великолепные	концертные	костюмы.

За	20	лет	руководства	коллективом	было	создано	более	150	танцев	(казахские	танцы,	тан-
цы	народов,	проживающих	в	нашей	республике	и	танцы	народов	мира)	и	2	спектакля	–	«Томи-
рис»,	на	военную	тему	-	«Во	имя	Родины».

В	ее	постановках	видна	жизнь	нового	Казахстана,	неповторимые	краски	степей,	гор	и	друж-
ба	народов	нашей	Родины.

За	годы	работы	в	ансамбле	вместе	с	коллективом	была	приглашена	в	город	Пусан	(Южная	
Корея)	на	всемирный	фестиваль	танца,	где	была	награждена	специальным	дипломом	«За	высо-
кое	профессиональное	мастерство,	яркость	и	самобытность	национального	колорита».

На	праздновании	850-летия	г.	Москвы	наш	ансамбль	был	отмечен	почетной	грамотой	мэра		
г.Москвы	Ю.	Лужкова.

Коллектив	известен	не	только	у	нас	в	Республике,	но	и	за	рубежом.	Англия,	Франция,	Китай,	
Италия,	Турция,	США,	Индонезия,	Индия	и	многие	страны	восхищаются	хореографическим	искус-
ством	представителя	Казахстана-	Государственным	ансамблем	танца	РК	«Салтанат».

За	проявленные	заслуги	перед	Республикой	Казахстан	была	отмечена	Правительством	зва-
нием	«Заслуженный	деятель	искусств	РК».

Кроме	этого,	за	активную	деятельность,	проявленную	в	праздновании	презентации	новой	
столицы,	Указом	Президента	РК	была	награждена	медалью	«Астана».

За	большой	вклад	за	развитие	культуры	в	хореографическое	искусство	в	2007	году	была	на-
граждена	орденом	«Курмет».

Впереди	большие	творческие	планы	и	работа	над	созданием	новой	программы	Государствен-
ного	заслуженного	ансамбля	танца	«Салтанат».

Хобби:	выращивать	цветы	и	в	свободное	время	с	семьей	выезжать	на	природу.								
Кредо:	Быстрее	утро,		и	на	работу.	Красота	спасет	мир.
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Оспанова Бахыт Ахметкалиевна                

Родилась	и	выросла	в	городе	Актобе	в	семье		государственного	служащего,	
участника	 Великой	 Отечественной	 войны,	 ветерана	труда.	 Отец	 и	 мать	
происходили		из	семей	погибших	в	годы	репрессий	родителей,	вырастили	ше-
стерых	детей.	Там	же,	в	городе	Актобе		закончила	среднюю	школу	и	Актю-
бинский	 государственный	 медицинский	 институт	 по	 специальности	 «Ле-
чебное	дело»,	ныне	Западно	-		Казахстанский	государственный	медицинский	
университет	 имени	 Марата	 Оспанова.	 Работала	 врачом	 –	 терапевтом,	
преподавала	в	Актюбинском	медицинском	училище	и		Актюбинском	государ-

ственном		медицинском	институте.	 	В	1990	году	после	переезда	в	г.Алма-Ата,	преподавала		в	
республиканском	медицинском	училище,	затем	занималась	медицинской	деятельностью	в	ка-
честве	директора	в	ОО	«Центр	детоксикации	РК»-представительстве	Международной	службы	
детоксикации»,	медицинской	компании	ТОО	«VITA	FOOD»-представительстве	английской	фар-
мацевтической	компании	«G&G»		г.Алматы.	

В	2008	г.	основала	общественный	фонд	имени	Марата	Оспанова		по	инициативе	и	при	под-
держке	соратников,	где	работаю	в	качестве	президента	по	настоящее	время.	В	эти	же	годы	ра-
ботала	в	различных		общественных	организациях:	являюсь	членом		комиссии	по		делам	женщин	
и	семейно-демографической	политике	при		акиме	г.Алматы,			вице-президентом	общественного		
женского	клуба	«Аруана»,		сопредседателем			Дипломатического	клуба,	членом	экспертного	со-
вета	НПО	при	ЧФ	«Фонд	Первого	Президента	РК-Лидера	нации»,	членом	координационного	сове-
та	НПО	при	управлении	внутренней	политики		акимата	г.Алматы.	Член	партии		«Нур	Отан»		с	
2000	года.

Являюсь	автором	изданий:	1.	«Марат	Оспанов.	Воспоминания».	Серия	«Жизнь	замечатель-
ных	людей».	Издательство	«Экономика»,	2002год.	2.	«Марат	Оспанов.	Мен	сенемін.	Я	верю».	Из-
бранные	статьи,	публикации,	интервью.	Издательство	«Білім»,	2009	год	 	3.	«Марат	Оспанов.	
10	лет	в	политике...10	лет	спустя».	К	60-летию	со	дня	рождения.	Издательство	«Білім»,	2009	
год,	в	соавторстве	с	Гульнарой	Рахметовой.	Методические	рекомендации	для	педагогов	детских	
социальных	учреждений.

Переломный	момент	в	 	жизни	и	 	 –	 переезд	 в	 1990	 году	 в	Алма-Ату,	 связанный	 с	 избрани-
ем	супруга	-	Марата	Оспанова	-	депутатом	Верховного	совета	КазССР	12	созыва	в	ходе		первых	
альтернативных	выборов,	 	 совпавших	с	перестройкой,	а	 затем	и	обретением	независимости	
государства.	Мы	оказались	в	гуще	ярких,	судьбоносных	политических	событий.	Это	были	самые	
интересные	и	насыщенные	событиями	счастливые	годы.	Другой	переломный	момент	в		жизни	
–	это	потеря	самого	дорогого	человека,		ставшее		большим	испытанием	для	меня	и	моих	детей.		
Мой	супруг	-	Оспанов	Марат	Турдыбекович	-	государственный	и	политический		деятель	РК,	пред-
седатель	Мажилиса	Парламента	РК	первого	созыва,	депутат	Верховного	совета	12		и	13	созы-
вов,	Мажилиса	Парламента	1	и	2	 созывов,	доктор	экономических	наук,	академик	Евразийской	
академии	наук,	политик,	стоявший	у	истоков	становления	страны.		Мы	выстояли	и	я	могу	гор-
диться	своими	детьми,	ставшими	мне	опорой	и	достойно	несущими	имя	своего	отца.						С	момен-
та	создания		общественного	фонда	имени	Марата	Оспанова	осуществлено	много	общественно	
-	и	социально	значимых	проектов.	Основной	–	это	социальный	проект	«Мейірім»,	направленный	
на	психологическое	и	творческое	развитие	детей	с	особенностями	в	развитии,	детей-сирот	из	
17	социальных	детских	учреждений	Алматы	и	области..	Сделаны	реальные	шаги	по	объединению	
усилий	государственных,	общественных,	бизнес	структур	и	СМИ	для	решения	проблем	детей	с	
особыми	потребностями.

Награды:	 	юбилейные	медали	«10	лет	Независимости	Республики	Казахстан»,	«20	лет	Не-
зависимости	Республики	Казахстан»,	«20	лет	Конституции	Республики	Казахстан»,	благодар-
ственное	письмо	Президента	РК	Н.А.Назарбаева,	почетные	грамоты	и	благодарственные	пись-
ма	за	профессиональные	и	общественные	заслуги.

Увлечения,	хобби:		музыка,	чтение,	путешествия,		коллекционирование	колокольчиков	–	око-
ло	1000	экземпляров	из	разных	стран.

Жизненное	кредо:	«У	меня	не	будет	второй	возможности	произвести	первое	впечатление».
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Рамазанова Бижамал Рамазанкызы
Я	родилась	в	1927	году	в	ауле		Кызылагаш	Аксуского	района		Алматинской		об-
ласти.		Отец	Есиргепулы		Рамазан	владел	руccкой	и	арабской	грамотой.	Когда		в		
1916	годы,	во	время	гражданской		войны	призвали		казахских	джигитов	на		ты-
ловые	работы	(копать	на		линии		фронта	окопы)		он	работал			под	Петербургом.	
Потом	 занимался	 	 различной	 	 cельскохозяйственной	 	 деятельностью.	Мать	
Уазипа	Абдильдакызы	в	течении	долгих	лет	была		передовой	дояркой	в	совхозе		
имени		Кирова	Гвардейского		района.	Родители	привили	трудолюбие,	стойкость	
характера	и	силу	воли.

Я		в		1942		году,	закончив		краткосрочные		курсы		по		подготоке		учителей	при		Тургенском	педучили-
ще,	свой		трудовой		путь	начала	с	преподавания	в	начальных		классах	Шанканайской	средней		школы	
Гвардейского	(ныне	Кербулакского)	района.	Затем		преподавала	казахский		язык	и	литературу	при	
неполной			Каракемерской	школе	этого	же		района.	В		1945	году	решением		Талдыкорганского			отде-
ла		образования	была	направлена			на	работу		в			областной		комитет		комсомола.		В		1945-1957		гг.	
работала		в	должности	первых	секретарей		Караталького	района,	Талдыкорганского	городского	и	
Талдыкорганского	областного	комитетов		комсомола.	Затем	работает	на	должностях	председа-
телей	Талдыкорганского		городского		исполнительного	комитета	и	Талдыкорганскуого	обастного		
исполнительного		комитета.	

1959-1963	гг.	избиралась	на	должность		секретаря	партийного	комитета		Алматинской		об-
ласти.		1963-1975		годы		-	12	лет		подряд	работает		секретарем		Президиума		Верховного	Совета		
Казахской		ССР,	а	в	1982	году	до	выхода	на		пенсию		работала		на		должности	начальника		Главного	
управления	Архивов		при	Совете		Министров		Казахской	ССР.		В	1982–1992гг.	–	старший	преподава-
тель	 	 	по	дисциплине	«Политология»	 	 	института		 	повышения	 	квалификации	Республиканского	
отдела	работников		культуры	и	института		дорожного	строительства	имени		Б.Гончарова.	

Я	–	«Почетный	гражданин»	города	Алматы,	Алматинской		области,	Аксуского	района	и	города		
Талдыкоргана.	Я	-		выпускница		педагогического	университета		имени		Абая.	Кандидат		философских	
наук,	автор		книг:	«Незабываемые	две		поездки»	(Про	Индию),		«Елім	деп	соққан	жүректері»,	«Органы	
народовластия»,	«Өскелең	елдің	өренді	қыздары»,	«Они	творили	историю»	.	Также		являюсь		авто-
ром	статей		про	деятелей		политики	и	культуры	нашей		страны,	такие	как	Д.А.	Кунаев,	М.Б.	Бейсеба-
ев,	С.Б.	Ниязбеков,	Б.А.	Ашимов,	Х.	Доспанова,	Б.	Больтирикова,	П.	Тажибаева,	Б.	Римова,	З.	Тамшыбаева	
и	др.	

Награды:	орден	«Құрмет»,		медаль		«За	выдающиеся	достижения»,		юбилейные	медали	«10	лет	
Конституции	Казахстана»,	«10	лет	Астане»,	«Независимости	Республики	Казахстан	20	лет»,	«Це-
лине	50	лет».

Девиз	по	жизни:	«В	погоне	за	счастьем,	не	совершай	проступки,	ищи	внутри	себя	и	для	себя!»	
(Пифагор).	

Семья:		муж	Албазаров	Шапагат	–	гвардии	полковник		в	отставке,	участник	освобождения	от		
фашистов	Беларуси,	Польши,	участвовал		в	операциях	окружения	Берлина.	Кавалер	орденов	Красная		
Звезда,	ордена		Великой	Отечественной		войны			II	степени,	ордена		«Құрмет»(скончался		в	апреле	
2015	года		в	92	года	от	роду	).		Сыновья	–	Бауыржан,	Бахытжан,		внуки	–	Адильжан,	Кайыржан	име-
ют		ученые	степени	и	звания		являются	профессионалами			в	области		математики,	нефте-газовой		
отрасли.	
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 Рымбаева Роза Куанышевна
Народная	артистка	Республики	Казахстан,	профессор	кафедры	актерского	
мастерства	Университета	театра	и	кино	им.	Т.	Жургенова.
Родилась	на	станции	Жангиз-тобе	Семипалатинской	области	в	семье	желез-
нодорожника.	Окончила	10	классов	в	городе	Семей.	Участвовала	на	Всесоюз-
ных	международных	конкурсах,	стала	лауреатом.	Отец	Рымбаев	Куаныш	и	
мать	Касенова	Айту.	
Я	 закончила	 Алма-Атинский	 государственный	 театрально-художествен-
ный	институт	по	 специальности	актер	музыкальной	комедии.	Моими	на-

ставниками	были	замечательные	учителя	такие,	как	Рахилям	Абдрахмановна	Машурова,	Кау-
кен	Кенжетаевич	Кенжетаев,	П.	Ш.	Эльдаров,	и.т.д.	

Участвуя	 во	 Всесоюзном	 конкурсе	молодых	 исполнителей	 «С	 песней	 по	жизни»	 завоевала	
первую	премию,	за	что	было	присуждено	почетное	звание	лауреата	премии	Ленинского	комсо-
мола	Казахстана	в	1976	году.	В	1977	году	на	Международном	конкурсе	эстрадных	исполнителей	
в	Болгарии	«Золотой	Орфей»	завоевала	«Гран-при»,	в	Польше		-«Сопот	77»,	в	Турции	-	«Алтын	
микрофон»,	стала	лауреатом	конкурса.	Участвовала	во	многих	конкурсах	и	фестивалях,	в	Зим-
них	олимпийских	играх	в	США,	в	Норвегии,	в	Днях	культуры	СССР	в	Венгрии,	в	Турции,	ЧССР,	Узбеки-
стана,	Кыгызстана	и	многих	других	странах.	Участвуя	в	Международном	конкурсе	на	Кубе,	была	
удостоена	первой	премии	«Гран-При»	и	«Гала-83».	

В	1976—1979	годах	работала	солисткой	республиканского	молодёжно-эстрадного	ансамбля	
«Гульдер»,	с	1979	года	—	солистка	эстрадного	ансамбля	«Арай»,	где	директором	и	художествен-
ным	руководителем	был	мой	муж	Таскын	Окапов.	С	1979	года	и	по	настоящее	время	–	солистка	
Республиканского	 концертного	 объединения	 «Казахконцерт»,	 одновременно	 совмещаю	 работу	
преподавателя	Казахской	Академии	искусств	им.	Т.	Жургенова	с	1995	года.	Всегда	участвовала	и	
стараюсь	участвовать	в	благотворительных	концертах,	посвященных	детям-сиротам,	мате-
рям,	инвалидам.	Считаю,	что	помогать	людям	должен	каждый	гражданин.	

Семья	–	это	святое.	Мой	муж	—	Таскын	Окапов	был	талантливым	человеком.	И	наши	дети,	
сыновья	Али	и	Мади	тоже	занимаются	музыкой.		

	 Я	являюсь	первой	казахстанской	артисткой,	которая	представляла	СССР	на	междуна-
родных	конкурсах,	считаюсь	«Золотым	голосом	Казахстана»	и	нередко	меня	называют	«Пою-
щим	соловьём	Средней	Азии».	Мой	голос	классифицируют	как	лирическое	сопрано,	голос	охваты-
вает	ровно	4	октавы.	Я	не	позволяю	себе	петь	под	фонограмму.	

	 Нередко	меня	в	народе	сравнивают	с	Аллой	Борисовной	Пугачевой.	При	всей	несхожести	
стиля,	имиджа	и	манеры,	мы	признаны	народом	примадоннами.

	 В	своих	сольных	программах	всегда	ставлю	живое	исполнение	с	сопровождением	эстрад-
но-симфонического	оркестра.	

Награды:	в	1979	году	за	большие	заслуги	в	области	музыкального	искусства	получила	по-
четное	звание	«Заслуженной	артистки	Республики	Казахстан»,	а	в	1986	году	–	звание	«Народной	
артистки	Республики	Казахстан»,	в	1991	году	-	«Заслуженный	деятель	искусств	Кыргызстана»,	
«Заслуженная	артистка	Узбекистана».	В	2001	году	награждена	орденом	«Парасат»,	в	2004	году	
лауреат	государственной	премии	Республики	Казахстан,	кавалер	ордена	«Парасат»	РК	в	2010	
году.	В	2015	году	получила	премию	за	вклад	в	развитие	музыкальной	индустрии	Казахстана	-	
Премию	Муз-ТВ	«Гравитация».	

Хобби:	определенного	хобби	нет.	Свое	вободное	время	полностью	посвящаю	детям,	люблю	
разговаривать	с	ними	по	душам,	гулять	и	отдыхать	в	их	компании.	Одним	словом,	мои	дети	и	
моя	карьера	–	самое	главное	хобби	для	меня.	

Кредо:	совершенствовать	свой	профессионализм,	стремиться	к	лучшему.	
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Рябко Наталья Ивановна
Директор	Дома	школьников	№6	Управления	образования	города	Алматы.
Я	родилась	и	выросла	в	 городе	Алматы,	окончила	 среднюю	школу	№32.	По		
направлению	райкома	комсомола	в	1975	г.	 	назначена	старшей	пионерской	
вожатой		в	восьмилетнюю	школу	№71,	а		далее	переведена	на	ту	же	долж-
ность	в	СШ	№83.
	С	1984	по	1989	обучалась	в	Казахском	педагогическом	институте	им.	Абая	
по	специальности	 	учитель	биологии.	В	1982	году	принята	 	методистом	в	
Дом	пионеров	Октябрьского	района,	а	в	 	1989	назначена	директором	Дома	

пионеров	Октябрьского	района.
На	мое	развитие	в	личностном	плане	оказали,	в	первую	очередь,		мои	родители,	пионерская	

и	комсомольская	организация,	воспитав	во	мне	чувство	патриотизма,	любви	к	Родине,	справед-
ливости.

Директор	 Дома	 пионеров	 Филатова	 Галина	 Васильевна,	 руководители	 воспитательного	
отдела	ГОРОНО	привили	навыки	организаторской	работы,	научили	азам	руководящей	работы,	
за	что	я	им	безмерно	благодарна.

	Самое	дорогое,	что	есть	у	меня	на	сегодняшний	день,	это	моя	семья	и	моя	работа.
У	меня	двое	взрослых	детей	-	сын	и	дочь,	две	внучки.	
Я	горжусь	успехами	своей	работы,	как	директора	Дома	школьников	№6,	который	является	

на	протяжении	многих	лет	лидирующим	учреждением	дополнительного	образования	г.	Алма-
ты.		За	хорошую	работу,	большие	достижения	в	воспитании	подрастающего	поколения		в	1996	
году	была	удостоена	звания	«Отличник	образования	РК»,	юбилейной	медали		«20	лет	Независи-
мости	РК»,	многочисленными	почетными	грамотами	министерства	образования		и	науки	Ре-
спублики	Казахстан,	акима	города	и	района.

Помимо	 руководящей	 деятельности,	 являюсь	 инициатором	 создания	 детского	 театра	
Моды	на	базе	Дома	школьников	№	6,который	в	течение	14	–	ти	лет	является	победителем	го-
родского	конкурса	театров	моды	и	неоднократным	призером	Международных	конкурсов	и	фе-
стивалей.	Создавая	коллекции,	мною	всегда	учитывается	пропаганда	казахстанского	патрио-
тизма,	изучение	национальных	традиций		народов,		проживающих	на	территории	Казахстана,	
привитие	чувства	прекрасного	молодому	поколению.

Моё	хобби:	изготовление	головных	уборов,	икебана,	дизайн.
Моё	кредо:	не	оглядываясь	назад,	покорять	новые	вершины.
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Сагымбекова  Майра Мажитовна
Генеральный	директор	ТОО		«Гулден	Сауда»,	г.Алматы.
Уроженка	Северо-Казахстанской	области.	Воспитывалась	в	дружной,	трудо-
любивой,	многодетной	семье,	где	соблюдались	добрые,	народные	традиции.	
Отец,	Касенов	Мажит	–	капитан	Красной	армии,	участник	Великой	Отече-
ственной	войны,	после	фронтовых	ранений	умер	в	1953	году,	когда	мне	едва	
исполнилось	 2	 года.	Дед	Касымханов	Касен	 –	 комиссар	Красной	Армии,	 пал	
смертью	храбрых	в	возрасте	31	года.	Бабушка	Толкынай	и	мама	Разия,	рано	
овдовев,	сумели	воспитать	семерых	детей	достойными	гражданами	стра-

ны.	В	послевоенные	годы	было	всем	тяжело,	особенно	детям-сиротам	приходилось	нелегко.	Мы	
работали	на	колхозном	поле:	возили	сено	на	быках,	доили	коров,	пилили	дрова	и	т.д.			При	этом	
не	забывали	ходить	в	школу.

Когда	училась	в	школе,	затем	и	в	техникуме		(была	старостой	группы),	активно	участвова-
ла	в	общественных	мероприятиях,	была	лидером	молодежных	движений	–	пионерии,	комсомола,	
кандидатом	в	мастера	спорта	по	лыжам	и	велоспорту.	

Получив	два	высших	образования	(Ташкентский	транспортный	институт	(1972-1978	гг.)	и	
Московский	институт	советской	торговли	(1986-1989	гг.)	прошла	путь	от	рядового	ревизора	
до	начальника	Главного	управления	товарных	ресурсов	Министерства	индустрии,	экономики	и	
торговли	РК	(занималась	обеспечением	продовольствием	населения	Казахстана).

Всегда	благодарна	своей	первой,	любимой	учительнице	Кузьменко	Анне	Михайловне,	началь-
нику	ОРСа	НОД-1	Кошанову	Абдукали	Кошановичу,	ветерану	Великой	Отечественной	войны	Де-
мьяненко	 Льву	 Павловичу,	 экс-руководителю	 канцелярии	 Премьер-Министра	 РК	 Тлеубердину	
А.А.,	 депутату	Мажилиса	Парламента	РК	Самаковой	Айткуль	Байгазиевне,	 которые	на	моем	
жизненном	пути	сыграли	огромную	роль.				

Избиралась	 в	 депутаты	Кзыл-Ординского	 городского	 Совета	 народных	 депутатов	 (1985-
1991	гг).	Являюсь	членом	и	председателем	районной	территориальной	избирательной	комис-
сии,	членом	комиссии	по	предупреждению	и	ликвидации	ЧС	города	Алматы,	членом	комиссии	по	
делам	женщин	и	семейно-демографической	политики	при	акиме		г.	Алматы.	Несколько	раз	изби-
ралась	делегатом	Съезда	женщин	Казахстана.	Неоднократно	делегировалась	в	поездку	за	рубеж	
с	правительственными	комиссиями,	возглавляемыми	Президентом	РК	Назарбаевым	Н.А.	по	ин-
вестиционным,	инновационным	технологиям	(ОАЭ,	Германия,	Италия).

Важным	гражданским	долгом	считаю	бережное	отношение	к	своим	истокам,	корням,	укре-
пление	преемственности	поколений.	Поэтому	мы		приняли	деятельное	участие	в	возведении	в	
селе	Сайрам	Шымкентской	области	двух	мавзолеев	известных	исторических	личностей:	деда	
Кожахмета	Яссави	-	Махмуд	шейх	Баба	и	его	двух	дядей	близнецов	Бабай	ата	и	Тагай	ата	(стро-
ительство	дома	и	беседки	для	чтения	Корана,	 озеленение,	 установление	верблюда	из	мрамо-
ра).	После	долгих	поисков	нашли	захоронения	родителей	моей	матери	(которая	росла	в	детском	
доме)	и	поставили	памятники	в	с.Шиели	и	с.Яныкорган	Кызылординской	области.	Воплотила	в	
реальность	и	свою	давнюю	детскую	мечту:	установить	в	селе	Шаховское,	близ	Петропавловска	
мемориал	отца,	ветерана	Великой	Отечественной	войны,	капитана	Мажита	Касенова.	Этот	
план	успешно	реализован	07.05.2015	года	к	70-летней	годовщине	Великой	Победы.

За	достижения	в	трудовой	и	общественной	деятельности	награждена	орденом	«Құрмет»,	
орденом	 имени	 С.К.Нурмагамбетова	 «Сағадат	 Сардар»,	 медалью	 «Ерен	 еңбегі	 үшін»,	 а	также	
множеством	юбилейных	медалей	и	благодарственных	писем.

Хобби:	разводить	цветы,	заниматься	спортом,	собирать	на	природе	ягоды,	грибы	и	позна-
вать	мир.

Кредо:	Информирован	-	значит	вооружен.	Постоянно	двигаться	вперед,	находить	лучшее,	
творить	добро	окружающим,	радоваться	жизни,	ценить	и	беречь	то,	что	дано	свыше.
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Саин Аружан
Закончила	Казахский	Национальный	университет	факультет	географии.	Ра-
ботаю	-	Добровольное	Общество	«Милосердие	«ДОМ».	Учредитель,	директор.
Основные	направления	работы	фонда:
Проект	«Подари	детям	жизнь».
В	рамках	проекта	осуществляется	сбор	средств	на	лечение	детей,	которым	
невозможно	помочь	в	Казахстане,	либо	нет	возможности	оказать	помощь	
своевременно.	

Подписание	двухстороннего	меморандума	с	АО	«ФНБ	«Самрук	Казына»	о	
социальном	партнерстве,	в	рамках	которого	был	пролечен	571	ребенок	с	самым	массовым	диа-
гнозом	обращении	в	фонд	–	ДЦП	(детский	церебральный	паралич)	и	74	ребенка	с	другими	диагно-
зами

С	2007	года,	по	всей	территории	Республики	Казахстан	стартовала	СМС	акция	«Подари	де-
тям	жизнь».

Проект	«Казахстан	без	сирот».	Цель	 	проекта	и	портала	 -	помочь	 	найти	своего	ребенка	
людям,	желающим	усыновить,	взять	под	патронат	или	опеку.	Так	же,	на	портале	можно	озна-
комиться	с	законодательством	Республики	Казахстан	касательно	опеки,	поделиться	история-
ми	об	усыновлении.	Проект	поддержан	Президентом	Казахстана	Н.	А.	Назарбаевым	на	встрече	
«Коктем	шуагы»	5	марта	2010	г.

В	рамках	совместного	проекта	ОФ	«ДОМ»	и	Комитета	по	защите	прав	детей	Министер-
ства	образования	и	науки	Республики	Казахстан	«Казахстан	без	сирот»,	при	поддержке	АО	«ФНБ	
«Самрук-Қазына»	был	создан	электронный	портал	usynovite.kz.	На	сегодняшний	день	4328	анкет	
детей-сирот	размещены	на	сайте	usynovite.kz.	С	помощью	портала	нашли	семью	86	детей,	124	
ребенка	взяты	под	опеку	и	67	под	патронат.		

Проект	«Аутизм	победим».	Финансирование	проекта	от	АО	«ФНБ	«Самрук	Казына».	На	дан-
ный	момент	на	базе	проекта	«Аутизм	победим»	на	постоянной	основе	проходят	курс	адапта-
ции	49	семей.	Занятия	проводятся	совершенно	бесплатно.	Заниматься	в	Центре	аутизма	при-
езжают	со	всего	Казахстана.

Продюсерский	Центр	«Аружан	и	Ко»,				Алматы,	Казахстан.	Основатель,	директор.
Продюсер	развлекательных,	познавательных,	образовательных	телевизионных	программ	и	

шоу	для	казахстанских	телеканалов:	«Разминка»,	«Экспресс-FOOD»,	«Вкусно	и	быстро	с	Евгением	
Жумановым»,	«Еркемай»,	женская	программа	«Под	вуалью»,	«Астрологический	прогноз»,	«Ком-
пьютерные	новости»	и	другие.

2009	–	Общественная	премия	«Алтын	Журек»	в	области	благотворительности.
2012	–	Премия	«Народный	любимец».
2013	–	50	влиятельных	женщин	Казахстана.
–	В	марте	2015	г.	Президент	Казахстана	Нурсултан	Назарбаев	передал	благотворительно-

му	фонду	Аружан	Саин	и	фонду	развития	государственного	языка	по	300	тысяч	долларов,	вручен-
ные	ему	в	качестве	гонорара	к	Премии	мира	«Шелковый	путь»	в	Китае,	-	сообщала		пресс-служба	
Акорды.	«Данные	средства,	конечно,	не	решат	всех	проблем.	Но	их	передача	является	сигналом	
для	 нашего	 общества,	 чтобы	 оно	 обращало	 больше	 внимания	 на	 благотворительность.	 Мы	
встречаемся	накануне	праздника	Наурыз,	смысл	которого	заключается	в	помощи	друг	другу,	осо-
бенно	детям»,	—	цитирует	пресс-служба	слова	Назарбаева.	Президент	Казахстана	подчеркнул,	
что	фонд	«Добровольное	Общество	«Милосердие»	занимается	таким	важнейшим	социальным	
направлением,	как	оказание	помощи	детям	с	тяжелыми	заболеваниями,	и	в	 этом	ему	нужна	
поддержка	всего	общества.

«То,	что	вы	беретесь	за	это	дело,	демонстрирует	пример	милосердия,	обращает	внимание	
наших	 граждан,	 которые	могли	 бы	 поделиться	 средствами	на	 спасение	 детей.	 В	то	же	 вре-
мя	мы	также	должны	заниматься	причинами	возникновения	заболеваний,	предупреждать	их	
рост»,	—	отметил	глава	государства.
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Санаткызы Анель
Член	 национальной	 сборной	 Республики	 Казахстан	 по	 	 УШУ-ТАОЛУ,	 мастер	
спорта.	
Студентка	1	курса	факультета	профессионального	спорта	и	боевого	искус-
ства	Казахской	Академии		спорта	и	туризма	
Я	родилась	26	марта	1995	года	в	городе	Талдыкорган,	 	в	настоящее	время	
проживаю		в	г.	Алматы.	Училась	и	в	2010	году	закончила	технический	лицей	
№28	имени	М.	Маметовой.	В	2010-2013	годы	училась	в	колледже		при	КазНПУ	
имени	Абая,	по	специальности	«переводческое	дело».		С	детских	лет	проявила	

высокий	интерес	к	спорту	и	иностранным	языкам.	
В	спорт	меня	привели	безвременно	ушедшие	моя	бабушка	Нурхамиткызы	Сакыш	и	учитель			

Колокольников	Андрей	Юрьевич.	Я	преклоняюсь	перед	Вечным!	Я	им	глубоко	благодарна!	В	учебе	
преподавали	и	дали	лучшее	образование	Винокурова	Елена	Ивановна	(преподаватель	кафедры	
социально-гуманитарных	наук	КазАСТ,	магистр	истории)	и	Копбаева	Светлана	Масельбековна	
(преподаватель	кафедры	коммуникации	и	перевода	иностранных	языков	Института	многоя-
зычного	образования	КазНПУ	имени	Абая).

Я	-	абсолютная	чемпионка	Республики	Казахстан,	бронзовый	призер	Чемпионата	мира	для	
взрослых	(2013	г.,	Малайзия,	город	Куала-Лумпур),	обладательница	серебряной	медали	Чемпио-
ната	мира	среди	взрослых	(2014	г.,	КНР,	город	Киджоу),	золотой	и	серебряный	призер	Междуна-
родного	турнира	MoscowWushuStars	(2015	г.,	РФ,	город	Москва),	бронзовый	призер	Международ-
ного	турнира	(2011	г.,	КНР,	город	Урумчи),	в	15	лет	была	участницей	Азиатских	игр	(2010	ж.,	КНР,	
город	Гуаньчжоу).

Активно	участвую	в	общественной	жизни	в		университете,	в	нашем	городе	и	в	нашей	стра-
не	для	благополучия	и	пользы	всех.	

Мои	достижения	в	учебе	и	спорте	-	это	мой	вклад	в	процветание	Казахстана.	Мои	спортив-
ные	достижения	 -	18	золотых,	7	серебряных	и	6	бронзовых	медалей,	наряду	с	этим	несколько	
дипломов,	похвальные		грамоты,	сертификаты.

Мои	любимые	увлечения	–	это	иностранные	языки,	спорт.
Мой	девиз:	«Быть	Чемпионом!	Быть	Первой!	Быть	Лучшей!»
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Сарсенбекова Гульнар Алибековна
Кандидат	философских	наук,	доцент,		проректор	по	воспитательной	рабо-
те	КазНТУ	имени	К.И.	Сатпаева.
Я	родилась	9	мая	1968	года	в	Алгабасском	районе	Южно-Казахстанской	об-
ласти.	В	детстве	была	девчонкой,	которая	училась	на	круглые	«пятерки»	в	
общеобразовательной	и	музыкальной	школах,	 занималась	в	танцевальном	
кружке,	любила	играть	в	шашки	и	читать.	А	еще,	конечно,	занятия	спортом	
–	баскетбол,	волейбол.	Ко	всему,	что	мне	поручали,	старалась	подходить	от-
ветственно,	добиваться	поставленных	целей.

В	1985	году,	окончив	среднюю	школу	имени	М.Ауэзова	с	золотой	медалью,	поступила	на	химиче-
ский	факультет	Казахского	государственного	университета	имени	С.М.	Кирова	и	окончила	его	в	
1990	году	с	отличием.	Глубоко	благодарна	своим	педагогам,	среди	которых	академики	и	профес-
сора	З.А.	Мансуров,	Е.Е.	Ергожин,	К.Б.Мусабеков,	М.К.	Наурызбаев,	К.А.	Жубанов,	Ж.А.	Абилов	и	др.

В	1990	г.	была	принята	на	работу	в	КазГУ	имени	С.М.	Кирова,	с	2000	г.	-	начальник	отдела	
по	воспитательной	работе,	с	2001	г.	-	заместитель	проректора	по	воспитательной	работе	и	
социальным	вопросам,	с	2008	г.	была	директором	департамента	по	воспитательной	работе.	
Стаж	работы	в	Казахском	национальном	университете	имени	аль-Фараби	–	22	года.

В	2004	году	защитила	кандидатскую	диссертацию	на	тему	«Национальное	воспитание	как	
ценность	цивилизации»	по	специальности	24.00.01	–	теория	и	история	культуры	под	руковод-
ством	видного	общественного	и	политического	деятеля	академика	Гарифоллы	Есима.	Являюсь	
автором	более	40	научных	статей	и	одного	учебного	пособия,	а	также	свыше	20	информацион-
но-методических	сборников	и	около	50	статей	в	СМИ	по	приоритетным	направлениям	воспита-
тельной	работы.

С	2012	г.	работаю	проректором	по	воспитательной	работе	КазНТУ	имени	К.И.	Сатпаева.	
Под	моим	руководством	ведется	большая	работа	по	усилению	воспитательного	компонента	
обучения.	В	период	работы	в	университете	качественное	развитие	получило	студенческое	са-
моуправление.	В	рамках	реализации	постановления	Правительства	«О	юбилейных	и	памятных	
датах»	введена	единая	тематика	эдвайзерских	часов,	посвященных	выдающимся	историческим	
и	современным	личностям	и	деятелям	Казахстана.	Внедрены	новые	формы	взаимодействия	со	
студентами	–	наставничество	над	первокурсниками	и	кураторство.	Еще	являюсь	инициато-
ром	проведения	в	университете	конкурса	«Лучший	эдвайзер	КазНТУ»,	студенческого	бала,	сту-
денческого	шоу-награждения	«Оскар	КазНТУ»,	выпуска	литературного	студенческого	альмана-
ха	«Бәйшешек»	и	др.	На	профессиональном	уровне	были	организованы	юбилейные	мероприятия,	
посвященные	80-летию	университета	с	привлечением	студенческого	творческого	коллектива,	
в	том	числе	праздничная	концертная	программа,	где	я	была	художественным	руководителем.

Семья	очень	важна	в	жизни	каждого	человека.	Муж,	Кожабеков	Бауыржан	Алибекович,	1966	
года	рождения,	является	полковником	КНБ	РК.	Дочка,	Кожабек	Асемгуль	Бауыржанкызы,	1991	
года	рождения	–	стипендиат	программы	«Болашак».	

Награды:	медаль	Министерство	образовании	и	науки	Республики	Казахстан	«Почетный	ра-
ботник	образования»,	благодарственное	письмо	акима	г.	Алматы	за	вклад	в	развитие	массового	
спорта	и	пропаганду	здорового	образа	жизни	среди	студенческой	молодежи	(2014	г.);	благодар-
ственное	письмо	Президента	Республики	Казахстан	Н.Назарбаева	(2015	г.).

Хобби:	ковроткачество.
Кредо,	девиз:	«Быть	всегда	на	гребне	волны»,	«На	любимую	работу	иду	с	хорошим	настрое-

нием!»
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Сакенова Рахима Болекбаевна
Директор	школы	№12	имени	Ш.Уалиханова	города	Алматы,	кандидат	педа-
гогических	наук.		
Детство	 провела	 в	 селе	 Калбатау	Жарминского	 района	 Семипалатинской	
области.	С	юных	лет	люблю	читать,	до	4	класса	прочитала	всю	литературу	
местной	библиотеки.	В		1972	году	закончила	среднюю	школу	имени	Абая	на	
отлично,	поступила	в	Семипалатинское	педагогическое	училище.	Проведен-
ные	4	года	в	училище	дали	мне	хорошие	знания	и	развитие.	Вспоминая	своих	
учителей	Корлан	Молдахметову,	Озихан	Сагынаеву,	Софью	Кайырбековну,	Га-

лию	Ахмеровну	я	получаю	стимул	идти	дальше	и	не	бояться	трудностей.	Проработав	2	года	
в	сельской	школе,	поступила	в	КазНУ	имени	С.М.Кирова	на	филологический	факультет.	Моими		
преподавателями	были	великие	люди,	такие	как	З.Кабдолов,	Т.Какишев,	Р.Нургалиев,	С.Садырба-
ев,	Х.Суйиншалиев.	

С	1980	года	работаю	в	школе	гимназии	№12	имени	Ш.Уалиханова.	Эта	среда	стала	для	меня	
вторым	университетом.	Директор	школы	Нуртазина	Рафика	Бекеновна,	также	учителя		Алия	
Дуйсенова,	Убайда	Смагулова,	Гайнижамал	Алимбаева,	Дамели	Даниярова-	каждая	из	них	непо-
вторимая	личность.			

Более	 ста	 статьей	написала	про	 культуру	 речи,	 сделала	 учебную	таблицу	по	 казахскому	
языку	для	учеников		с	1	по	9	класс,	также	написала	элективный	курс.	Впервые	изучив	историю	
№12	гимназии	написала	книгу	«Білім	айдынындағы	ақ	кеме»,	к	80летию	министерства	образо-
вания	написала		книги	«Алматының	күміс	қоңырауы	»,	«Ұстаздық	баян»,		«Тілашар»,	«Әдебиет-
тен	сатылай	кешенді	талдау»,	«Менікі-ертең	үшін»	

Школа	имеет	90	лет	истории	и	после	таких	почетных	учителей	как	Балжан	Болтирикова,	
Кенжалы	Айманов,	Рафика	Нуртазина,	Шамша	Беркимбаева,	Рахат	Шимашева	быть	директо-
ром	большая	ответственность.	№12	гимназия	занимает	призовые	места	в	городских,	област-
ных,	республиканских	олимпиадах,	также	занимает	лидирующие	места	по	сдаче	ЕНТ	и	ПГК.	Одна	
из	лучших	школ	города	Алматы.	

Награды:	имени	Ыбырая	Алтынсарина	и	«Қазақстан	білім	беру	ісінің	үздігі».	
Хобби:	растить	цветы,	коллекционировать	произведения		искусства.	
Кредо:	Умей	видеть	в	людях	потенциал	и	помогай	развить	его.	
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Сеитова Алла Федоровна
Место	 рождения:	 Карагандинская	 область,	 Ульяновский	 район,	 с.	 Ульянов-
ское	(ныне-	Ботакора).	Национальность:	украинка.
Отец	–	Федчук	Федор	Архипович	 (1917-1983	 гг.),	 главный	агроном	облсель-
хоз	управления,	награжден	двумя	орденами	«Знак	Почета»,	тремя	орденами	
Трудового	Красного	Знамени,	был	узником	Карлага	(репрессирован	по	ст.58),	
полностью	 реабилитирован	 уже	 после	 смерти	 за	 отсутствием	 состава	
преступления.	Мать	–	Федчук	Галина	Карповна,	пенсионер,	всю	жизнь	прора-
ботала	экономистом	в	фирме	«Сары	Арка».	

Закончила	 Карагандинский	 государственный	 университет	 им.Е.А.Букетова	 (филологический	
факультет).	Двухгодичные	курсы	при	Московском	государственном	историко-архивном	инсти-
туте		(МГИАИ),	г.Москва	(факультет	документоведения).

Автор	статей	и	публикаций	по	проблемам	сохранения	 	и	использования	аудиовизуальных	
документов	Национального	архивного	фонда	Республики	Казахстан	в	научных	сборниках,	специ-
альных	журналах	по	архивной	отрасли,	газет,	журналов	(всего	более	40	публикаций).	Занимаясь	
публицистической	деятельностью,	формирую	имидж	архива	как	высопрофессионального	архив-
ного	учреждения	современного	типа,	привлекая	внимание	общественности	к	проблемам	архив-
ной	отрасли.	В	связи	с	этим	была	героиней	многих	популярных	теле	-	и	радиопрограмм	(«Бабье	
царство»,	«Шкала	крепости»,	«Имя»,	«Личность»,	«Мое	дело»,	«Народный	герой»	и	др.).

Трудовая	деятельность:
1975-1978	г.г.	–	преподаватель	русского	языка	и	литературы	СШ	им.Ленина	(г.Талды-Курган).
1978	г.	-	по	настоящее	время-место	работы	не	менялось:старший	архивист,	начальник	от-

дела,	заместитель	директора,	с	1995г.-директор	Центрального	государственного	архива	кино-
фотодокументов	и	звукозаписей	Республики	Казахстан.

Общественная	 деятельность:	 через	 «Интерньюс»	 представляла	 архив	 на	 Международ-
ной	 конференции	 «Red	 arhives»	 во	Франции	 (г.Париж);	трижды	 от	фонда	 Эберта	 в	 качестве	
эксперта	фонда	представляла	архивную	службу	Казахстана	в	Германии.	В	течение	3-х	лет	со-
трудничала	в	качестве	эксперта	с	Фондом	«Сорос-Казахстан»,	участвовала	в	международных	
семинарах	и	конференциях,	организованных	Фондом	(Венгрия,	Украина,	Россия).	Была	участни-
ком	проекта	культурного	обмена	Фонда	«IREX»	(«Культура	Казахстана	и	США.	Обмен	опытом»	
(США,	г.Филадельфия).	По	программе	регионального	Представительства	ЮНЕСКО	в	Казахстане	
была	организатором	ряда	субрегиональных	семинаров	по	проблемам	сохранения	аудиовизуаль-
ных	документов,	переноса	их	на	современные	носители.	Автор	и	участник	таких	престижных	
и	имиджевых	для	архива	и	 	 	для	республики	проектов	таких	как:	«Асыл	мура»	 («Музыкальное	
наследие	Казахстана»),	в	рамках	которого	было	выпущено	15	CD-дисков	с	голосами	выдающихся	
композиторов	и	исполнителей	Казахстана,	«1000	кюев»,	«1000	песен»,	в	которые	вошли	произве-
дения	национальной	традиционной	музыки	из	фондов	архива.	Автор	методических	разработок,	
касающихся	вопросов	сохранения	и	использования	аудиовизуальных	документов.	Консультант	
многих	научных	и	научно-популярных	сборников,	фотоальбомов,	фоноальбомов,	циклов	телеви-
зионных	передач	таких	как:	«Казахстан.	Хроника	века»,	«Архив	памяти»	,	«Линия	судьбы»,	«Вре-
мен	связующая	нить»	и	мн.др.,	многих	документальных	и	научно-популярных	фильмов.			

Награды:	 	«Отличник	архивного	дела»,	отличник	культуры,	грамоты	министерства	куль-
туры	Республики	Казахстан,	заслуженный	деятель	Республики	Казахстан	(2013	г.).	

Хобби:	Чтение,	 горный	туризм,	 путешествия,	 посещение	 концертов	классической	музыки,	
выставок,	вернисажей.

Замужем.	Имею	двух	детей,	двух	внуков.
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Алматы қаласының көшбасшы әйелдеріЖенщины-лидеры города Алматы

Сейсенова  Зейнекуль Катшибековна
Учредитель	и	главный	редактор	республиканского	журнала	«Достык-Друж-
ба»,	директор	ТОО	«Журнал	«Достык-Дружба».
Профессиональную	деятельность	начала	с	самых	азов	–	Ленгерской	район-
ной	газеты	«Путь	Ильича»,	и	вот	уже	в	течение	более	40	лет	остаюсь	верной	
избранному	делу.	Считаю,	что	каждый	журналист	должен	пройти	такую	
школу,	 чтобы	 состояться	 как	 профессионал	 высокого	 класса.	 Ежедневные	
командировки	на	дальние	зимовья,	знакомство	с	работой	на	полях,	живот-
новодческих	фермах,		промышленных	объектах,	участие	в	жарких	дискуссиях	

на	собраниях	трудовых	коллективов,	возможность	постоянно	быть	в	гуще	событий	постепен-
но	формируют	из	вчерашнего	выпускника	журфака	универсального	журналиста,	способного	пи-
сать	на	любые	темы	и	стать	востребованным	в	любой	редакции.	Свои	первые	«университеты»	
я	прошла		именно	там	–	на	полях	сражений	за	высокую	производительность	труда	в	рабочих	
цехах	и	сельском	хозяйстве.	Не	считая	тех,	кто	привил	мне	любовь	к	профессии	–	преподаватели	
Юрий	Алексеевич	Крикунов,	Марат	Карибаевич	Барманкулов	и	Сагымбай	Капашевич	Козыбаев,	
Надежда	Халитовна	Гарифуллина	из	газеты	«Огни	Алатау».	Настоящего	профессионала	из	меня	
выпестовал	мой	первый	главный	редактор	Абдраш	Сагындыкович	Сагындыков.		Теперь	уже		за		
плечами	–	более	четырех	десятков	лет	успешной	работы	в	различных	периодических	изданиях,	а	
также	на	радио	и	телевидении.		

	20	лет	я	отдала	районной	газете.	Вернувшись	в	родной	Алматы,		с	«легкой	руки»	тогдашне-
го	директора		радио	Розланы	Таукиной		стала		осваивать	новые	жанры	профессии	–		ведущей	и	
продюсера	ежедневных	передач	на	радио	«Караван».	Буквально	через	три	месяца	стала		главным	
редактором,	затем	и	генеральным	продюсером	телерадиокомпании	«Шахар»,	затем	генераль-
ным	директором	и	главным	редактором	республиканского	журнала	«Зеркало»,	главным	редак-
тором	журнала	«Достык».		Последние	12	лет		являюсь	единственным	учредителем	и	главным	
редактором	 республиканского	 общественно-политического	журнала	 «Достык-Дружба»,	 осве-
щающего	 вопросы	межэтнического	 согласия	 и	 внутриполитической	 стабильности	 в	 стране,	
культуры	и	традиций	казахского	народа	и	этносов,	проживающих	в	Казахстане.	

В	2007	году	журнал	удостоен	высшей	общенациональной	журналистской	премии	«Алтын	
жулдыз»	в	номинации	«Лучший	тематический	журнал».

Моя	команда	занимается	и	издательской	деятельностью.	На	нашем	счету	-	первое	иллю-
стрированное	издание	Духовного	управления	мусульман	Казахстана	на	трех	языках,			двухтом-
ник	«Планета	дружбы»,		красочный	фотоальбом	«Казахстан	и	мир»,	изданный	по	заказу	Мини-
стерства	иностранных	дел	Республики	Казахстан	к	саммиту	ОБСЕ.	

Мое	хобби	–	это	книги,	путешествия	по	миру	и…	общественная	работа.		Сколько	себя	пом-
ню,	всегда	что-то	организовывала,	проводила	мероприятия,	 собирала	вокруг	 себя	единомыш-
ленников.	Может	быть,	поэтому		-	членство	в	Ассамблее	народа	Казахстана,	активная	работа	
в		Дипломатическом	клубе	Республики	Казахстан,	членство	в		Союзе	журналистов	Казахстана,	
создание	алматинского	Общества	казахстанско-кубинской	дружбы,	председательство	в		Клубе	
журналистов-экспертов	при	МАНК	города	Алматы.	В	активе	–	десятки		различных	фестивалей,	
круглых	столов,		благотворительных	акций.

Мой	вклад	в	процветание	Казахстана:	это	мои	книги,	мои	журналы	и…	мои	дети.	Их	чет-
веро,	и	каждый	из	них	–	Личность.	Моя	семья	растет	из	года	в	год,	и	это	тоже	предмет	моей	
особой	гордости.		

Награды:		почетная	грамота	Президента	Республики	Казахстан,	2004	г.,	юбилейные	медали	
к	10-летию	Конституции	РК,	2005	г.,	к	10-летию	Астаны,	2007	г.,	медаль	«Ерен	еңбек	үшін»	2010	
г.,	«20	лет	Ассамблеи	народа	Казахстана»	2015	г.,		за	вклад	в	сохранение	и	пропаганду	кыргызской	
культуры,	укрепление	межкультурного	диалога	двух	стран			удостоена		знака	(Төш	белги)	«Ма-
даният	мыкты	кызматкери»	Республики	Кыргызстан,		2015	г.Благодарственное	письмо	Прези-
дента	РК	к	Дню	казахстанской	журналистики,	2011	г,	золотая	медаль	АНК	«Бірлік»	2013	г.,	

Кредо:	«Жить	–	красиво,	работать	–	упорно,	стареть	–	достойно!»	
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Женщины-лидеры города Алматы

Семенова Татьяна Тимофеевна
Президент	ТОО	«НАЗИК».
Родилась	в	1948г.	в	г.Ереване.	Окончила	Алма-Атинский	торговый	техникум,	
а	также	Московский	технологический	институт	легкой	и	пищевой	промыш-
ленности.	В	системе	общественного	питания	работаю	–	с	1970	г.	Мечтая	о	
собственном	деле,	опираясь	на	знания		и	опыт	работы	в	1991	г.	в	числе	пер-
вых	приватизировала	кафе	«НАЗИК»	и	начала	производство	кондитерских	
изделий	с	коллективом	из	5	человек.	Первое	время	компания	занимала	лишь	
помещение	бывшего	кафе.	К	1997	г.	уже	функционировало	кондитерское	про-

изводство,	цех	по	производству	колбасных	изделий	и	мясных	деликатесов,	а	также	кулинарный	
цех	и	цех	по	производству	печенья.		Ежегодно	компания	осваивает	производство	многих	новых	
видов	продукции.	Ассортимент	выпускаемых	изделий	в	настоящее	время	составляет	более	250	
единиц.

В	2001	г.	деятельность	фирмы	была	отмечена	Президентом	Республики	Казахстан	Назар-
баевым	Н.А.	благодарностью	«За	беззаветный	и	честный	труд».

С	2004	г.	являюсь	заместителем	председателя	Союза	товаропроизводителей	пищевой	и	пе-
рерабатывающей	промышленности	Казахстана,	с	августа	2008	г.	-	активный	член	Ассоциации	
лидеров	качества.

Участие	 в	 международных	 и	 местных	 выставках	 неоднократно	 отмечено	 присвоением	
Гран-при,	34	золотых	и	7	серебряных	медалей.	По	результатам	ежегодного	Фестиваля	«Выбор	
года	2002»	ТОО	«НАЗИК»	было	признано	победителем	в	номинации	«Кондитерские	изделия	№	1	
в	Казахстане».	В	сентябре	2014	г.	«НАЗИК»	принимал	участие	на	выставке	«WorldFood	Moscow	
2014»,	где	были	представлены	стенды	более	1600	компаний	из	72	стран	мира.		В	феврале	2015	г.	
компания	принимала	участие	на	22-ой	Международной	выставке	продуктов	питания,	напитков	
и	сырья	для	их	производства	«Продэкспо-2015»	в	г.Москва	.

Неоднократно		«НАЗИК»	награждался	дипломами	акимата	г.Алматы	«За	вклад	в	развитие	
малого	и	среднего	бизнеса»,	«За	вклад	в	развитие	промышленного	потенциала	г.Алматы».	Также	
компания	является	постоянным	участником	реализации	мероприятий	Государственной	про-
граммы	по	снижению	бедности	в	Республике	Казахстан.	Мною	взяты	на	попечение	и	получают	
адресную	благотворительную	помощь	инвалиды	и	пенсионеры	Жетысуйского	района	г.Алматы,	
осуществляется	единовременная	помощь	к	праздничным	и	знаменательным	датам.	На	посто-
янной	основе	оказываю	ежемесячную	благотворительную	помощь		детскому	дому	«Ковчег»	для	
детей	сирот	и	детей	инвалидов.

На		начало	2015	г.	в	компании	действует	7	производственных	подразделений,	15	фирменных	
торговых	точек,	2	кафе.	Численность	работающего	персонала	составляет	более	600	человек.

Кроме	любимого	дела	в	моей	жизни	есть	моя	семья	и	близкие	друзья.	Я	горда	тем,	что	дело	
моей	жизни	продолжают	мои	дети.	Моя	старшая	дочь	стала	моей	правой	рукой,	моей	опорой.	

Будущее	моей	семьи	и	моего	бизнеса	я	связываю	с	будущим	моей	страны.	И	те	позитивные	
процессы	 в	 экономике	 и	 политике,	 которые	 сейчас	 происходят	 в	 республике,	 позволяют	мне	
быть	уверенной	в		стабильности	нашего	семейного	бизнеса.

Кредо:	любить	людей,	делать	добро,	и	никогда	не	обманывать.
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Сидорова (Лазукина) Вера Васильевна
Участник	трудового	фронта,	Герой	Социалистического	труда,	Заслуженный	
агроном	Казахской	ССР,	родилась	15.08.1934	г.	в	с.	В-Тишанка	Чигальского	рай-
она	Воронежской	обл.	Российской	Федерации	в	семье	крестьянина.	С	1941	г.	по	
1952	г.	училась	в	средней	школе.	
В	1953	г.	поступила	в	Казанский	сельхозинститут,	по	окончании	которого	
в	1958	г.	по	комсомольской	путевке	была	направлена	на	работу	в	Кустанай-
скую	обл.	с.	Джамбульский	Карасуского	района.
Приехала	в	Казахстан,	как	и	многие	в	то	время,	на	целину	по	комсомольской	

путевке,	весной	1958	года	после	окончания	Казанского	сельхозинститута.	В	областном	управле-
нии	сельского	хозяйства	меня	направили	в	Карасуский	район,	что	под	Кокшетау.	А	чтобы	туда	
добраться,	нам	с	подругами	пришлось	купить	билет	на	маленький	кукурузник.	Опустил	он	нас	
где–то	в	степи.	Помню,	кругом	ковыль	по	колено,	холодно,	снег	еще	не	растаял,	а	мы	легко	оде-
тые	–	в	в	босоножках	и	тоненьких	курточках.	Вот	так,	замерзшие,	но	в	хорошем	настроении,	
добрались	до	пункта	назначения.	Там	как	раз	шло	совещание	директоров	совхоза.	Увидев	нас,	они	
молча	разбрелись:	им	были	нужны	парни,	а	не	молодые	девчата.	И	только	Юрий	Владимирович	
Всеволожский	сказал:	«Мне	нужны	два	агрома».	А	моя	лучшая	подруга	Муханы	Аухадиева	схвати-
ла	меня	за	руку	и	говорит:	«Вера,	пойдем	к	нему...».	Так	я	стала	агрономом	первого	отделения	с	
двумя	тракторными	бригадами	и	10	тысячами	гектаров	земли.

В	 1959	 г.	 работала	инструктором,	 1-секретарем	райкома	 комсомола,	 с	 1961	 по	 1964	 г.г.-	
вторым	секретарем,	первым	секретарем	Кустанайского	обкома	комсомола.	
В	1964	г.	-	инструктор	Кустанайского	обкома	партии,	третий,	второй,	первый	секретарь	Тара-
новского	райкома,	с	1975	–	первый	секретарь	Кустанайского	райкома,	затем	второй	секретарь	
Уральского	обкома	партии.

В	1987	г.	избрана	заместителем	председателя	Президиума	Верховного	совета	КазССР,	депу-
татом	Целинного	краевого	Совета,	15-лет	была	членом	Всесоюзного	Совета	женщин.

С	1990	г.	участвую	в	общественной	работе	республиканской,	городской	ветеранской	органи-
зации,	республиканского	Совета	женщин.	Выступаю	перед	студентами	г.	Алматы	по	вопросам	
патриотического	и	трудового	воспитания

Шла	уборка	урожая	1976	года.	Приехал	к	нам	Димаш	Ахмедович	Кунаев.	Мы	объехали	поля,	а	
поля	чистые	–	ни	овсюга,	ни	осота.	Хлеб	созрел,	темпы	уборки	хорошие,	вывоз	зерна	осуществля-
ется.	Приехали	на	опытную	станцию,	а	там	хлеб	по	грудь	стоит,	колосья	отличные.	Динмуха-
мед	Ахмедович	посмотрел,	приобнял	хлеб	и	спрашивает:	«Вера	Васильевна,	сколько	сдадите?»	
«25	миллионов	пудов»,	-	отвечаю	я.	Он	говорит:	«замечательно.	Если	столько	действительно	
сдадите,	то	Звезда	Героя,	выделенная	для	Казахстана,	будет	вашей».	Тогда	я	ответила,	что	от	
наград,	конечно,	не	отказываются,	но	если	мы	сдадим	25	миллионов	пудов	зерна,	вы	бы	помогли	
нам	построить	Дом	культуры	в	районном	центре.	«И	Дом	культуры	будет»,	-	отвечает	Кунаев.	
А	поскольку	Димаш	Ахмедович	–	человек	слова,	то	и	Дом	культуры	нам	построили,	и	звание	Героя	
Социалистического	Труда	мне	присудили.

Не	привыкла	сидеть	сложа	руки.	Воспитываю	внуков,	обустраиваю	быт	дома.	Вхожу	в	со-
став	совета	ветеранов	Алматы	и	республиканского	женского	совета.	Я	веду	активный	образ	
жизни,	что	требует	сегодняшнее	время.	Мы	всегда	должны	оставаться	примером	для	подрас-
тающего	поколения.

Награждена	двумя	орденами	Ленина,	тремя	орденами	Трудового	Красного	Знамени,	золотой	
медалью,	«Серп	и	Молот»,	медалью	«Ветеран	Труда»,	пятью	юбилейными	медалями,	тремя	ме-
далями	ВДНХ	(золотой,	серебряной,	бронзовой)	награждена	двумя	Почетными	грамотами,	бла-
годарностью	Президента	Республики	Казахстан,	 грамотой	мера	штата	Оклахомома	–	 Сити	
(США).	Вошла	в	число	ста	«видных	женщин	планеты	земля»	2011г.
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Смагулова Ардак Рахимгалиевна
Директор	КГУ	«Гимназия	№130	им.	И.	Жансугурова»
Говорят,	что	не	мы	выбираем	дороги,	а	они	нас.	Мысль	красивая,	но	не	всегда	
верная,	во	всяком	случае,	дорогу	учителя	я	выбрала	сама.	Еще	будучи	малень-
кой	девочкой,	я	решила	стать	учителем,	когда	долгими	вечерами	сидела	за	
проверкой	школьных	тетрадей	вместе	со	своей	мамой	Казбековой	Жамбыл-
нур	Кусмановной,	учительницей		начальных	классов…	И	сегодня,	спустя	дол-
гие	годы,	я	уверена,	что	сделала	правильный	выбор.	
Я	родилась	и	окончила	среднюю	школу	в	ВКО,	в	п.	Ауэзова,	избиралась	председа-

телем	совета	дружины,	секретарем	комитета	комсомола	школы.	Рано	начала	свою	трудовую	
биографию,	со	старшей	пионерской	вожатой,	параллельно	училась	на	химическом	факультете	
КазГУ	им.	 С.М.	Кирова,	 окончила	Университет	лекторского	мастерства,	 была	членом	Штаба	
вожатых	г.	Алматы.	Затем	за	активную	работу	меня	пригласили		на	работу	в	Ауэзовский	РК	
ЛКСМ	Казахстана	комсоргом	по	группе	школ,		избиралась	секретарем	учительской	комсомоль-
ской	организации,	делегатом	съезда	ЛКСМ	Казахстана.	

В	мой	профессиональный	и	личностный	рост	большую	лепту	внес	мой	отец	–	Смагулов	Ра-
химгали	Фаизович,	бывший	партийный	и	государственный	работник,	лауреат	Государственной	
премии	Казахской	ССР,	ныне	ветеран	труда,	участник	трудового	фронта,	пенсионер.		Это	была	
огромная	школа	принципиальности,	честности,	служения	народу	и	высокой	степени	самоотда-
чи	и	порядочности.	Учителя	моей	жизни	–	это	мой	любимый	первый	учитель	начальных	классов	
Ирина	Джумадиловна,	учитель	русского	языка	и	литературы	Нечепуренко	О.	А.,	учитель	мате-
матики	Нечепуренко	В.А.,	директор	средней	школы	№	96	Лунюшкин	Д.А.

	Олицетворением	мудрости,	профессионализма,	благородства	первого	руководителя	в	моей	
жизни	стали	Назарбаева	С.М.,	Генеральный	директор	РИПК	«Дәуір»,	Исимбаева	Г.И.	–	депутат	
Мажилиса	 Парламента	 РК;	 Бузаубеков	М.К.	 –	 коммерческий	 директор	 корпорации	МШЛ	 «До-
стар».

Для	меня	школа	–	это,	собственно,	не	только	работа,	а	просто	целая	жизнь	…	Школа	–	это	
моя	семья,	как	и	моего	единственного	сына	Агына,	я	её	люблю	«всю».	

На	 протяжении	 многих	 лет	 руковожу	 методическим	 объединением	 секции	 директоров,	
являюсь	 членом	 Политсовета	 Ауэзовского	 районного	 филиала	 партии	 «Нұр	 Отан»	 и	 членом	
профсоюза	«Ұстаз».	

		 Являюсь	соавтором	сборника	«Роль	воспитательных	систем	в	работе	классного	руково-
дителя»	(2001	г.),	«Методические	рекомендации	по	подготовке	и	проведению	государственной	
аттестации	 организаций	 образования»	 (2004	 г.),	 автором	 «Тетради	 по	 всеобучу»	 (издатель-
ство	«Дәуір»,	2007	г.).

Слагаемыми	моих	учительских	успехов	являются	победы		в	городском	конкурсе	г.	Алматы	
«Лучший	завуч	1999	года»,	в	первом	национальном		конкурсе	«Балалық	–	шақ	досы		–		Друг	дет-
ства»	 (2007	 г.);	 в	 городском	конкурсе	 «Білім	 ұясі	 –	 3»	 «Лучший	менеджер	организации	общего	
среднего	образования»;	награды	–		благодарственные	письма	Президента	Республики	Казахста-
на	Н.А.	Назарбаева;		медаль	«Ерен	еңбегі	үшін»,	юбилейная	медаль	«20-летие	Независимости	РК»	
(2012	г.),	нагрудный	знак	«Почётный	работник	образования	РК»	(2005	г.),	нагрудный	знак	за	зна-
чительные	успехи	 	в	деле	обучения	и	воспитания	подрастающего	поколения	«Ы.Алтынсарин»	
(2010	год).	

Люблю	путешествовать	для	познания	мира,	для	знакомства	с	новыми	людьми,	вкусно	гото-
вить	для	родных,	близких	и	друзей,	а	чтение	книг	расширяет	мой	кругозор	и	повышает	интел-
лектуальную	культуру.	Стремление	не	только	учить,	но	и	учиться	самой	–	смысл	моей	жизни.

Моё	 педагогическое	 кредо:	 «От	 изумления	 и	 удивления	 –	 к	 процессу	 познания	 и	 научному	
творчеству».
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Солодникова Любовь Витальевна
20.05.1950	г.р.,	родилась	в	г.	Алматы	в	семье	рабочих,	закончила	музыкаль-
ную	школу	и	обшеобразовательную	школу	в	Октябрьском	районе	г.Алматы.	
Поступила	в	музыкальное		училище	им.П.Чайковского.	Успешно	закончив,	ра-
ботала	в	музыкальной	школе.		Образование	высшее	(Талдыкорганский		педа-
гогический	институт		им.	И.Жансугурова,	1987	г.),	педагогический	стаж	-		44	
года.	
С	1987	 года	являюсь	бессменным	организатором	ежегодного,	 самого	попу-
лярного	конкурса	в	Республике	Казахстан	«Юный	музыкант»,		регулярно		про-

пагандирую	инновационные		технологии		преподавания		в	ходе		городских	и	республиканских		се-
минаров,		проводимых	в	школе	и	городе.

Являюсь	членом		Совета	директоров	города	Алматы.	
Благодаря	настойчивости,	высокому	научному	потенциалу	моего	и	педагогического	коллек-

тива				в	настоящее	время	школа	имеет	статус	гимназии.
	Идеи	компетентностного	образования,	свободы	выбора	образовательной	траектории,	са-

мообучения,	распределения	ответственности	за	результаты	образования	между	учеником	и	
учителем	сегодня	заложены	в	приоритеты	развития	школы,	а	наработанный	потенциал		по-
зволяют	видеть	перспективы	этого	развития	в	переходе	от	монопрофильной	школы	к	школе	
полипрофильной.	В	настоящее	время	открыт	9-й	математический	класс	предпрофильной	под-
готовки	естественно-научного	направления.

Учитель,	профессор	Ошлаков	К.К.	научил	понимать	меня	ценить,	доверии	родителей	и	уче-
ников	как	самое	дорогое	в	обществе.	Учил	настойчивости,	работоспособности,	мастерству,	на-
целенности	на	результат.		

За	 последние	три	 года	 обладателями	 «Алтын	Белгі»	 стали	 5	 учащихся	школы-гимназии;		
ежегодно	свыше	100	баллов	набирают	от	14	до	15	учащихся.	Средний	бал	по	ЕНТ	в	2014	году	со-
ставил	95,63.

Учащиеся	гимназии	№	83	показывают	высокие	результаты	на	городских,	республиканских	и	
международных	олимпиадах,			удостоены					почетного	знака	«Үркер».	

В	гимназии	№	83	реализуются	дополнительные	программы	по	предметам	искусства.	Толь-
ко	за	последние	три	года		519	учащихся	школы	стали	лауреатами	городских,	республиканских	и	
международных	конкурсов	и	фестивалей.	

В	2013	году	школа-гимназия		№	83	приняла	участие	в	конкурсе	«Лучшая	организация	обра-
зования»	и	была	удостоена	Гран-при	и	отмечена	денежной	премией	в	размере	13	952	000	тенге.	
Аким	города	Алматы	Есимов,	посетивший	школу-гимназию		№	83	в	2013	г.,			отметил		симбиоз	и	
плодотворное	слияние	двух	направлений	-		общеобразовательного	и	по	предметам	искусства	-		и		
дал	высокую	оценку	деятельности	всей	школы.	

Награждена:	медалью	«Ерен	еңбегі	үшін»,	2012	г.,	нагрудным	знаком	им.	И.Алтынсарина,	От-
личник	образования	Республики	Казахстан.	

Имею	 памятные	медали:	 К	 10-летию	Независимости	 Республики	 Казахстан,	 К	 10-летию	
Конституции	РК,	К	20-летию	Независимости	Республики	Казахстан,	благодарственные	письма	
Президента	РК	и	акима	г.	Алматы,	акима	Турксибского	района

Грамоты	Министерства	образования	и	науки	Республики	Казахстан	за	подготовку	лауреа-
тов		и	дипломантов		47,	48,	49		Республиканского	конкурса	«Юный	музыкант»		2012,	2013,	2014	гг.

Хобби:	музыка	и	искусство.	
Кредо:	Кто,	если	не	я.	Жить	в	гармонии	сама	с	собой,	с	окружающим	миром	и	обществом.	

Начни	с	себя.
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Солохина Наталья Николаевна
Кандидат	 химических	 наук	 (2000	 г.),	 директор	филиала	 ТОО	 	 «Масло-Дел»	
Масложировой	комбинат.
С	 раннего	 детства	 была	 очень	 общительным	и	 коммуникабельным	ребен-
ком.	Мечтала	работать	на	крупном	пищевом	производстве,		делать	разные	
вкусности.	Сейчас	я	директор	самого	крупного	в	Казахстане	Масложирового	
комбината.
Родилась	и	выросла	в	г.	Ленгер	ЮКО.	В	семье	нас	было		четверо	детей.	Окончи-
ла	сш	№5	им.	Комарова,	была		секретарем	комсомольской	организации	шко-

лы,	принимала	активное	участие	в	общественной	жизни.	Точные	науки	и	химия	давались	мне	
очень	легко,	и	поэтому	всегда	защищала	честь	области	в	республиканских	олимпиадах	школьни-
ков	по	химии.	Мои	родители	воспитывали	меня	строго	и	никаких	поблажек	как	старшей	дочери	
мне	не	делали,	поэтому	я,		по	сути	-	борец	и	лидер.	

Моя	профессия	была	предопределена	моим	любимым	педагогом,	заслуженным	учителем	Ка-
захстана	Ежовой	Лидией	Михайловной.		В	КазНУ	им.	аль-Фараби	я	поступила	по	приглашению,	
вне	конкурса,	по	результатам	олимпиады,	и	в	1988	году	окончила		химический	факультет	КазНУ.	
Моими		наставниками	в	студенческие	годы		были	и	остаются	сейчас	Жубанов	К.А.,	д.т.н.,	профес-
сор,	Ауэзов	А.Б.,	заведующий	лаборатории	гидрирования	и	масел	ДГП	«ЦФХМА»	РГП	КазНУ,		Мойса	
Р.М.,	к.х.н.,	доцент		и	весь	профессорско-преподавательский	состав.	После	окончания	учебы,	про-
должила	работу	в	родном	университете,	на	кафедре	катализа	и	технической	химии.	В	универ-
ситете	проработала	до	2000	года,	защитила	кандидатскую	диссертацию		и			ушла	работать	на	
производство.	Вот	уже	в	течение	15	лет	я	работаю	в	пищевой	отрасли.	С		2004	года	я	работаю		
в	Компании		«Масло-Дел».	

За	11	лет	работы	в	ТОО	«Масло-Дел»	я	прошла	путь	от	заведующей	лаборатории,	начальни-
ка		цеха	фасовки,	начальника	цеха	рафинации	Масложирового	комбината	(МЖК),	главного		тех-
нолога		МЖК,	директора	по	развитию	Компании,	директора	филиала		ТОО	«Масло-Дел»	FOOD		по	
выпуску	продуктов	питания.	С	2014	года	занимаю	должность	директора	филиала.		

ТОО	 «Масло-Дел»МЖК,	 который	 представляет	 собой	 современный	 высокотехнологичный	
завод	по	глубокой	переработке	масличных	культур.	Основным	видом	деятельности	завода	явля-
ется	производство	масложировой	продукции,		производство	майонезов,	кетчупов.	С		2014	года	
являюсь	экспертом	масложировой	ассоциации	Казахстана.	Конечно	же,	на	пути	к	должности	
директора	было	много	трудностей.	Но,	успех	в	том,	что	работа	всегда	приносила	и	до	сих	пор	
приносит	мне	огромное	удовольствие,	радость.	Всегда	нужно	совершенствоваться,	развивать-
ся,	учиться.

Работа	отнимает	много	времени,	но	я	стараюсь	не	обделять	вниманием	и	свою	семью.	А	
это-	три	моих	самых	любимых	мужчины,	муж	и	двое	сыновей.	Быть	хранительницей	домашнего	
очага	-	это	еще	большее	умение,	еще	большая	дипломатия,	нежели	быть	руководителем	на	ра-
боте,	это-	целое	искусство.	Главный	смысл	и	цель	семейной	жизни-	воспитание	детей.	

Я	 -	счастливая	женщина,	дома	и	на	работе	меня	окружают	дорогие	мне	люди.	Все,	что	я	
имею	сегодня	это	результаты	нелегкого	труда,	и	я	рада,	что	у	меня	это	получается.	Я	благо-
дарна	моему	первому	руководителю	Селиванову	П.Г.,	который	помог	мне	добиться	того,	что	я	
имею,	и		надеюсь,	что	я	смогу		принести	еще	много	пользы	нашей	компании	и	Республике		Казах-
стан.	Это	моя	родина,	и	я	счастлива,что	я	живу	здесь.

Награды:	 нагрудный	 знак	 «Отличник	 сельского	 хозяйства»	 в	 2013	 году.,	 авторское	 свиде-
тельство.

Хобби:		очень	люблю	путешествовать,открывать	для	себя	новые	места	и	горизонты.
Кредо:	Идти	вперед,	познавать	новое	и	интересное,	быть	человеком	с	большой	буквы.
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Сулейменова Сауле Ганиевна
Директор	ТОО	ТПФ	«Жулдыз».
Окончила	 среднюю	 школу	№122	 г.Алма-Ата:	 была	 членом	 клуба	 интерна-
циональной	дружбы	(КИД)	«Журавлик»	при	Казахском	телевидении,	членом	
ородского	комсомольского	штаба.	Окончила	Технологический	институт,	по-
лучив	специальность	инженер-технолог	общественного	питания.
Трудовую	деятельность	начала	во	Фрунзенском	тресте	столовых	и	ресто-
ранов	в	1975	году:	от	ученика	повара-кондитера	до	директора	ресторана	в	
1986	году.

В	условиях	рыночных	отношений	в	стране	сохранила	коллектив,	рабочие	места,	и	в	настоящее	
время	ресторан	«Жулдыз»	узнаваем,	востребован	и	добился	больших	успехов.	Провели		многочис-
ленные	обслуживания	на	международном	и	республиканском	уровнях	с	участием	Главы	государ-
ства	и	других	видных	политических	деятелей,	а	также	таких	мероприятий	как	кинофестиваль,	
презентации	крупных	фирм,	театральные	гастроли	стран	СНГ	и	дальнего	зарубежья,	чество-
вание	ветеранов	труда	и	Великой	Отечественной	войны.	

В	1991	и	2001	годах	коллектив	ресторана	с	честью	представлял	Казахстан	на	Международ-
ной	выставке	«ПАРК	ЭКСПО»	во	Франции,	в	2003	году	–	в	г.Москве	в	рамках	Дней	культуры	Казах-
стана	в	России,	в	2007	г.	–	в	г.Одесса	в	рамках	Дней	культуры	в	Украине,	в	2010	г.	–	Дни	Казахстана	
в	Стамбуле	с	участием	Президентов	2-х	стран,	в	2011	г.	–	7	Зимние	Азиатские	игры	с	участием	
Главы	Государства,	Президента	МОК	г-на	Ж.Рогге.		

На	базе	ресторана	«Жулдыз»	в	2003-2010	годах	проводились	республиканские	конкурсы	«Луч-
ший	по	профессии»	среди	поваров,	официантов,	кондитеров	и	республиканская	ярмарка	«Алтын	
Дастархан».		

Коллектив	вносит	весомый	вклад	в	развитие	нашего	города,	его	узнаваемость.
Замужем.	Имею	двух	сыновей.	Являюсь	членом	комиссии	по	делам	женщин	и	семейно-демо-

графической	политике	при	акиме	города	Алматы.
Награды:	орден	«Курмет»	(2009	г.),	3	медали.
Хобби:	ландшафтное	озеленение,	путешествия,	в	детстве	мечтала	стать	мореплавателем.
Кредо:	 Будь	 честным,	 справедливым,	 добрым.	Можешь	 помочь	 –	 помоги	 –	 зря	 не	 обещай,	

живи	в	гармонии	сама	с	собой	и	окружающим	миром.
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Танкаева Гульнар Сонарбаевна
Главный	редактор	Издательского	Дома	«Бурда»	в	Казахстане.
Детство.	 Писать	 начала	 лет	 с	 четырех.	 Причем	 именно	 писать	 –	 мама	
долго	хранила	старую	тетрадку,	в	которой	я	написала	печатными	буква-
ми	свои	первые	стихи,	посвященные	рождению	младшей	сестренки.	У	нас	с	
ней	разница	–	3	года	и	8	месяцев,	поэтому	«датировать	первые	литератур-
ные	опыты»	можно	совершенно	точно.	Лет	через	шесть	в	газете	«Дружные	
ребята»	было	в	первый	раз	опубликовано	мое	стихотворение.	В	первый	–	и	
единственный,	потому	что	потом	это	были	только	прозаические	опыты	–	и	

ко	времени	поступления	на	факультет	журналистики	КазГУ	у	меня	был	необходимый	«порт-
фель»	публикаций.

Мои	университеты	и	мои	учителя.	Первые,	самые	главные,	и	во	многом	–	единственные	мои	
учителя	–	это	мои	родители,	Сонарбай	Дюсембаевич	Танкаев	и	Кайша	Камбаровна	Сатиева.	Оба	
–	филологи	по	образованию,	после	окончания	университета	они	стали	заниматься	обществен-
ными	науками:	папа	–	профессор,	доктор	философских	наук,	мама	-	кандидат	философских	наук.	
Дома	всегда	было	море	книг,	причем	-	изрядно	потрепанных:	родители	не	ругали	нас,	если	у	кни-
ги	вдруг	отваливался	корешок,	главное,	считали	они,	что	дети	читают.	По	тем	временам	это	
была	достаточно	стандартная	ситуация:	в	«джентльменский	набор»	советского	школьника	из	
интеллигентной	семьи	входили	не	только	школа	с	английским	уклоном	и	музыкальная	школа,	
но	и	домашнее	обучение,	которое	мы	в	детстве	не	замечали,	но	оценили	потом.	Папа	подарил	
мне	знание	казахской	истории	и	казахской	литературы	(в	школе,	помню,	это	была	пара	уроков	и	
тоненький	учебник,	почти	брошюра),	мама	–	знание	русской	литературы	и…	навыки,	которыми	
я	до	сих	пор	удивляю	журналистов	из	нашей	казахской	редакции:	много	вы	знаете	горожанок,	
которые	умеют	пользоваться	уршык	–	казахской	прялкой?		Еще	два	человека	из	моего	детства,	
два	учителя,	которым	я	очень	благодарна,	это	тогдашний	директор	нашей	школы	(N	105)	и	мой	
учитель	английского	языка	Жибек	Зикеновна	Акашева	и	моя	учительница	по	фортепиано	Галина	
Александровна	Савенкова	(школа	N	5).	Они	обе	стали	для	меня	учителями	не	только	по	своим	
предметам,	но	и,	скажем	так,	«по	жизни»:	первые	уроки	ответственности	за	своих	учеников,	
первые	уроки	стиля,	первые	уроки	взрослого	общения	и	первые	уроки…	красоты,	-	за	все	это	спа-
сибо	этим	потрясающим	женщинам.	

И	два	учителя	в	журналистике,	которые	не	нуждаются	в	представлении:	Владислав	Мар-
кович	Карака	(в	последние	годы	своей	жизни	–	заместитель	и	главный	редактор	газеты	«Ка-
раван»)	и	Игорь	Максимович	Мельцер	(главред	«Каравана»	и	«Времени»).	Это	они	научили	меня	
«бороться	и	искать»,	никогда	не	сдаваться	и	всегда	помнить:	выход	есть.

Мои	достижения.	Знаю,	большинство	людей,	отвечая	на	этот	вопрос,	скажут	–	«дети».	Но	
я	человек	суеверный,	поэтому	–	ничего	о	личном,	а	общественное	–	вот	оно:	один	из	самых	боль-
ших	издательских	домов	в	Казахстане,	«Бурда-Алатау	пресс»,	мы	с	сестрами	построили	сами	–	с	
первого	журнала,	с	самой	первой	строчки	и	фотографии.	

Вклад	в	процветание	Казахстана.	В	багаже	нашего	издательского	дома	–	одни	из	самых	ка-
чественных	журналов,	издающихся	в	нашей	стране,	и,	моя	особенная	гордость	–	журнал	«Бо-
пем»	на	казахском	языке	для	молодых	родителей,	в	котором	мы	отвечаем	на	сложные	вопросы	
о	здоровье	и	воспитании	маленьких	казахстанцев.

Награды.	Лауреат	Президентской	премии	и	лауреат	премии	Фонда	Сороса.
Хобби.	От	дизайна	интерьера	до	рукоделия.	Мое	кредо	–	перфекционизм.
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Тлеубай Сания Оскенбаева
Директор	школы-гимназии	№	140	имени	М.Макатаева	Бостандыкского	рай-
она	города	Алматы.
Детские	годы	прошли	в	селе	Шынкожа	Аягузского	района	Семипалатинской	
области.	«Отец	 -	неприступная	гора,	мать	-	родник	у	подножья	горы,	дитя	
-	тростник,	растущий	на	берегу	родника»,	 -	так	гласит	казахская	народная	
мудрость.	Самыми	первыми	учителями	в	моей	жизни	являются	мои	родите-
ли	Камалтай	и	Оскенбай,	которые	не	только	дали	жизнь,	но	и	вкладывали	не-
обходимые	для	жизни	знания,	прививали	нравственные	понятия	и	ценности.	

Окончив	в	1978	году	школу-интернат	№1	города	Семей,	поступила	на	факультет	физики	в	
Казахский	педагогический	университет	имени	Абая,	который	окончила	на	отлично	в	1982	году.

Отец	считал,	что	учитель	–	лучшая	женская	профессия.	Мы	с	сестрой,	следуя	его	советам,	
пошли	в	педагогику.	В	выборе	профессии	также	свою	роль	сыграли	мои	учителя.	Они	заложили	
основы	для	дальнейшего	развития	моих	способностей.	В	моей	жизни	было	много	хороших	учите-
лей,	среди	них	учитель	начальных	классов	Бапи	апай,	учитель	казахского	языка	и	литературы	
Бакыт	Сулейменовна,	 учитель	математики	Галия	Шарафиевна,	 учитель	физики	Елеш	Сулей-
менов.	Мне	посчастливилось	увидеть	и	почувствовать	работу	настоящих	мастеров.	Благода-
ря	своим	прекрасным	преподавателям	вуза,	я	получила	достойное	образование.	Особую	призна-
тельность	хочется	выразить	моему	преподавателю	Ауганбай	Калиулы.	

Самое	главное	в	жизни	каждого	человека	-	семья.	Я	воспитываю	двоих	сыновей.	Мне	начер-
тано	судьбой	-		быть	уважаемым	учителем,	счастливой	мамой	и	любимой	бабушкой.

Современный	учитель	-	учитель-исследователь,	научный	руководитель	учащихся.	Я	являюсь	
автором	 следующих	 работ:	 «Физикадан	 9,10,11	 –сыныптарға	 арналған	 деңгейлік	 тапсырма-
лар»,	дидактического	материала	для	3	класса	«Математикадан	өзіндік	бақылау	жұмыстары»,	
сборника	задач	«Физикадан	өз	бетінше	шығаруға	арналған	есептер».	Мои	ученики	показывают	
высокие	результаты	в	интеллектуальных	соревнованиях.	Выпускники	2008-2015	годов	являют-
ся	призерами	республиканских,	международных	предметных	олимпиад	и	научных	проектов.	Ча-
сто	публикую	статьи	на	страницах	республиканских	изданий.

Каждый	день	у	меня	новые	идеи,	планы,	которые	я	реализую,	используя	весь	свой	богатый	
педагогический	опыт.	За	годы	моего	руководства	школой	мы	достигли	следующих	результатов:	
стали	обладателями	номинации	«Мектебім	–	алтын	бесігім»	в	конкурсе	«Алматы	таңдаулы	
мектеп	 -	 2006»,	 	 выиграли	 номинацию	 «Авторлық	 бағдарламаны	 және	 инновациялық	 педа-
гогикалық	технологияны	тиімді	 іске	асыру»	в	 	республиканском	конкурсе	«Білім	ұясы»,	 стали	
призерами	конкурсов	«Тыңдаулы	химия	кабинеті»,	«Балалық	шақ	досы	–	Друг	детства»,	«Жыл	
мұғалімі»,	«Қазақ	тілінің	Үздік	мұғалімі»,	«Үздік	сынып	жетекшісі»,	«Тілдарын»,	«Инновациялық	
-	педагогикалық	идеялар».

Награды.	 Труд	 учителя	 поддерживается	 политикой	 государства	 и	 родительской	 обще-
ственностью.	За	свой	вклад	в	обучении	и	воспитании	подрастающего	поколения	я	награждена	
орденом	«Құрмет»,	нагрудными	знаками	«Қазақстан	Республикасы	білім	беру	ісінің	үздігі»,	«Ы.	
Алтынсарин»	и	почетными	грамотами	министерства	образования	и	науки	Республики	Казах-
стан,	акима	города	Алматы,	управления	образования.

Хобби:	свободное	время	посвящаю	чтению,	душевным	разговорам	с	матерью	и	воспитанию	
своих	внуков.	Люблю	готовить,	и	отдыхать	на	природе	в	кругу	семьи.

Кредо:	моя	педагогическая	философия	–	научить	детей	верить	в	себя,	быть	полезным	обще-
ству,	быть	достойным	высокого	звания	–	Учитель.
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Токсанова Майя Булатовна
Старший	инспектор		группы	по	организации		работы	ОВД	по	защите	женщин	
от	 насилия	 Управления	 административной	 полиции	 ДВД	 г.Алматы,	 под-
полковник	полиции.	Родилась	в	Западно-Казахстанской	области	в	 	п.Джам-
бейты.	В	школьные	 годы	 была	активисткой:	 начиная	 с	 1	 класса	 несла	 об-
щественную	нагрузку	–	с	белой	повязкой	с	красным	крестом	на	правой	руке	
отвечала	за	чистоту,	в	старших	классах	 -	старостой	и	комсоргом,	будучи	
членом	школьной	редколлегии,	выпускала	стенгазету,	была	автором	многих	
выпусков	по	темам	школьной	жизни	 	и	агитационно-	патриотических	ма-

териалов.	Я	благодарна	учителям	Хайрушевой	А.Д.,	Нургожиной	А.А.,	Уталиевой	М.Х.,	директору	
школы	Кадырову	М.С.

Активная		жизненная		позиция	и	стремление	заслужить	уважение	и	доверие	в	коллективе	–	
результат	воспитания	моих	родителей.	К	сожалению,	они	рано	ушли	из	жизни:	отец	-	Токсанов	
Булат	Бекетович	был	коммунистом	и	привил	нам	чувство		патриотизма		и	ответственности	в	
любом	начинании		дела	во	благо	родины	и	людей.	Мать-	Сапарова	Рая	Адиевна	-	всю	жизнь	прора-
ботала	педиатором,	помогая	больным	детям	и	спасая	их	жизни.	Научила	меня	и	всех	моих	5-рых	
сестер	чистоте	и	порядку,	всегда	говорила,	что	честным	трудом	можно	добиться	многого.	

	Закончила	Уральский	педагогический	институт	им.	А.С.Пушкина	по	специальности	учитель	
русского	языка	и	литературы.	Однако,	не	суждено	было	преподавать	литературу	детям.	В	1990	
году	поступила	на	службу	в	органы	внутренних	дел	в	г.Алматы,	но	знание	детской	и	подростко-
вой	психологии	пригодились	при	работе	в	отделе	по	делам	несовершеннолетних,	где	проработа-
ла	13	лет.	Спасибо	наставникам	службы	–	Шопшекбаевой	А.Ш.,	Подопригора	Т.М.,	Казыбаеву	С.С.

За	годы	службы	сотни	подростковых	судеб	прошли	на	моих	глазах,	которым	помогла	по-
нять	и	исправить	свои	ошибки,	вырвать	из	криминального	окружения.	Многие	на	сегодняшний	
день	добились	успехов	в	жизни,	нашли	свое	место	и	призвание	–	 считаю	это	высшей	оценкой	
своего	труда.	

После	окончания	Академии	МВД	РК,		возглавила	подразделение	по	организации	работы	ОВД	
по	защите	женщин	от	насилия		ДВД	г.Алматы.	Люблю	свою	работу	–	это	самое	главное	в	выборе	
профессии.	Женщины	обращаются		со	своей	болью,	и	к	каждой	надо	индивидуальный	подход	в	ре-
шении	проблем	–	путем	психологической	поддержки,	оказания	консультативно-правовой	помо-
щи	и,	конечно,	принятием	соответствующих	карательных	мер	к	лицу,	совершившему	насилие.	

Являясь	членом	комиссии	по	делам	женщин	и	семейно-демографической	политике	при	акиме	
города,	поднимаю	проблемные	вопросы	насилия	в	семье	в	отношении	женщин	и	предлагаю	пути	
решения.	 Разработала	 ряд	 методических	 рекомендации	 по	 профилактике	 бытового	 насилия,	
выступаю	в	СМИ	с	разъяснениями	законодательства	в	сфере	защиты	прав	и	интересов	жен-
щин	и	семьи.	Поддерживаю	и	пропагандирую	принцип	воспитания	ненасильственного	поведения,	
возрождения	национальных	семейных	традиции.	Семья	–	опора	государства,	и	весь	мой	каждо-
дневный	труд	по	принципу	сохранения	и	поддержки	семьи,	считаю	вкладом	в	развитие	нашей	
страны.		

За		25	лет	службы	в	полиции,	имею	более	40	поощрений	со	стороны	руководства	МВД,	ДВД	
и	акима	г.	Алматы,	благодарности	от	международных	и	неправительственных		организаций.	
Искренние	слова	благодарности	от	женщин	за	участие	в	решении	семейных	проблем	и	оказание	
своевременной	помощи	–	лучшая	награда	в	моей	службе.	

Все	свои	лидерские	качества	передаю	дочери	Анеле,	студентке	КазУМОиМЯ,	которая	явля-
ется	общественным	помощником	полиции,	активный	волонтер.

Хобби:	занятие	спортом.		
Жизненное	кредо:	Твори	добро!		В	человеке	все	должно	быть	прекрасно	-	и	внутренний	мир,	и	

душа,	и	тело.					
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Токмолданова Роза Уразбаевна
Главный		врач	городской	детской	поликлиники	№4	г.	Алматы.
Я	родилась	в	Актюбинской	области	г.Шалкар.	С	раннего	детства	мечтала	
стать	врачом,	и	для	достижения	своей	мечты		я	прилагала		к	учебе	все	свои	
силы.	С	отличием	закончила	школу	№1,	принимала	активное	участие	в	жиз-
ни		школы:	являлась	председателем	Совета	пионерской	дружины	и	секрета-
рем	комитета	комсомола	школы.
	В	1988	году	окончила	Алма-Атинский	Государственный	медицинский	инсти-
тут		по		специальности		врач-	педиатр,	где	также	все	годы	учебы	активно	

занималась	общественной	работой.	После	окончания	института	и	по	настоящее	время	в	те-
чении	26	лет	тружусь	в	детской	поликлинике	№4,	а	с	2013	года	в	должности	главного	врача.	
За	это	время	из	маленькой	поликлиники	выросло	современное	медицинское	учреждение.	В	све-
те	 решения	 задач,	 поставленных	 Посланием	 Президента	 страны	 «Казахстан-2030»,	 «Казах-
стан-2050»,	пристальное	внимание	уделяю	сохранению	кадрового	потенциала,	приобретению		
новых	теоретических	знаний	и	совершенствованию	в	оказании	профессиональных	практических	
умений	и	навыков,	необходимых	для	оказания	квалифицированной	медицинской	помощи	больно-
му	на	уровне	ПМСП.	Несмотря	на	занятость	нахожу	время,	чтобы	пообщаться	с		родителями	
маленьких	пациентов,	а	также	принять	участие	в		оказании	консультативной	помощи	детям.	
Я	не	останавливаюсь		на	достигнутом,	и	у	меня		большие	планы	на	будущее.

На	мое	развитие	в	личностном	плане	оказали	большую	роль	мои	родители.	Мой	отец	Адил-
баев	Оразбай	–	почетный	член	Союза	писателей	Республики	Казахстан,	коммунист,	председа-
тель	Совета	ветеранов,	с	раннего	детства	привил	мне	высокое	патриотическое	сознание,	чув-
ство	гордости	за		свою	родную	страну,	уважительное	отношение	к	историческому	прошлому	и	
стремление	посвящать	свой	труд,	силы	и	способности	расцвету	родины.	Моя	мама	–	Есенказа-
кова	Актенге		научила	меня	образцово	вести	хозяйство,	обеспечивать	надежный	тыл	в	семье,		
воспитывать	детей	и	добиваться	успехов	в	своей	профессии,	не	останавливаться	на	достигну-
том,	уметь	совместить	семью	и	работу.

Замечательные	мои	учителя	-	первый	классный	руководитель	в	школе	–	А.Т.Молдагалиева,	
в	родном	университете:	декан	педиатрического	факультета	Г.А.Вуйко,	куратор	группы	профес-
сор	Е.А.Огай,	академик	К.С.Ормантаев.	Каждый		из	них	дал	в	жизни	многое,	большое	спасибо	им	
за	это	.

Самое	дорогое		в	моей		жизни	-	это	семья,	которая	дает	душевное	равновесие	и	покой,	учит	
радоваться	маленьким	семейным	радостям.	Семья	 -	 это	то,	ради	чего	мы	живем,	работаем,	
учимся	и	совершенствуемся.	Самые	значительные	события	в	моей	жизни	-	это	рождение	двух	
моих	сыновей.	Как	и	мой	отец		я	стремлюсь,	чтобы	мои	дети	выросли	настоящими	патриотами	
нашей	родины.

Я	являюсь	членом	комиссии	по	 гендерной	политике	при	акиме,	членом	комиссии	по	делам	
несовершеннолетних	и	по	вопросам	детей	инвалидов,	так	же	являюсь	председателем	первично	
-	партийной	организации	«	Нур	Отан».	

Активно	пропагандирую	здоровый	образ	жизни.
Награды:	нагрудной	знак	«Отличник	здравоохранения»,	Орден	«Заслуженный	государствен-

ный	работник»,	Почетная	грамота	Министра	здравоохранения	Республики	Казахстан.	
Имеются	благодарственные	письма	от	акимата,	от	Общества	Красного	Полумесяца	Респу-

блики	Казахстан	и	от	управления	здравоохранения,	от	общества	инвалидов.
Хобби-	Философия,	психология.
Кредо:	Развиваясь,	развивай.	Используй	любую	возможность	для	развития	себя	и	других.
Главное	в	жизни	-	постоянно	учиться	и	применять	то,	чему	ты	научился!	Всё	в	моих	руках!
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Толеген Бахаргуль                       

Продукция	компании	«Әдемі-Ай	plus»,	оставившей	свой	отпечаток	на	рынке	
труда	Независимого	Казахстана,	сегодня	широко	известна	всей	мировой	об-
щественности.	Президент	Компании	Бахаргуль	Тулеген	–	владелец	частного	
музея	«Әдемі-Ай»,	насчитывающего	более	1000	экспонатов,	изготовленных	
из	 золота	 и	 серебра,	 очень	 редко	 встречающихся	 среди	тюркских	 народов	
Казахстана,	а	также	законный	организатор	вышеназванного	предприятия,	
занимающегося	производством	уникальных	национальных	сувениров	у	нас	в	
республике.	

Бахаргуль	в	2013	году	была	на	приеме	у	Президента	Республики	Казахстан	Н.А.Назарбаева,	где	
Глава	государства	дал	высокую	оценку	ее	исследовательской	работе	и	деятельности	по	сохра-
нению	национального	культурного	наследия	казахского	народа.

Детство	Бахаргуль	прошло	в	Китайской	Народной	Республике,	в	городе	Шауешек.	Она	закон-
чила	Пекинский	государственный	университет.	В	1994	году,	осуществив	свою	давнюю	детскую	
мечту,	вернулась	на	свою	историческую	родину.	С	тех	пор	Бахаргуль	посвятила	свою	жизнь	про-
паганде	казахской	национальной	культуры,	а	также	коллекционированию	ценных	исторических	
памятников.	

Бахаргуль	Тулеген	-	известный	коллекционер-этнограф,	президент	компании	«Әдемі-Ай	plus».		
«Әдемі-Ай»	оказывает	спонсорскую	поддержку	при	проведении	различных	мировых	спортивных	
соревнований	и	международных	форумов	в	масштабе	республики,	изготавливая	по	их	заказам	
различные	сувениры	и	украшения.	Компания	является	официальным	партнером	мероприятий	
республиканского	масштаба,	проводимых	у	нас	в	стране.	Г-жа	Бахаргуль,	благодаря	своему	само-
отверженному	труду	и	приверженности	к	исследованиям,	часто	участвует	на	различных	ино-
странных	выставках	в	качестве	пропагандиста	казахской	национальной	культуры	и	этногра-
фии.	Ежегодно	проводит	индивидуальную	выставку	«Ұлт	Жауһары»	в	масштабах	республики.	

Награды:	за	заслуги	в	деле	развития	культуры	Казахстана	в	2010	году	была	удостоена	зва-
ния	«Заслуженный	деятель	культуры	Казахстана»,	победительница	телепроекта	«Қазақстан	
әйелі-2010»,	в	2013	году	была	награждена	медалью	«Ерен	еңбегі	үшін».		Член	комиссии	по	делам	
женщин,	семьи	и	демографии	при	акима	города	Алматы.

Замужем,	имеет	двух	дочерей.	
Хобби	–	коллекционирование	исторических	памятников.
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Тулегенова Бибигуль Ахметкызы
	Народная	артистка	КазССР	и	Республики	Казахстан,	обладательница	золо-
той	медали	аль-Фараби,	премии	«Тарлан»,	премии	«Илhам»,	 	профессор	Ка-
захской	национальной	консерватории	имени	Курмангазы,	профессор	нацио-
нальной	академии	искусств	имени	Жургенева.
Я	родилась	16	декабря	1929	года	в	городе	Семипалатинске.	Отец	Ахмет	Ту-
легенов	(1904-1938)	в	1937	году	был	арестован	как	врага	народа,	а	в	марте	
1938	года	расстреляли.	В	1958	году	его	оправдали.	Мать,	Майнур	Тулегенова	
(1912-2003),	работала	на	Семипалатинском	мясном	комбинате.	С	1963	года	

–	почетный	пенсионер	республики.	
Я	пошла	в	школу	в	1937	году,	и	там,	как	дочь	врага	народа,	испытала	все	трудности	и	не-

справедливость.	С	начала	Великой	Отечественной	войны	отправилась	в	госпиталь	для	того,	
чтобы	ухаживать	и	лечить	раненых	воинов	-	красноармейцев.		В	1940-1942	гг.	проучилась	в	шко-
ле,	затем	работала	помощницей	киномеханика	в	клубе	Семипалатинского	мясокомбината,	да-
лее	перевелась	на	олово-бутылочный	цех	и	там	проработала	5	лет.

В	1947	году	познакомилась	с	моей	первой	учительницей	по	вокалу	–	известной	писательни-
цей	Г.И.	Серебряковой,	в	то	время	она,	после	того,	как	арестовали	ее	мужа,	перевелась	в	город	Се-
мипалатинск.	В	августе	1948	года		я	поступила	на	подготовительное	отделение	Алматинской	
государственной	консерватории	имени	Курмангазы.	Во	время	учебы	в	консерватории,	работала	
солисткой	хора	в	государственном	академическом	театре	оперы	и	балета	имени	Абая,	позже	
солисткой	Казахского	радио.	По	окончании	консерватории	в	1954	году	меня	приняли	в	государ-
ственный	академический	театр	оперы	и	балета	имени	Абая,	в	марте	1956	года	перевелась	со-
листкой	Казахской	государственной	филармонии	имени	Жамбыла.

В	1957	году	Верховный	Совет	КазССР	вручили	мне	почетную	грамоту,	присвоили	звание	за-
служенной	артистки	КазССР.	В	этом	же	году	на	Всемирном	фестивале	камерных	концертов	в	
Москве	мне	было	присвоено	звание	лауреата	молодежного	конкурса	Советского	Союза.	В	1957	
году	я	стала	Лауреатом	Всесоюзного	конкурса	искусств	народного	пения.	Председателем	этого	
конкурса	был	известный	певец	Азербайджана	Бюль-Бюль-оглы.

В	1959	году	Верховный	Совет	КазССР	вручил	мне	почетную	рамоту	и	наградил	орденом	Тру-
дового	Красного	Знамени,	и	присвоили	звание	Заслуженной	артистки	Казахской	ССР.	В	1966	году	
Верховный	Совет	КазССР	вручили	мне	Государственную	премию.	В	1967	году	Верховный	Совет	
КазССР	 наградили	меня	 почетной	 грамотой,	 присвоили	 звание	 Народной	 артистки	 КазССР.	 С	
1967	года	на	VII,	VIII,	IX,	X	и	XI	съездах	Верховного	Совета	Казахской	ССР	избиралась	Депутатом	
Совета.	В	 1968-1991	 г.г.	 -	 профсоюз	КАзахстана	избрал	 	меня	 членом	комитета	по	 оказанию	
культурного	просвещения	в	аулах.	В	1970	году	за	концертную	программу	1968-1969	гг.	мне	было	
присвоено	звание	Лауреата	Государственной	премии	КазССР.	В	1976	году	я	была	награждена	ор-
деном	Ленина.	В	декабре	1991	года	была	награждена	орденом	Ленина,		присвоено	звание	«Герой	
Социалистического	Труда».	 В	 1999	 	 году	Президент	Н.Назарбаев	 РК	лично	 наградил	 Золотым	
Знаком.

По	решению	ЮНЕСКО,	я	вошла	в	 список	двадцати	выдающихся	женщин	ХХ	столетия.	Для	
меня	инициировали	партию	Джильды	в	опере	Джузеппа	Верди	«Риголетто»,	затем	я	создала	
галлерею	образов:	Виолетта	из	оперы	Верди	«Травиата»,	Розина	из	оперы	Россини	«Севильский	
цирюльник»,	Церлин	из	оперы	Моцарта	«Дон	Жуан»,	Снегурочка	из	одноименной	оперы	Римско-
го-Корсакова,	Норин	из	оперы	Доницетти	«Дон	Паскуале».	Репертуар	в	национальном	оперном	
спектакле	известен:	Жибек	из	оперы	«Қыз	Жібек»	Брусиловского,	Енлик	из	оперы	«Енлик	Кебек»	
Жубанова,	 	«Абай»	Жұбанова	и	образ	Ажар	из	оперы	Хамиди,	Гульбаршын	из	оперы	«Алпамыс»	
Рахмадиева	и	др.	

Являюсь	членом	правления	комитетом	женщин,	комитетом	содружества	стран	Азии	и	Аф-
рики.	4	июля	2000	года	избрана	членом			Академии	Естественных	Наук	Республики	Казахстан.

В	апреле	2014	года	мне	вручили	межгосударственную	премию	«Звезды	содружества».
Хобби	–	чтение	литературы	по	истории,	о	искусстве,	публицистики,	поэзии.
Кредо	–	служить	своему	народу,	и	всегда	быть	ему	полезной.
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Тургинбаева Айжан Шалабаевна
ЛОР	Врач	-	сурдолог	высшей	категории.	Генеральный	директор	ЛОР	Центра	
«Ай-Медикус».
С	самого	детства	мечтала	стать	врачом.	И	эта	мечта	осуществилась.	
Я	родилась	в	Шымкенсткой	области	в	с.	Фогелевка.	Активно	учувствовала	
в	общественной	жизни	школы.	Избиралась	секретарем	комитета	комсомо-
ла	школы.	Увлекалась	танцами,	рисованием.	С	отличием	закончила	школу.	В	
1977	году	после	окончания	школы	поступила	на	педиатрический	факультет	
Алма-Атинского	 Государственного	 Медицинского	 института.	 Диплом	 по	

специальности	«педиатрия».	Трудовая	деятельность	началась	в	1983	году	после	окончания	на-
званного	института	в	КазНИИ	педиатрии	в	качестве	врача-интерна.	С	1985	по	1991	г.	г.	работа-
ла	педиатром,	ЛОР	врачом	во	2-ой	детской	городской	клинической	больнице	г.	Алма-Аты.		В	1991	
году	поступила	в	клиническую	ординатуру	по	специальности	«детская	оториноларингология».	
После	окончания	клинической	ординатуры	с	1993	года	по	распределению	работала	ЛОР	врачом	
в	Алматинском	региональном	диагностическом	центре	в	педиатрическом	отделении.	 С	 1997	
года	работала	параллельно	в	Республиканском	научно-практическом	центре	«САТР»	в	качестве	
врача	сурдолога	ПМПК.	А	также	заведовала	там	слухопротезной	лабораторией.	

В	2009г.	открыла	ЛОР	Центр	«Ай-Медикус»,	и	работаю	там	Генеральным	директором	и	ЛОР	
врачом-сурдологом.	

	Своими	учителями	считаю:	Исмагилову	А.Ш.,	к.м.н	доцента,	с	которой			бок	о	бок	трудились	
в	Диагностическом	центре	в	течение	двадцати	лет,	Сулейменову	Р.А.,	д.п.н;	профессора;	прези-
дента	центра	«САТР»,	где	я	работала	врачом	сурдологом.	У	них	я	научилась	искусству	покорять	
новые	вершины.	

Внесла	свой	вклад	в	развитие	сурдологической	службы	в	Казахстане.			
У	меня	есть	сын	и	дочь.	Оба	окончили	высшие	учебные	заведения	в	Казахстане	и	за	рубежом.		

Они,	так	же,	как	и	я,	сейчас	активно	вносят	свой	вклад	в	развитие	Казахстана.	Дочь	работает	
заместителем	директора	в	Центре	развития	торговой	политики	Казахстана.	Сын	-	исполни-
тельный	директор	в	ЛОР	Центре	«Ай-Медикус».	У	меня	есть	двое	внуков.	

Мое	хобби	–	рисование.	
Мое	кредо:	Делать	близких	и	любимых	людей	счастливыми,	и	в	то	же	время	быть	полезным	

обществу.		Идти	до	конца,	достигая	своей	цели	и	никогда	не	сдаваться!	
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Угыбайкызы Шолпан 
Почетный	 журналист	 Республики	 Казахстан,	 учредитель	 газеты	 «Ақ	 бо-
саға»,		главный	редактор.	Отец	Тогаев	Угыбай	(председатель	колхоза,	совхо-
за),	мать	Раушан	Турсынгаликызы	долгие	годы	работала	в	сельсовете,	со-
циальной	сфере.	Родители	–	лидеры,	образцовые,	честные	граждане	своего	
времени.		Счастливое	детство	прошло	в	среде	родителей,		пятерых	братьев.	
В	семье	я	росла	в	любви	и	получила	образцовое	воспитание,	и	в	результате,	
стала	открытой,	доброй	и	честной.	Поэтому,	наверно,	мечтала	стать	судь-
ей	или	прокурором.	

Мои	первые	произведения	вышли	в	свет	в	1970-е	годы,	в	республиканской	печатной	прессе.	С	
этого	момента	вот	уже	45	лет,	без	перерыва	работаю	в	сфере	СМИ.	

В	1971	году	закончив	среднюю	школу,	приступила	к	работе	в	районной	газете.	
В	 1973-78	 годы	 в	теперешнем	Казахском	Национальном	 университете	 имени	 аль-Фараби	

проучилась	на	факультете	журналистика.	
1978-87	годы	работала	редактором	отдела	рекламы	и	пропаганды	в	издательстве	«Кай-

нар».	В	годы	перестройки	активно	принимала	участие	в	деятельности	появившихся	демокра-
тических	движениий.	Проводила	идеологическую	работу	в	движении	мусульманских	женщин	Ка-
захстана,	созданной	исследовательницей	казахской	истории,	фольклора,	искусства	А.Нугыман.	
Этот	периол	для	меня	был	настоящим	жизненным	университетом.						

В	1991	году	открыла	одно	из	первых	независимых	изданий	–	газету	«Ақ	босаға».
Награждена	премией	имени	Н.Кулжановой	Союза	журналистов	Республики	Казахстан.	Побе-

дитель	в	номинации	«Самое	лучшее	предприятие,	открытое	женщиной»	национальной	комис-
сии	при	Президенте	Республики	Казахстан.	Неоднократно	награждалась	почетными	грамота-
ми	и	дипломами	разных	организаций	и	учреждений.

Моя	гордость	–	газета	«Жүректен	–	жүрекке»	на	республиканском	конкурсе	была	названа	
как	«Лучшее	казахоязычное	издание».	

В	2001-2007	гг.		проводили	республиканский	конкурс	«Қолаңшаш	ару».
Супруг	Курмангазы	–	известный	писатель.	Самая	высшая	награда	от	Аллаха	–	дочь	Ансаган,	

сын	Канагат	и	внуки.		
Любимое	дело	в	моей	жизни:	прививать	журналистские	навыки	молодежи	и	в	профессио-

нальной	сфере	помочь	молодым	найти	свое	призвание.				
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Урдабаева Мариан Давлетовна
Член	Национальной	сборной	Казахстана	по	дзюдо.	
Родилась	на	Иссык-Куле	в	поселке	Тамга.	После	развала	Советского	Союза	ро-
дители	вернулись	в	Алматы.	10	лет	проучилась	в	сш	30,	11-класс	окончила	
в	ЦСКА.	Дальше	поступила	в	КазНПУ	им	Абая	на	тренера	преподавателя.	В	
данный	момент	учусь	в	КазНУ	им	аль-Фараби	на	юридическом	факультете.	
В	детстве	была	активным	ребенком,	посещала	разнообразные	кружки	(уха-
живали	за	животными	в	живом	уголке,		училась	рисовать,	шить,	резать	по	
дереву,	 в	 астрономическом	кружке	наблюдали	 за	 звездами).	 С	 родителями	

постоянно	ходили	в	горы.
Такое	 детство	 было	 благодаря	моим	 родителям,	 которые	 никогда	 не	 сидели	 на	месте	 и	

были	 активистами.	Моя	мама	 Урдабаева	Ольга	 Анатольевна	 -	мастер,	 повар-кондитер,	так	
что	я	люблю	хорошую	и	вкусную	еду	и	знаю	толк	в	натуральных	кондитерских	изделиях	.		Мой	
отец	Урдабаев	Давлет	в	молодости	работал	инструктором	по		туризму	и	горным	лыжам,	за-
нимался	восточными	единоборствами.	Мама	научила	меня	вкусно	готовить	и	рукоделью,	а	папа	
познакомил	с	боевыми	единоборствами.	Заниматься	начала	вместе	со	старшим	братом	Дау-
летом		карате-до.	Через	полтора	года	папа	отвел	на	дзюдо.	Некоторое	время	мы	ходили	в	обе	
секции,	и		дзюдо	завоевало	мое	сердце.		Мне	очень	понравился	подход	моего	первого	тренера	Би-
абулина	Талгата	Зуфаровича	к	тренировочному	процессу.	Каждый	раз,	приходя	на	тренировку,	
мне	было	очень	интересно	и	познавательно.	Каждый	день	я	с	большим	удовольствием	бежала	
на	тренировку.	

В	16	лет	выполнила	мастера	спорта	и	попала	в	сборную	команду.	С	тех	пор	началась	моя	
профессиональная	спортивная	жизнь.		С	2005	годя	являюсь	первым	номером	в	своей	весовой	ка-
тегории.		Выступая	в	молодежной	сборной,	стала	обладательницей	серебряной	медали	на	Мо-
лодежных	Играх	стран	Балтии		и	СНГ,	дважды	бронзовым	призером	чемпионата	Азии.	Выступая		
в	составе	взрослой	национальной	команды,	была	трехкратной	бронзовым	призером	Гран-При,	
двукратным	бронзовым	призером	чемпионата	Азии	и	бронзовым	призером	Азиатских	игр.	Явля-
юсь	мастером	спорта	международного	класса.

Вне	тренировок	хожу	в	горы,	занимаюсь	страйкболом,	иногда	рисую	и	пишу	стихи.
Жизненное	кредо:	мастер	–	во	всем	должен	быть	мастером.
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Усенбаева Нуржамал Пернебеккызы  
Родилась	4	июня	1958	года	в	 городе	Арыс	Южно-Казахстанской	области,	в	
семье	учителей.	Мой	отец	–	Усенбаев	Пернебек	Усенбайулы	–	отличник	обра-
зования	КазССР,	историк,	40	лет	проработал	 	директором	среднеобразова-
тельной	школы,	почетный	гражданин	города	Арыс,	общественный	деятель.	
Писал	 стихи,	 выпустил	в	 свет	3	 сборника.	Моя	мама	Нарша	–	 работала	в	
школьной	билиотеке.	В		семье	-	8	детей.	Мы	росли	с	любовью	к	музыке,	поэзии,	
литературе,	учились	в	музыкальной	школе,	дома	ставили	концерты,	в	то	же	
время	пародировала	любимых	артистов.

С	детства	я	занималась	спортом	–	легкой	атлетикой,	была	чемпионкой	в	школе,	участвоо-
вала	в	областных	спортивных	соревнованиях.

Закончила	музыкальное	 училище	по	 классу	фортепиано,	 здесь	же	первые	 уроки	 по	 вокалу		
получила	от	педагога		 	 	М.Г.	Магзумовой.	Затем	училась	в	Алматинской	консерватории	имени	
Курмангазы,	и	брала	уроки	в	классе	академического	вокала	у	народного	артиста	Казахстана,	
мастера	казахской	вокальной	школы,	выпустившего	несколько	поколений	выдающихся	певцов,	
профессора	Б.Б.	Жилисбаева.	Наставник	заложил	основу	в	моем	вокальном	развитии,	благодаря	
ему	я	и	дальше	развила	свои	способности,	за	рубежом	прошла	обучение	у	великой	певицы	ХХ	сто-
летия	Элизабет	Шварцкопф.	Народный	артист	Казахстана	Б.Досымжанов	много	трудов	вло-
жил	в	мое	развитие	как	оперной	певицы.	То	есть	он,	когда	я	училась	на	4	курсе,	пригласил	меня	
на	исполнение	главной	партии	Кыз	Жибек	в	одноименной	опере	Е.Брусиловского,	посвященный	
50-летию	ГАТОБ	имени	Абая.	Начиная	с	1983	года	и	до	настоящего	времени	ведущая	солистка		
ГАТОБ	имени	Абая.

Я	принимаю	участие	в	мероприятиях	 государственного	 уровня.	Среди	них	 самые	крупные	
мероприятия,	где	проходили	концерты	–	открытие	Саммита	ОБСЕ,	торжественное	открытие	
Зимних	Азиатских	игр,	День	Независимости	Республики	Казахстан,	День	Конституции	РК,	День	
города.	В	составе	официальной	делегации	приняла	участие	в	Днях	культуры	РК	в	странах	Евро-
пы,	США,	СНГ	и	восточных	странах.	Принимаю	участие	в	международных	фестивалях	оперного	
искусства,	также	даю	частные	концерты	в	лучших	залах	Казахстана	и	зарубежных	странах:	
«CarnegieHall»	 (Нью-Йорк,	Америка),	театр	«Care»	 (Амстердам,	Голландия),	театр	«Coliseum»	
(Лиссабон,	Португалия),	Большом	зале	Московской	консерватории,	Большом	театре	 (Москва,	
Россия),	зал	«Cortot»	(Париж,	Франция)	и	др.,	обязательно	включаю	в	репертуар		программы	со-
чинения	казахских	композиторов,	казахские	народные	песни.

Кроме	этого,	принимала	участие	в	благотворительном	фестивале	ко	Дню	защиты	детей,	
благотворительной	программе	премии	«Алтын	Сапа»	Президента	Республики	Казахстан,	бла-
готворительной	программе	и	награждении	в	проекте	«Алтын	Жүрек»,	в	торжественном	на-
граждении		премии	«Тарлан»	казахстанских	меценатов	и	во	многих	известных	проектах.	

Награды:	народная	артистка	Республики	Казахстан	и	Республики	Татарстан,		лауреат	Го-
сударственной	 премии	 РК,	 обладатель	 ордена	 «Құрмет»,	 лауреат	независимой	 премии	 «Пла-
тиный	 Тарлан»	меценатов	Казахстана,	 лауреат	Международного	 конкурса	 имени	Франсиско	
Виньяс	в	Барселоне	(Испания),	обладатель	специальной	премии	Международного	конкурса	вока-
листов	имени	Глинка,	обладатель	премии	«GoldenEuropea»	(«Золотая	Европа»)	в	сфере	Европей-
ского	союза	в	области	художественных	и	культурных	мероприятий	искусств,	академик	акаде-
мии	художников	Республики	Казахстан.	

Хобби:	плавание,	фитнес,	пешие	прогулки,	чтение	книг,	кино.
Кредо:	дарить	людям	свет	(быть	достойной	своего	имени).
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Файзолланова  Замзагуль  Файзоллановна
Родилась	10	июня	1992	года	рождения	в	Восточно-Казахстанской	области,	
город	Зайсан.	Сейчас	проживаю	в	г.	Алматы,	национальность	–	казашка.
	В	детстве	любила	помогать	бабушке.	В	детстве	была	неспокойной,	любила	
снабжать	себя	новой	информацией.	Из-за	этого	отдали	на	спорт.	С	1999	по	
2003	гг.	училась	в	сш	№	148,	с	2003	по	2007г.	г.	училась	в	русско-казахской	гим-
назии	№	93,	с	2007	по	2010	г.	-	в	Военном	колледже	спорта	ЦСКА	МО	РК.	
У	меня	были	замечательные	учителя,	как	Элена	Эдуардовна,	Гульмира	Бесен-
баевна,	Гульнара	Абуевна,	которые	поймут	и	поддержат	в	спорте	и	в	жиз-

ни.	Получив	аттестат	о	среднем	образовании,	в	2010	году	поступила	в	КазНПУ	имени	Абая.	В	
университете	меня	поддерживал	куратор	Ахметжан	Сулейманович,	который	помог	мне	в	на-
писании	дипломной	работы	о	вкладе	инновационной	технологий	в	процветания	дзю-до.	Мои	до-
стижение	и	желание	узнать	и	развить	себя	помогли	мне	окончить	университет	и	поступить	в	
магистратуру	в	КазНУ	им	аль-Фараби.	

Имею	звание	МС	по	дзю-до.	Неоднократный	чемпион	Республики	Казахстана,	многократный	
чемпион	Международных	турниров,	 призер	чемпионата	Азии	2009г.	На	данный	момент	идет	
подготовка	 к	 Чемпионату	Республики	Казахстан	и	Чемпионата	мира,	 который	пройдеть	 в	 г.	
Астане.

Я	активно	участвовала	в	процветании		нашего	города.	Вместе	с	акимом	города	каждый	год	
участвую	в	озеленении	города	Алматы.	И	получала	благодарственные	письма	и	грамоты	за	уча-
стие	в	концертных	программах.

Вклад	в	процветании	Казахстана:	это	мои	результаты	которые	показываю	и	буду	показы-
вать.	Это	мечта	и	цель	с	детства,	когда	и	могут	поднять	флаг	страны	на	мировых	аренах	и	на	
олимпиаде.	

Я	никогда	не	забуду	своих	бабушек	и	дедушек,	которые	воевали	за	такую	прекрасную	страну.	
И	дорожу	своей	детской	мечтой.	
Имею	награду	к	20-летию	независимости	Казахстана.	
Люблю	слушать	классическую	музыку.	Хожу	в	театр	им.	Ауэзова,	и	это	дает	мне	прорыв		

вперед	и	стимулирует	к	своей	цели.
Моя	вера	и	девиз	по	жизни	(cаған	сенетін	және	қолдайтын	отбасын	мен	халқын	барда,	сы-

нуға	хақың		жоқ).
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Хегай Галина Петровна
Директор	ТОО	«ЕТКОН».
Родилась	07.02.1948г.	в	г.	Талдыкоргане,		в	интернациональной	семье	–	в	се-
мье	летчика,	 окончивших	два	летных	 училища,	 отец	был	примером	брат-
ства,	героизма	и	любви	к	своей	Родине.	С	чувством	большой	благодарностью	
я	преклоняюсь	перед	своими	родителями,	которые	воспитали	во	мне	поря-
дочность,	честность	и	доброту.
В	1955	году	поступила	в	среднюю	школу	имени	В.	И.	Ленина,	окончила	и	затем	
поступила	в	Семипалатинский	технологический	институт,	закончила,	тех-

нологический	факультет	по	специальности	«инженер-технолог	мяса	и	мясопродуктов»,	после	
окончания	института	в	1973	была	направлена	на	Алма-Атинский	ордена	Трудового	Красного	
знамени	мясокомбинат.	Завод	выпускал	до	200	видов	различных	колбас,	неоднократно	участво-
вал	в	выставках,	был	награжден	медалями,	орденами	и	грамотами.	

Начала	я	свою	трудовую	деятельность	с	мастера	колбасного	производства.		В	1975	г.	была	
назначена	старшим	мастером	колбасного	завода,	с	1977	г.	–	главным	технологом	колбасного	
завода,	с	1980	–	главным	технологом	мясоперерабатывающего	завода,	с	1984	г.	–	главным	тех-
нологом	Алматинского	производственного	объединение	мясной	промышленности.	

На	мое	развитие	в	личностном	плане	оказали	влияние	мои	родители	–	мама,	Надежда	Его-
ровна,	отец	Петр	Михайлович	Хегай,	военный	по	профессии,	интернационалист.	Они	привили	па-
триотизм,	порядочность,	честность,	доброту.	Замечательные	учителя	на	Алматинском	объ-
единении	генеральные	директора	Неешхлебов	Анатолий	Иванович,	Утегенов	Еркен	Алибекович,	
начальник	колбасного	цеха	Спаркова	Надежда	Власовна.

В		90-е	трудные	времена	было	создано	ТОО	«ЕТКОН»	на	базе	Алматинского	мясокомбината,	
в	1999	г.	мне	доверили	его	возглавить,	хрупкой	женщине		Хегай	Г.П.

В	период	ввода	ТОО	«ЕТКОН»	выпускал	10	наименований,	в	настоящем		до	70	наименований	
вареных,	сырокопченых,	полукопченых,	варено-копченых	колбас,	национальных	изделий	из	мяса	
конины,	свино-копченостей.	

С	2002	–	2012	г.	 г.	произведена	замена	оборудования,	которое	было	из	Австрии,	Германии,	
Швейцарии,	России.	Высокотехнологический	процесс	с	сохранением	традиционных	технологий		-	
основной	критерии	качества	продукции.	

Особое	 внимание	 в	ТОО	 «ЕТКОН»	 уделяется	подбору	 кадров.	 В	 настоящее	 время	 основные	
технологические	 операции	 выполняют	 квалифицированные	 рабочие,	 получившие	 специальное	
образование.	С	опытными	ИТР	работают	и	молодые	специалисты	–	технологи,	механики,	за-
кончившие	технологический	институт	в		г.	Алматы	и	Семипалатинска.

ТОО	«ЕТКОН»	отмечен	медалями	за	вклад	в	промышленный	потенциал	Казахстана,	получи-
ло	четыре	Гран-при	и	множество	золотых	медалей	за	качество,	за	высокое	качество	сервелата	
в	2008-2009	г.	награжден	золотыми	медалями	на	7	–	8	международном	форуме	в	Москве.

В	2014	г.	-		Лидер	отрасли.
Я	считаю	себя	опытным	управляющим	коллективом,	имеею	твердый	характер,	жесткую	

принципиальность	и	четкую	позицию	по	отношению	к	рецептуре,	к	сырью,	качеству	и	соблюде-
нию	технологии	на	своем	мясоперерабатывающем	предприятии.
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Шакирова Тамара Мухтархановна
к.п.н.,	 директор	 Алматинского	 автомеханического	 колледжа,	 член	 учебно-	
методического	совета	министерства	образования	и	науки	РК,	председатель	
общественного	Совета	по	продиводействию	коррупциии	при	Жетысуском	фи-
лиале	партии	«Нур	Отан»,	член	городской	комиссии	по	защите	прав	несовер-
шеннолетних	при	акиме	г.	Алматы.	
Я	 родилась	 и	 выросла	 в	 Восточно-Казахстанской	 области,	 в	 молодые	 годы	
была	пионерским	и	комсомольским	лидером.	После	окончания	школы	поступи-
ла	на		филологический	факультет	Семипалатинского	педагогического	инсти-

тута.	Выбрав	педагогическое	поприще	на	своем	жизненном	пути,	до	сегодняшнего	дня	осталось	
верной	своей	профессии.	Воспитание	подрастающего	поколения	стало	смыслом	жизни.	Из	49	лет	
педагогической	деятельности	31	год	 	работаю	а	Алматинском	автомеханическом	колледже,	и	
последние	19	лет	являюсь	руководителем.	Горжусь	своим	колледжем,	который	раннее	был	про-
фессиональным	лицеем	№6,	горжусь	тем,	что	вместе	с	моими	мальчиками	рабочую	профессию	в	
начале	пути	получили		многие	знаменитые	личности,	которые	с	гордостью	до	сих	пор	говорят:	
«Мы		из	тех	,кто	из	ПРОФТЕХ!»

Главной	задачей	в	воспитании	для	меня	является	воспитание	гражданственности,	патрио-
тизма,	чувство	ответственности	за	будущее	государства,	а	темой	диссертации:	«Национальная	
культура	как	основа	формирования	личности	учащихся	в	профессионально-	технических	лицеях».

Большое	внимание	уделяю	подросткам		с	трудной	детской	судьбой.
За	 время	моего	 руководства	 колледжем	 оно	 признано	 лучшим	 в	 Республиканском	 конкурсе		

«Лучшее	учебное	заведение	технического	и	профессионального	образования»	2001	г,	2009	г.,	2011	г.	
и	награждено	Гран-при.

Алматинский	автомеханический	колледж		занесен	в	«Золотую	книгу»	в	честь	10-летия	Неза-
висимости	Республики	Казахстан,	150-летия	г.	Алматы	«Лидер	образования»,	в	республиканский	
сборник	«Мир	детства».

Моим	самыми	большими	учителями		были	родители,	несмотря	на	то,	что	я	была	долгое	вре-
мя	единственным	ребенком,	мама	–	Батырханова	Ласкен	Айткеновна	воспитывала	в	строгости,	
а	отец-	Батырханов	Мухтархан	–педагог	и	партийный	работник	до	сих	пор	является	идейным	
вдохновителем,	и	я	в	свои	солидные	годы	наравне	с	правнуками	отца			для	него	–	«	қүлыным,	бала-
паным».

Одно	из	самых	замечательных	событий	в	моей	жизни	–рождение	дочери	Дианы	и	внука.	Мой	
внук	Альнур	Нарбеков		занесен	в	книгу	«Надежда	Казахстана»	как	лучший	ученик	лицея.

Я	горжусь	тем,	что	я	педагог,	и	через	мою	душу	и	сердце	прошли	несколько	тысяч	моих	уче-
ников,	тем,	что	в	самые	трудные	моменты	их	жизни	я	имела	и	имею	счастье	им	помочь,	а	это	
дорогого	стоит-	их	любовь	и	доверие.

Я	много	 занимаюсь	общественной	работой	 ,являюсь	автором	 	 учебников	 «Культурология»,	
«Сварочное	дело»,	методического	пособия	«Изучение	учащимися	основ	национальной	культуры»,	
государственного	стандарта	по	профессии	«Автомеханик»	и	др.,	участвую	во	многих	телепереда-
чах,	пишу	научные	статьи,	выступаю	в	прессе.

Самым	главным	вкладом	в	жизнь	своей	страны	и	ее	процветания		считаю	воспитание	и	под-
готовку	его	Величества	-	Рабочего		класса.

	Награды:	В	2007	году	стала	победителем	Республиканского	конкурса	«Лучшее	предприятие,	
возглавляемое	женщиной»	в	номинации	«Образование».	В	2010	году	награждена	дипломом	«Жен-
щина	года».

Имею		шесть		благодарностей	Президента	РК	Н.А.Назарбаева,		награждена	юбилейными	ме-
далями-	«10	лет	Независимости	РК»,	«10	лет	Конституции	РК».,	«20	лет	Независимости	РК»,	«10	
лет	Астане»,	«20	лет	антиядерного	движения	«Невада	–	Семипалатинск».,	«Ветеран	труда»,	«Ең-
бек	ардагері»,	медалью	имени	Ы.Алтынсарина,	нагрудными	знаками	почетного	работника	образо-
вания,		Отличника	народного	образования	РК	и	др.

Хобби:	спорт,	танцы,	увлекаюсь	классической	литературой.
Кредо:	«Все	в	жизни,	что	меня	не	убивает,	делает	меня	сильнее.»	
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Шалабаева Гульмира Кенжеболатовна
Доктор	философских	наук,	профессор,	Заслуженный	деятель	Республики	Ка-
захстан,	директор	Государственного	музея	искусств	им.	А.	Кастеева.
Все	детство	с	рождения	прошло	в	Алма-Ате.	Свою	первую	учительницу	пом-
нит,	наверное,	каждый	человек.	У	меня	это	была	Марья	Ивановна.	В	старших	
классах	 большее	 влияние	 оказала	 семья,	 родители,	 их	 друзья	 –	творческие	
личности.	Ведь	сами	родители	были	деятелями	культуры,	а	дом	был	всегда	
открыт	для	гостей.	Отец	–	Шалабаев	Кенжеболат	Нуртазинович,	был	Пред-
седателем	Гостелерадио	Казахского	ТВ,	 директором	Оперного	театра	им.	

Абая.	Мама	–	Лязиза	Аймашева	была	одной	из	первых	дикторов	казахского	телевидения,	затем	
телережиссером,	всю	жизнь	отдала	телевидению	и	сегодня	является	заслуженным	ветераном	
голубого	экрана.	

В	нашем	доме	бывали	поэты,	режиссеры,	 сценаристы,	писатели,	композиторы,	журнали-
сты.	Атмосфера	культуры	и	творчества	была	всеобъемлющей.	Поэтому	выбор	профессии	был	
несложным.	Начиная	с	9	класса,	я	уже	писала	заметки	в	детско-юношеские	печатные	издания.	
После	школы	закончила	факультет	журналистики	Казахского	государственного	университета,	
но	работать	пришла	в	сценарно-редакционный	отдел	Госкино	Каз.	ССР,	а	оттуда	в	аспирантуру	
Института	литературы	и	искусства	Академии	наук	КазССР.	Досрочно	защитив	кандидатскую	
диссертацию,	работала	преподавателем,	затем	защитила	докторскую	диссертацию,	в	кото-
рой	на	материале	казахской	литературы	рассматривалась	тема	национального	самосознания.	
Отсюда	шифр	специальности	–	социальная	философия.	Мои	достижения	–	это,	во-первых,	2	мои	
дочери,	затем	книги	и	альбомы	по	культуре	и	искусству	Казахстана,	в	том	числе	«Постижение	
культуры»,	«Эволюция	культурной	политики»,	«Е.Сидоркин.	Онтология	художественного	мето-
да»	и	других,	создание	собственной	художественной	галереи,	которая	работает	и	поныне.	

Несколько	лет	я	отдала	активной	 	 общественной	работе	–	 была	членом	Политбюро	ал-
матинского	филиала	партии	«Нур-Отан».	Имею	благодарность	от	Лидера	нации	за	активное	
участие	в	предвыборной	агитации	в	2009	году.

Свой	вклад	в	процветание	Казахстана	я	вижу	в	работе	на	ниве	развития	и	продвижения	
культуры	и	искусства,	пропаганды	художественного	творчества,	выявлению	и	поддержке	мо-
лодых	талантов.

Среди	наград	–	медали	к	10-летию	и	20-летию	Независимости	Казахстана,	звание	«Заслу-
женный	деятель	Республики	Казахстан»,	государственная	премия	им.	Ч.	Валиханова	в	области	
общественно-гуманитарных	наук.	Недавно	получила	медаль	«20-летие	Конституции	Казахста-
на».

Мое	хобби	–	плавание,	поездки	в	горы	и,	конечно,	моя	собственная	галерея	искусств.
Кредо	простое,	если	не	сказать	банальное,	но	его	довольно	сложно	формулировать	кратко	

и,	как	и	у	многих,	оно	исходит	из		понятных	всем	людям	и	близких	общечеловеческих	ценностей.
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Шаукенова Зарема Каукеновна
	Д.соц.н.,	 профессор,	 член-корр.	НАН	РК,	 	 директор	Института	философии,	
политологии	и	религиоведения	КН	МОН	РК.
В	жизни	каждого	человека	есть	вещи,	которыми	он	гордится	больше	всего.		
Когда	меня	спрашивают,	откуда	ты,	мой	ответ:	«Из	Темиртау»,	вызывает	
однозначную	реакцию,	потому		что	задающий	вопрос	с	уважением	говорит	
«О,	Президент!».	 	Темиртау	–	мой	родной	город,	там	прошло	мое	детство.	
Я	горжусь	тем,	что	мой	отец	и	друзья	моих	родителей	работали	вместе	с	
Нурсултаном	Абишевичем	Назарбаевым.	Я	дорожу	тем,	что	после	окончания	

факультета	психологии	Ленинградского	Государственного	Университета			мне	самой	посчаст-
ливилось	10	лет	проработать	в	социально-психологической	службе	Карагандинского	металлур-
гического	комбината.		Самая	известная	заводская	проходная	нашей	страны	вывела	меня	в	люди,	
сделав	не	просто	специалистом	социологом,	а		социологом-практиком.	И	на	каждом	этапе	судь-
ба	дарила	мне	встречу	с	замечательными	людьми,	ставшими	для	меня	Учителями	с	большой	
буквы,	примером,	их		уроки	бесценны!		

Моему	 	 профессиональному	 становлению	 очень	 сильно	 помогло	 образование,	 полученное	
мною	в	одном	из	престижных	университетов	Советского	Союза.	Сама	учеба	в	Ленинграде	стала	
в	свое	время	подарком	судьбы	благодаря	тому,	что	Карагандинский	Государственный	Универси-
тет	направил	меня	на	учебу	в	ЛГУ.	Там	же	я	закончила	заочную	аспирантуру	и	защитила	канди-
датскую	диссертацию	по	социальной	психологии.	

Большая	удача	моей	жизни	связана	с	историческим	решением	нашего	Президента	о	переносе	
столицы,	благодаря	которому	я	приехала	в	1997	году	тогда	еще		в	Акмолу.	Там	вместе	с	россий-
скими	коллегами	мы	создали	Институт	сравнительных	социальных	исследований	«ЦЕССИ-Ка-
захстан».	Есть	крылатое	выражение	«Расцвет	Астаны	–	Расцвет	Казахстана!».	Я	позволю	себе	
немного	перефразировать	его	«Расцвет	Астаны	–	Расцвет	Личности!».	Говорю	так,	потому	что	
знаю	очень	многих	людей,	для	которых	Астана	стала	их	звездным	часом.	Как	для	меня	–	здесь	я	
нашла	свою	судьбу,	вышла	замуж,	в	столице	родилась	моя	доченька.	

Так	 сложились	 обстоятельства,	 в	 августе	 2006	 года,	мы	 	 с	 семьей	 переехали	 в	 Алматы.	
Именно	здесь		в	моей	жизни	произошла	целая	череда	важных	событий	–	работа	деканом	факуль-
тета	философии	и	политологии	КазНУ	им.аль-Фараби;	заместителем	директора	Казахстан-
ского	института	стратегических	исследований	при	Президенте	РК;	в	2011	году	по	конкурсу	я	
была	назначена	 	на	должность	директора	Института	философии,	политологии	и	религиове-
дения	КН	МОН	РК,	в	2012	году		была	избрана	член-корреспондентом	НАН	РК.	В	2014	году,	когда	
стартовал	уникальный	проект	подготовки	научных	кадров	в	НИИ	«Ғылым	ордасы»	к	стату-
су	директора	института		прибавилась	ответственная	новая		должность	–	проректор	КазНУ	
им.аль-Фараби	по	интеграции	науки	и	образования.	Моя	работа	определила	и	активное	участие	
в	общественной	жизни	–	в	2008	году	я	стала	членом	Национальной	комиссии	по	делам	женщин	
и	семейно-демографической	политике,	была	избрана	членом	Политсовета	и	Политбюро	Алма-
тинского	филиала	партии	Нур	Отан.	Продолжаю	работу	в	общественном	объединении	ученых	
социогуманитарных	наук	-	Ассоциации	социологов	Казахстана,	будучи	его	исполнительным	ди-
ректором	с		момента	создания	с	2002	года.		

Награды:	«Қазақстанның	еңбек	сіңірген	қайраткері»	(Заслуженный	деятель	Республики	Ка-
захстан);	медали	«10	лет	Астане»,	«20	лет	Независимости	Республики	Казахстан»,	«20	лет	Ас-
самблей	народов	Казахстана».	Знаки	Министерства	образования	и	науки	Республики	Казахстан	
«За	вклад	в	развитие	науки	Республики	Казахстан»,	«Ы.	Алтынсарин»,	«Почетный	работник	об-
разования	Республики	Казахстан».

Мое	жизненное	кредо:	«Мысли	материализуются.	Мечты	сбываются».	И	чем	они	чище,	до-
брее,	адекватнее,	смелее,	тем	благосклоннее	к	тебе	судьба.		
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 Шимашева Рахат Сейдахметовна
Руководитель	Управления	образования	города	Алматы,	кандидат	историче-
ских	наук.	Обладатель	нагрудных	знаков	«Отличник	образования	Республики	
Казахстани»,	«И.	Алтынсарина»,	ордена	«Курмет».
Родилась	1	января	1962	года	в	Чуйском	районе	Жамбылской	области.	Самые	
счастливые	 и	 безоблачные	 дни	 детства	 провела	 в	 Чуйском	 районе.	 Буду-
чи	 ученицей	и	 видя	труд	 уважаемых	 учителей	школы,	мечтала	 в	 будущем	
стать	педагогом.	Руководствуясь	мудрыми	словами	«Быть	учителем-	зна-
чит	совершать	подвиги	по	зову	сердца,	быть	учителем-	значит	быть	поэ-

том	своих	чувств»,	в	1984	году	поступила	в	Казахский	Государственный	Женский	педагогический	
институт	на	факультет	истории	и	обществоведения.	

Свой	трудовой	путь	начала	учителем	истории	в	одной	из	средних	школ	города	Алматы,	за-
тем	работала	в	должности	заместителя	директора	по	учебно-воспитательной	части.	С	1994	
года		по	2007	год	работала	директором	школы.	

С	2007	года	назначена		руководителем	Управления	образования	города	Алматы.	В	настоя-
щее	время	в	структуре	Управления	насчитывается	439	государственных	организаций	образо-
вания,	среди	них	173	детских	сада	(	38520	детей),	202	школы	(	191710	учащихся),	22	колледжа(	
22530	студентов),	15	интернатных	учреждений	(2550	детей),	25	организаций	дополнительного	
образования(	312850	детей).

	В	городе	работают	27088	педагогов.	За	8	лет		ее		руководства	в	системе		образования	горо-
да	Алматы	произошли			существенные		позитивные		изменения.	Возрастает	количество	школ	и	
дошкольных	организаций	образованияс	казахским	языком	обучения,	ежегодно		учащиеся		города	
занимают	лидирующие	места	в	международных	и	республиканских	олимпиадах	и	соревновани-
ях,	показатели	ЕНТ	являются	очень	высокими	в	республике.

В	2003	году	мною		была	защищена		кандидатская	диссертация		по		теме	«История	педагоги-
ческих	колледжей»	и		получена		степень		кандидата	исторических	наук.

		Непрерывный	педагогический	трудовой	стаж		составляет		27	лет.	Награждена	почетны-
ми	грамотами	и	благодарственными	письмами	министерства	образования	и	науки	Республики	
Казахстан.	

Увлекаюсь		чтением	исторической	и	художественной	литературы,	люблю		слушать	класси-
ческую	музыку.	

Имею		двух	дочерей.
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Шопшекбаева Айгуль Шопшекбаевна                  

Полковник	полиции	в	отставке
В	1972	году	я	окончила	среднюю	школу	и	поступила	в	энергетический	инсти-
тут.	После	окончания	института	по	рекомендации	комсомола	была	направ-
лена	в	органы	внутренних	дел.	
В	1999	году	окончила	институт	Международного	права	и	международного	
бизнеса	«Данекер»юридический	факультет.
Большую	 часть	жизни	 посвятила	 работе	 с	 детьми.	 Приходилась	 сталки-
ваться	и	с	трудными	детками,	подростками	с	тяжелой	судьбой.

Профессия	полицейского	по	делам	несовершеннолетних	требует	особой	выдержки,	большо-
го	терпения,	высокого	профессионализма	и	любви	к	этим	заброшенным	детям.

Но	работала	я		по	призванию,	когда	говорят,	что	занимаются	чем	то	«по	зову	сердца»,	я	это	
хорошо	понимаю.	Потому	что	мое	сердце	отзывается	болью	за	этих	детей,	хочется	сделать	
для	них	как	можно	больше	доброго.

Сама	я	родилась	в	Талдыкурганской	области	в	с.	Карасу	в	многодетной	семье.
Отец	-	Тлеужанов	Шопшекбай	-	служащий,	участник	Великой	Отечественной	войны.
Мать	-	Куспекова	Гулбахрам	-	домохозяйка.
Родители	воспитали	восьмерых	детей.	Все	имеют	высшее	образование.	Среди	них	педагоги,	

врачи,	инженеры.	Родители	всегда	нам	говорили	о	долге	 	 гражданина	и	патриота,	 	и	сегодня	
наши	родители	могут	по	праву	гордиться	своими	детьми.

Каждый	из	нас,	находясь	на	своем	посту,	внес	свой	вклад	в	развитие	нашего	государства.
За	годы	службы	я	имею	70	поощрений:	орден	«Курмет»,	12	медалей.
Заслуженный	работник	органов	внутренних	дел.
Хобби:	чтение	книг	
Кредо:	жить	в	гармонии
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Заключение

Как	создавалась	книга?	Была	подготовлена	анкета,	на	вопросы	которой	надо	было	
ответить	от	себя	лично.	Через	анкету	раскрывается	портрет	современной	алматин-
ки,	ее	семья,	работа,	вклад	в	развитие	города	и	страны,	ее	чувства,	стремления,	инте-
ресы.

Как	нужно	было	найти	героинь	книги?	Мы	пошли	по	своему	пути.	24	апреля	2015	г.	
были	подготовлены	и	разосланы	письма		в	управления	акимата	города	и	акимам	8	рай-
онов	 	Алматы	с	просьбой	дать	имена	10	женщин,	наших	современниц,	которые,	на	их	
взгляд,	внесли	особый	вклад	в		развитие	мегаполиса	страны.	Не	были	забыты	Ассамблея	
народа	Казахстана	г.	Алматы,		общественные	объединения	и	профсоюзы.

Публикация	книги	 «Женщины-лидеры	 города	Алматы»	 -	 серьезный	и	 ответствен-
ный	проект.	В	городе,	где	живет	больше	чем	полтора	миллионов	человек,		есть	много	
достойных	женщин,	которые	могли	бы	войти	в	книгу.	Мы	знаем,	что	мегаполис	имеет	
женское	лицо	в	большей	мере,	чем		другие	 	города	Казахстана,	 	поэтому	мы	и	сделали	
такое	начало,	обозначив	свою	книгу	под	номером	один.	Мы	не	сомневаемся,	что	были	
и	еще	будут	и	другие	книги.	Наши	женщины	достойны	не	только	песен	и	поэм,	но	и	ли-
тературных	изданий		разных	направлений,	в	том	числе	и	энциклопедических	изданий,	и	
научных	трудов.	

Наше	видение	было	таким,	какое	оно	отображено	в	книге:	лаконичность	ответов	
на	поставленные	вопросы.	Но	через	ответы	мы	видим	портрет	современной	женщины	
ХХI	века,	разного	возраста,	национальности,	интересов.	И	самое	главное	одно:	любовь	к	
Алматы	и	Казахстану.	

В	этом	–	наша	жизнь,	патриотизм,	мир,		дружба	и	забота	о	подрастающем	поколе-
нии!
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