
 

 



 
 

АЛҒЫСӨЗ 

 

 Мемлекет  басшысы  Н.Назарбаев «Болашаққа көзқарас: қоғамдық 

сананы жаңғырту» еңбегінде қоғамдық сананы жаңғырту басты 

шарттарының бірі өзінің ұлттық мәдени-генетикалық кодын сақтау және  

іргелі негіз – патриотизм болып табылатындығын көрсетті. 

        Құндылықтар мен адамгершілік бағдарлар және патриотизм өзара 

байланыса отырып, ұлттық идеяны қалыптастырады. Осыған байланысты 

патриотизм ұлттық мемлекет стратегиясының бөлігі ретінде қарастырылады 

және  оның негіздері өзінің кіші отанына, атамекені – Туған жеріне деген 

махаббатпен қаланады.            

        Қарағанды жері - туған елінің мүддесін қорғайтын ұмтылыстарымен 

көпке белгілі, қоғамда белгілі бір мәртебесі бар  патриот тұлғаларға бай өлке. 

         Қарағанды облысынан шыққан танымал тұлғалар біздің Отанымыздың 

қоғамдық өмірінің барлық салаларында қызмет етуде. Олардың арасында 

Қазақстанның, қазіргі заман тарихының нағыз батырлары бар. Олар киноға 

түсіп, олимпиада медальдарын жеңіп алып, өнер-ғылыммен, спортпен  

айналысады, әлемдік жаңалықтар ашады. Біздің жерімізде біздің 

балаларымызға көп нәрсені үйрететін танымал ақиық  ақындар, жазушылар, 

дәрігерлер, мұғалімдер, әншілер, белгілі бизнесмендер  аз емес. 

         Қазіргі таңда білім беру жүйесінің негізгі міндеттерінің бірі - бұл 

балаларды өмірге ерте дайындау, өмірде өз орнын алуға қабілетті, дербес, 

табысты және сенімді тұлғалардың өсуіне көмектесу. 

          Кез - келген адам үшін «табыс формуласы» – бұл қойылған 

мақсаттарды іске асыруға және қажетті нәтижеге қол жеткізуге бағытталған 

әрекеттердің өзіндік тізбегі. Тек мақсатты және жауапты адам ғана табысқа 

жетудің өз формуласын нақты анықтай алады. Біздің балаларымыз нәтижеге 

жетуі үшін адамдық қадір-қасиетін, адамгершілікпен жоғары моральды тұлға 

ретінде қалыптасуы үшін  барлық құндылықтарды сақтауы өте маңызды. 

         Балаларды «табысты болуға» үйрету керек. Сонда ғана олар өз өмірінің 

дизайнын жасайды, ерте жастан мамандығын таңдап, үлкен өмірге 

икемделеді.  

         

                                            Кожахметова Г.Ш.,  

«Қарағанды қаласының білім бөлімі» ММ басшысы 

 

 

 

 



 

                                              Түсінік хат 

 

         Жобаның мақсаты – мектеп оқушылары мен  жетістік пен табысқа  

жеткен жерлестерімен  кездесулерін ұйымдастыру.  Қарағанды жерінің  

дамуына зор үлес қосқан азаматтардың табысқа жету тарихына мән беру 

арқылы ұлтымыздың алтын қорына енуге лайықты жерлестерімізді 

көпшілікке таныту; жетістік пен табысқа  жеткен тұлғалардың іс-

тәжірибесімен, бейнесімен  танысу арқылы жас ұрпаққа патриоттық тәрбие 

беру; өмірге дайындау, қоғамда, өмірде өз орындарын таба білуге баулу және 

кәсіби бағдарлау.  

         Жобаға басқа аймақтарда жүрсе де  туған жерлеріне қызмет етіп жүрген 

зиялы қауым өкілдері, ғалымдар, педагогикалық еңбек ардагерлері, ақындар, 

жазушылар, дәрігерлер,өнер қайраткерлері, кәсіпкерлер шақырылады. 

        Жобаға Қарағанды қаласының білім беру ұйымдарының 7-11 сынып 

оқушылары қатыстырылады.  

        Жобаға қатысушылар тізіміне Қарағанды облысынан шыққан 100-ден 

аса танымал ақындар, жазушылар, ғалымдар, педагогикалық еңбек 

ардагерлері, ұлағатты ұстаздар, дәрігерлер мен кәсіпкерлердің    есімдері 

енгізілді.   

       Жыл бойы  жоба аясында   шақырылатын  тұлғалармен білім беру 

ұйымдарында кездесулер ұйымдастырылып, 7-11 сынып оқушылары 

қатысады. 

        Жобаның өзектілігі - елімізде жұмыссыздықпен күрес қызу 

жүргізілгенімен, бұл мәселе әлі күнге дейін күн тәртібінен түскен жоқ. 

Қазіргі уақытта жұмыссыздық дерті тек қазақ қоғамын ғана емес, әлем 

елдерін алаңдатып отыр. Ал Қазақстанда ресми деректер бойынша жұмыссыз 

жастардың деңгейі 5,6 пайызды көрсетіп отыр.  

       Мектепті аяқтағалы отырған жас түлектер  де бірден қандай мамандықты 

таңдайтынын айта алмайды. Мамандық иесі болып шығу үшін жоғарғы оқу 

орының дипломын алу аздық етеді. Ол үшін әрбір түлектің бойында қабілет 

пен іскерлік, ізденімпаздық пен талапкершілік қасиеттері болуы керек. 

Сондықтан мектепте ерте жастан мамандыққа баулу, табысқа  жеткен 

тұлғалардың көмегімен  бағыт-бағдар беру жобаның өзектілігі болып 

табылады. 

 

 

 

 

 



 

«Өнегелі  өмір» жетістік пен табысқа  жеткен адамдармен кездесу  

жобасының паспорты 

 

Жобаның атауы Өнегелі өмір 

 

Негізі  «Рухани жаңғыру» бағдарламасының  

«Тәрбие және білім» кіші бөлімі 

 

Жобаны құру және 

жүзеге асыру туралы 

шешім мерзімі  

2019 жылғы 26 тамыз, Әдістемелік кеңестің №1 

хаттамасы 

Жобаны құрушы  «Қарағанды қаласының білім бөлімі» ММ 

Жобаның үйлестірушісі  

және қатысушылар 

Қарағанды қаласының білім бөлімі, әлеуметтік 

серіктестер, ата-аналар, қоғамның табыс пен 

жетістікке жеткен тұлғалары, 7-11 сынып 

оқушылары, педагогтер  

Жобаның мақсаты  Жастарға аға буынның тағылымды жолын үлгі 

ету, оқушылардың жанына жақын мамандығын, 

кәсібін табуына ықпал ету және табысқа  жеткен 

тұлғалардың көмегімен  бағыт-бағдар беру. 

Қажетті ресурстар Қамқоршылық кеңестері, ата-аналар комитеті, 

демеушілер 

Күтілетін нәтиже Қарағанды қаласының 7-11 сынып 

оқушыларының кездесулерге 100 % қатысуын 

қамтамасыз ету;  

Жобаны жүзеге асырудың түпкілікті нәтижесі 

білім алушылар Қазақстан Республикасының 

белсенді азаматтық ұстанымы бар, сенімді, 

қоғамға қызмет ете алатын, кәсіби бағдарланған  

және патриоттық сана-сезімі қалыптасқан 

тұлғалар болуы тиіс; 

Кәсіби бағдарланған тұлғаларды қалыптастыру.  

 Жобаның мерзімі  2019-2023 жж 

 

 



 

«Өнегелі  өмір» жетістік пен табысқа  жеткен адамдармен кездесу 

жобасын жүзеге асыру алгоритмі 

 Білім беру ұйымында жобаны енгізу бойынша жұмыс топтарын және іс-

шаралар жоспарын құру; 

 Жобаға қатысушылар тізімінен білім беру ұйымының қажетіне және 

мүмкіндіктеріне байланысты қатысушыны алдын-ала шақырып, кездесу 

уақытын белгілеу; 

 Кездесуге сапалы дайындалу, техникалық интерактивті  құралдармен 

қамтамасыз ету; 

 Кездесуге дейінгі аралықта мектеп оқушыларына кездеуге қатысушы 

тұлғаға қойылатын 100 сұрақты жоспарлап, дайындату; 

 Оқушылармен дайындалған сұрақтардың сапасы мен мазмұнын білім беру 

ұйымы әкімшілігімен қарастыру және талдау; 

 Өткізілген іс-шараның барысы туралы ақпаратты жергілікті ақпарат 

өкілдеріне тарату, әлеуметтік интернет желісінде жариялау; 

 Тұлғамен өткізілген кездесуден туған қорытынды ойларды, пікірлерді  

сынып сағаттарында талқылау; 

 Мектепшілік телевидение, мектеп блогерлерінің жағымды көзқараспен 

жазылған мақалаларын жергілікті газеттерге жариялау.   

 

 

Жобаны  жүзеге асыру бойынша іс-шаралар  жоспарының үлгісі 
   
   №___ мектептің 201___- 201___ жылдарға арналған іс-шаралар жоспары 

№ 

 

Іс-шара Өткізу 

мерзімі 

Жауаптылар Қатысушылар  Күтілетін 

нәтиже Тұлғаның 

аты-жөні 

Жұмыс 

түрі   
       

       

 

 

 

 

 

 



 

                                           100 сұрақ 

 

1. Сіз өз мамандығыңызды қалай таңдадыңыз?  

2. Сіз әдетте қанша сағат жұмыс істейсіз? 

3. Өзіңізді екі сөзбен қалай сипаттай аласыз? 

4. Қандай мамандықты сіз маңызды деп санайсыз? 

5. Қазіргі уақытта сіздің жетістіктеріңізге негізгі үлес қосқан фактор  

          қандай? 

6. Сіз  оқу   кезіндегі   жетістіктеріңізді  қалай   сипаттайсыз? 

7. Мектептегі өміріңіздің  ең   жарқын  сәттерін  сипаттаңыз. 

8. Сіздің  сүйікті   ұстазыңыз   кім   болды? 

9. Егер   сіз   мектепте  сабақ   беретін   болсаңыз, сіз қандай пәнді таңдар      

          едіңіз? 

10. Сіз мектепте конкурстарға, олимпиадаларға  қатыстыңыз ба? Сіздің  

           есіңізде  қандай сәттер  қалды? 

11. Бос уақытты қалай өткізесіз? 

12. Сіздің  кемшіліктеріңіз  туралы не ойлайсыз және нені  дамыту қажет? 

13. Өзіңізді  ынталандырасыз ба? Егер  болса, қалайша? 

14. Сізді не таң қалдырады? 

15. Сізде қандай шығармашылық жоспарлар бар? 

16. Сіз нені армандайсыз? 

17. Жұмыс  жағдайын   сипаттаңыз. 

18. Егер  сіз алтын балық  ауласаңыз, онда  қандай үш  тілек   тілер едіңіз? 

19. Сізде  жеке  табыс  рецепті бар ма? Ол  туралы айтып  беріңізші! 

20. Сіз  өткеніңізді  өзгерткіңіз келеді ме  және не үшін? 

21. Сіз  өз  сыңарыңызбен  дос бола аласыз ба? Неліктен? 

22. Сіз  өзіңізді  еліктеу үшін үлгі  деп  санайсыз ба? Неліктен? 

23. Сіздің  балаларыңыз  сіздің   жұмысыңызға  қалай  қарайды? 

24. Сіз батылсыз ба? Неден қорқасыз? 

25. Өмірде   бәрін  сынап  көру  керек  дейді. Сіз   ешқашан   тырыспайтын 

           нәрселер бар ма? 

26. Сіз   соңғы   рет  жаңа  нәрсені   көрдіңіз  бе? 

27. Сіздің  ойыңызша, сіздің   өміріңіздегі   ең  жақсы   сәттердің   бірі   

           жайында   сіз бізбен   бөлісе аласыз ба? 

28. Әркімге не істеу керектігін ұсынар  ма едіңіз? 

29. Қиын жағдайларда дұрыс шешім қабылдауға не көмектеседі? 

30. Балалық шақтың қандай армандарын жүзеге асырдыңыз? 

31. Балалық шақтан сіздің сүйікті естелігіңіз қандай? 

32. Сіз өзіңізге айтылған сын-пікірді  қалай қабылдайсыз? 

33. Қазақстан Республикасының Президентімен өзіңізге берілген бір сағат  

          аудиенция кезінде қандай тақырыптарды көтерер едіңіз және әңгімені   

           не туралы  жүргізер едіңіз? 

34. Сіздің өміріңізде ең жақсы, ең маңызды сыйлық қандай болды? 

35. Егер сіз супергерой қабілетін сатып алар болсаңыз, нені таңдар едіңіз,  



          оны қалай пайдаланар  едіңіз? 

36. Қандай кітаптарды оқисыз ? 

37. Сізге қандай тарихи тұлғалар ең қызықты және неліктен? 

38. Қандай атақты адамды түскі асқа шақырар едіңіз? 

39. Сіз туралы кітап жазғанын қалар ма едіңіз? 

40. Егер   сіз   кітап   жазсаңыз, ол не туралы болмақ ? 

41. Егер  сіздің  өміріңіз жайлы фильм болса, ол  қалай   аталар еді? 

42. Егер  сіздің  өміріңіз  жайлы фильм болса, оны көру  ұнай   ма? 

43. Егер  сізден театрлық  қойылымда  ойнауды  сұраса, онда  қай  жанрды 

          қалар едіңіз: трагедия, комедия немесе драма? 

44. Егер   Сіз сізде қазір  жоқ  бір  нәрсеге ие  болсаңыз, ол  не болуы   

          мүмкін? 

45. Беймәлім аралға  қандай үш нәрсені алар едіңіз? 

46. Сіз қандай демалыс түрін қалайсыз: белсенді немесе пассивті? 

47. Саяхатқа қайда барғыңыз келеді? 

48. 24 сағаттың ішіндегі  сіздің сүйікті сағатыңыз? Тәуліктің сүйікті  

           уақыты? 

49. Сіз бір кездері алған ең ерекше сыйлық? 

50. Сіз бөтен кеңестерді пайдаланасыз ба? 

51. Өмірңізде сізге берген ең жақсы, бағалы кеңес?  Ол  кім  және қандай 

адам болды? 

52. Сізге   рахаттану  не береді? 

53. Сіз   өз   өміріңізді  сипаттаған  ұлы  дәйексөз    қандай? 

54. Сіз  үшін  мәңгілік  құндылықтар   қандай? 

55. Сіз   шабыталған   сәттер бар ма? 

56. Сіз   табысқа   сенесіз   бе? 

57. Сіз   қалай    ойлайсыз, сізді   танымдылық өзгертті   ме? 

58. Жаңадан келген адам сіздің жолыңызбен жүретін болса,неден бастаса   

          екен. 

59. Егер сіз  өзіңізді жануарлармен салыстыра алсаңыз, ол не болуы  

          мүмкін және  неліктен ? 

60. Сіз "уақыт  капсуласына" не орналастырғыңыз келеді және қандай 

          мерзімге? 

61. Сіздің ойыңызша  біздің  қаламыз қалай өзгерді? 

62. Сіздің ойыңызша  батыл адам қандай болу керек ? 

63. Сізде нағыз достар бар ма? Оларды достардан, жолдастардан, әріптес-  

          терден  қалай  ажыратасыз? 

64. Әдеби   кейіпкерлердің   қайсысы  сізге   жақын? 

65. Қандай   адамдардың   пікіріне  сенесіз? 

66. Сіз  үшін смартфон өміріңіздің  маңызды    бөлігі    болып   табылады  

           ма,  немесе смартфонсыз жүре аласыз ба? 

67. Аптасына қанша сағат Интернетте өткізесіз? 

68. Интернеттегі пікірлерге  қалай   қарайсыз? 

69. Сіз    қандай БАҚ оқисыз? Қандай  әлеуметтік  желілерді    қолданасыз? 

70. Егер   сіз  бір   күніңізді қайтадан   қайталап  өмір  сүрсеңіз,Сіз  бұл    

          күніне   істеуді  қалайсыз ? 



71. Сізді жиі не қызықтырады? 

72. Егер сіз жастық шағыңызда өзіңізге бір нәрсе  айтқан болсаңыз, бұл не  

           болуы мүмкін ? 

73. Сіз   үшін   табыс    дегеніміз не? 

74. Егер   сіз    басқа   адам бола алсаңыз, қандай   болар   едіңіз? 

75. Сіз   адам   өмір  бойы   үйренеді   деген   пікірді    ұстайсыз ба? 

76. Кеше  жаңадан не білдіңіз? 

77. Сіз   өзіңізді   танымал   адаммын   деп    санаайсыз ба? Неліктен? 

78. Танымал  болу үшін не істеу   керек? 

79. Сіз   кейбір   нәрселерді   жаңадан бастау кеш деп  санайсыз ба?    

          Неліктен? 

80. Егер    Сіз   әлемдегі   ең  ықпалды  адам   болсаңыз, сіз нені өзгертесіз? 

81. Егер Сіз бүкіл әлемге Жолдау жібере алатын болсаңыз, сіз 30 секунд  

ішінде не айтасыз? 

82. Сіздің өміріңізді қарапайым қылатын не ? 

83. Не нашар-сәтсіздікке ұшырау ма   немесе мүлдем тырыспау ма? 

84. Сіз,  өміріңізде  келешекте сын-қатерлер мен кедергілер  көп болмауын  

          жасай  алдыңыз дерлік,соған  келісесіз бе ? 

85. Мінезіңіздің төрт  қасиетінсіз өз    ісіңіздің    шебері болу мүмкін  емес   

           соларды  атаңызшы? 

86  . Сіздің төлқұжат  бойынша жасыңыз бен ішкі сезім жасыңыздың   

           айырмашылығы үлкен бе ? 

87. Сіз түйсігіңізге сенесіз   бе? 

88. Кім  болғыңыз келетінін қай   жаста түсіндіңіз? 

89. Сіздің кәсібіңіздің  артықшылықтары мен кемшіліктерін неден көресіз? 

90. Сіздің ойыңызша тәуекелге бару керек   пе? Қашан? 

91. Егер  сіз өткенге оралу мүмкін  болса, қай  жылға  барар  едіңіз ? 

92.  Егер Сіз  лотореядан ұтысқа  ие  болсаңыз не істер   едіңіз  ? 

93. Сіз  бір  нәрсеге коллекция    жинайсыз ба? 

94. Сіздің  сүйікті  отбасылық  мерекеңіз, дәстүріңіз  қандай? 

95. Сіз қалай  ойлайсыз, кім сізді басқалардан жақсы   біледі? 

96. Сіздің стақаныңыз  жартылай толыма   немесе жартылай  бос па ? 

97. Сіз  қандай  бес сезім ең күшті деп санайсыз? 

98. Сіз  сән әлеміне  қайтарғыңыз келетін нәрсе бар ма? 

99. Сіз интровертсіз бе, әлде экстравертсіз бе? 

100. Сіз неден  көп үйрендіңіз: сіздің  табыстарыңыздан ба немесе  

           қателіктеріңізден бе ? 

 

 

 

 

 



 



                                           Пояснительная записка 

          В рамках реализаций программы «Рухани жаңғыру» в 2019-2020 

учебном  году во  всех организациях образования г. Караганды   внедрен   

проект «Өнегелі өмір».  

         Цель проекта -  организация встреч учащихся школ города  с 

успешными людьми нашего региона;  на примере отечественников  

подготовить детей  к жизни, распространять опыт успешных людей; на 

примере успешных соотечественников  развивать детскую инициативность, 

воспитать у детей ценностное отношение, культуру поведения, 

формирование образа успешного человека;   распространяя опыт  достойных  

карагандинцев   создать коммуникативную  площадку  для общения 

молодежи с успешными людьми из разных сфер жизни для выбора будущей 

профессий.  

         Сейчас одна из основных главных задач   задач системы образования – 

это подготовка детей к жизни, помогать вырасти самостоятельными, 

успешными и уверенными в своих силах личностями, способными занять 

свое достойное место в жизни.        

         Карагандинская земля богата патриотами. Выходцы из Карагандинской 

области проникли буквально во все сферы общественной жизни нашей 

Родины. Среди них есть  настоящие герои современной истории Казахстана. 

На нашей земле не мало известных поэтов, врачей, педагогов, спортсменов, 

известных бизесменов, у которых наши дети научились бы многому.  

        Только целеустремлённый и ответственный человек способен чётко 

определить свою формулу успеха, т.е. цель,  ресурсы, средства и свои 

личностные возможности, которые приведут его к результату,  называемому 

Успехом. Очень важно, чтобы наши дети при достижении результата 

сохраняли чувство человеческого достоинства, нравственное совершенство, 

все те ценности, которые человек должен нести в себе как высокоморальная 

личность.  

        Актуальность проекта - помогать учащимися выбрать будущую 

профессию, вырасти самостоятельными,  успешными и уверенными в своих 

силах личностями, способными занять свое достойное место в жизни. 

Проблема выбора профессии является одной из главных в жизни человека. 

Но особенно актуальна она для учащихся старших классов школ, впервые 

стоящих перед необходимостью выбора профессии. От обоснованного 

выбора профессии, качественного уровня образования, конструктивного 

поведения на рынке труда зависит успешность профессионального пути. 

Поэтому  ранняя профориентация должна начинаться со школьной скамьи и 

сопровождать всю трудовую биографию человека.  

           В список участников проекта внесено более 100 имен известных людей 

нашего региона. В течение года в организации образования будут 

приглашены известные поэты, журналисты, ветераны педагогического труда, 

ученые, композиторы, учителя, врачи и бизнесмесны.   

           В работу проекта  вовлечены учащиеся 7-11 классов г. Караганды.  

                               



Паспорт проекта «Өнегелі өмір» 

 

Наименование программы «Өнегелі өмір» 

 

Основание для разработки Подпрограмма «Тәрбие және білім» 

программы «Рухани жаңғыру» 

Об особенностях организации 

образовательного процесса  в 

общеобразовательных школах   

Республики Казахстан в 2019-2020 учебном 

году. 

Дата и основание 

принятия решения о 

разработке и реализации 

проекта 

26 августа 2019 года, протокол МС №1 

Разработчики Отдел образования г. Караганды  

Координаторы 

программы 

Социальные партнеры, родители, успешные 

люди города, учащиеся 7-11 классов ОО 

г.Караганды 

Цель проекта  дать направление учащимся в выборе  будущей  

профессии через распространение  опыта  

работы известных личностей, являющими 

образцами успешного человека.  

Необходимые ресурсы  Попечительские советы, родительские 

комитеты,, социальные партнеры 

Ожидаемый результат Увеличение количества проведенных встреч с 

успешными людьми, 100 % охват учеников 7-

11 классов города 

 Сроки реализации 

проекта  

2019-2023 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    План работы проекта  
 

Эмблем

а 

школы 

План мероприятий школы №___  

_______района на 201___-201___ гг. 

 

(План мероприятий СРШ составляется на 1 год) 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведени

я 

Ответственн

ые 

Участник

и 

Ожидаемы

й 

результат 
Наименован

ие  

Форм

а  
       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 вопросов  

1. Как Вы выбрали свою профессию? 

2. Сколько часов в день вы обычно работаете? 

3. Как вы можете охарактеризовать себя в двух словах? 

4. Ваш девиз, внутренний гимн? Есть ли он у Вас? 

5. Какой фактор внес основной вклад в ваши успехи к настоящему 

моменту? 

6. Как бы Вы описали ваши достижения за время учёбы? 

7. Опишите, пожалуйста, самые яркие моменты вашей школьной жизни. 

8. Кто был вашим любимым учителем? 

9. Если бы Вы преподавали в школе, какой предмет Вы бы выбрали? 

10. Участвовали Вы в школе в конкурсах, олимпиадах? Что вам 

запомнилось? 

11. Как Вы проводите свободное время? 

12. Что Вы думаете о своих недостатках и что необходимо развивать? 

13. Мотивируете ли Вы себя? Если да, то каким образом? 

14. Что может Вас удивить? 

15. Какие у Вас творческие планы? 

16. О чем Вы мечтаете? 

17. Опишите свою рабочую обстановку. 

18. Если бы Вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания 

загадали? 

19. У Вас есть личный рецепт успеха? Расскажите о нем! 

20. Что бы Вы хотели изменить в своем прошлом и почему? 

21. Стали бы Вы дружить со своим двойником? Почему? 

22. Считаете ли Вы себя примером для подражания? Почему? 

23. Как ваши дети относятся к вашей работе? 

24. На что Вам не хватает смелости? 

25. Говорят, что в жизни нужно попробовать всё. Есть ли вещи, которые 

Вы никогда не попробуете? 

26. Когда Вы в последний раз попробовали что-то новое? 

27. С каким, по вашему мнению, одним из самых лучших моментов в 

вашей жизни Вы бы могли со нами поделиться? 

28. Что бы Вы предложили попробовать сделать каждому? 

29. Что помогает Вам принять правильное решение в трудных ситуациях? 

30. Какие мечты детства Вы воплотили в жизнь? 

31. Каково ваше любимое воспоминание из детства? 

32. Как Вы воспринимаете критику в свой адрес? 

33. Имея в своем распоряжении час аудиенции с президентом Республики 

Казахстан, какие темы Вы бы подняли и о чем вели бы беседу? 

34. Какой был самой лучший, самый значимый подарок в вашей жизни? 



35. Если бы Вы могли приобрести способность супергероя, что бы 

выбрали и как использовали бы? 

36. Книга, фильм, песня, с которыми, по-вашему, должен быть знаком 

каждый? 

37. Какие исторические личности наиболее интересны Вам и почему? 

38. Какого известного человека Вы пригласили бы на обед? 

39. Хотели бы Вы, чтобы о Вас написали книгу? 

40. Если бы Вы написали книгу, о чем бы она была? 

41. Если бы ваша жизнь была фильмом, как бы он назывался? 

42. Если бы ваша жизнь была фильмом, понравилось бы Вам его смотреть? 

43. Если бы Вас попросили сыграть в театральной поставке, то какой жанр 

Вы бы предпочли: трагедия, комедия или драма? 

44. Если бы Вы могли владеть одной вещью, которой у Вас сейчас нет, 

чтобы это было? 

45. Какие три вещи Вы бы взяли с собой на необитаемый остров? 

46. Какой вид отдыха Вы предпочитаете: активный или пассивный? 

47. Куда бы Вы хотели отправиться в путешествие? 

48. Ваш любимый час из 24 часов? Любимое время суток? 

49. Самый оригинальный подарок, который Вы когда-либо получали? 

50. Пользуетесь ли вы чужими советами? 

51. Самый лучший, ценный совет, который Вам дали? Кто это был? 

52. Что доставляет Вам удовольствие? 

53. Какой цитатой великих Вы бы описали свою жизнь? 

54. Что для Вас вечные ценности? 

55. Бывают ли моменты, когда Вас покидает вдохновение? 

56. Вы верите в удачу? 

57. Как Вы считаете, изменила ли вас известность? 

58. С чего начинать новичку, если он захочет пойти по вашим стопам? 

59. Если бы Вы могли сравнить себя с животным, кто бы это был и 

почему? 

60. Что бы Вы хотели поместить в «капсулу времени» и на какой срок? 

61. Как, по-вашему, изменился наш город? 

62. Кто в вашем восприятии смелый человек? 

63. Есть ли у Вас настоящие друзья? Как Вы отличаете их от приятелей, 

товарищей, коллег? 

64. Кто из литературных героев Вам близок? 

65. Мнениям каких людей Вы доверяете больше всего? 

66. Является ли для Вас важной частью жизни смартфон или Вы 

обходитесь без него? 

67. Сколько часов в неделю Вы проводите в интернете? 

68. Как Вы относитесь к комментариям в Интернете? 

69. Какие СМИ Вы читаете? Какими социальными сетями пользуетесь? 



70. Если бы Вы могли проживать один и тот же день снова и снова, что бы 

Вы предпочли сделать в этот день? 

71. Что Вас чаще всего расстраивает? 

72. Если бы Вы могли сказать самому себе в молодости что-то одно, что 

бы это могло быть? 

73. Что для Вас значит успех? 

74. Если бы Вы могли стать другим человеком, то каким бы стали? 

75. Придерживаетесь ли Вы мнения, что человек учиться всю жизнь? 

76. Что нового Вы узнали вчера? 

77. Назвали ли Вы себя известным человеком? Почему? 

78. Что нужно сделать, чтобы стать известным? 

79. Считаете ли Вы, что за некоторые вещи вам уже поздно браться? 

Почему? 

80. Если бы Вы могли стать самым влиятельным человеком в мире, что бы 

Вы изменили? 

81. Если бы Вы могли отправить всему миру послание, что бы Вы сказали 

за 30 секунд? 

82. Что делает вашу жизнь проще? 

83. Что хуже — потерпеть неудачу или вовсе не пробовать? 

84. Если бы Вы могли сделать так, чтобы в вашей жизни больше не было 

вызовов и препятствий, согласились бы Вы на это? 

85. Назовите, пожалуйста, четыре качества характера, не имея которых 

невозможно стать мастером своего дела? 

86. Сильно ли разнится ваш возраст по паспорту и внутреннее ощущение 

возраста? 

87. Доверяете ли Вы интуиции? 

88. В каком возрасте Вы поняли, что хотите стать________? 

89. В чем Вы видите плюсы и минусы вашей профессии? 

90. Нужно ли на ваш взгляд рисковать? Когда? 

91. Если бы Вы могли вернуться в прошлое, в какой год бы отправились? 

92. Что бы Вы сделали, если бы выиграли в лотерею? 

93. Вы что-нибудь коллекционируете? 

94. Какой ваш любимый семейный праздник, традиция? 

95. Как Вы считаете, кто знает Вас лучше всех? 

96. Ваш стакан наполовину полон или наполовину пуст? 

97. Какие пять чувств Вы считаете самыми сильными? 

98. Есть ли что-нибудь, что бы Вы хотели вернуть в моду? 

99. Вы интроверт или экстраверт? 

100. На чем Вы учились больше: на ваших успехах или ошибках? 

 

 



 

«Өнегелі  өмір» табысқа жеткен адамдармен кездесу жобасына қатысушылар 

Қатысушының аты-жөні Жетістіктері  

Аубакиров Нурлан Ерикбаевич  Қарағанды қаласының әкімі  

Аймаганбетов Асхат 

Канатович  

Қазақстан Республикасының білім және ғылым 

министрі 

Дулатбеков Нурлан 

Орынбасарович   

Қылмыстық құқық бойынша ғалым,  заң ғылымдарының 

докторы, профессор, Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Білім Академиясының корреспондент мүшесі, 

Қазақстан парламентінің мәжіліс депутаты  

Бексултанов Кудайберген 

Бексултанович 

ҚР Ұлттық кеңесінің мүшесі, Облыстық Үстел 

теннисінің құрамасының Президенті, Қарағанды 

қаласының қалалық маслихатының хатшысы 

Оспанова Кадиша Базарбаевна  Медицина профессоры, «Нұр Отан» партиясының  

Қарағанды қаласының бөлімше бастығының бірінші 

орынбасары  

Тукбай Айман Бекбулатовна  Шашубай кентіндегі «Мектеп- балабақша кешені»  

базасындағы «Тірек мектебі (ресурстық орталық)» КММ 

директоры, Қарағанды облыстық маслихатының 

депутаты 

Алтынбеков Бекзат Комарович  Қазақстанның халықтар Ассамблеясының мүшесі. 

Жезқазған қаласының қалалық маслихатының депутаты.  

Имангалиев Есенгазы 

Нуртолеуович  

Қарағанды облысы білім басқармасының басшысы  

Жекебаев Дулат Шайкенович  Балалар құқығын қорғау Министрлігінің басшысының 

орынбасары 

Құсайынов Ерлан 

Бейсембаевич 

«Қоғамдық келісім» КММ директоры 

Жошина Маулида 

Киргизбаевна  

Білім саласының ардагері,  Қарағанды облысының білім 

басқармасының қоғаммен байланыс Кеңесінің төрағасы 



Контаев Сабит Сеитович  Білім саласының ардагері, техникалық ғылымдардың 

кандидаты, профессор, Ы.Алтынсарин атындағы  

Қазақстан Республикасының Ұлттық Білім 

Академиясының корреспондент мүшесі, ҚР білім 

саласындағы үздік және құрметті қызметкері  

 Әміртаев Тілеуғалы 

Әміртайұлы  

Педагогикалық еңбек ардагері, Ә.Бөкейханов атындағы 

қазақ мектебінің алғашқы директоры 

Окарская Наталья Геннадиевна  Қарағанды қаласы білім бөлімі басшысының 

орынбасары қызметін атқарған, педагогикалық еңбек 

ардагері  

Омарбекова Рымбала 

Кенжебалиевна 

«Сарыжайлау» кинотеатрының басшысы, Қарағанды 

қаласынының Құрметті азаматы 

Шакирова Флюра Садыковна Қарағанды қаласының құрметті тұрғыны, құрметті ұстаз 

Галунов Валерий Парфенович  Қарағанды агротехникалық колледжінің директоры 

қызметін атқарды. ҚР білім беру  ісінің құрметті  

қызметкері        

Ахметкәрімов Қабылкәрім 

Ахметкәрімұлы 

Химия ғылымдарының кандидаты, доцент,  ҚР білім 

беру ісінің үздігі, “Ерен еңбегі үшін” медалінің  иегері, 

“Ы. Алтынсарин”  төсбелгісінің иегері, 1992-2004  

жылдар аралығында  Н.Нұрмақов атындағы №2 мектеп 

интернатының  директоры қызметін атқарды  

Бейсенбекова  Нұрсахан 

Ахметқызы 

«Тұлғатану» ғылыми – зерттеу орталығының директоры, 

ҚР Білім және ғылым министрлігінің «Құрметті 

азаматы», тарих ғылымдарының кандидаты, доцент 

 Адекенов Сергазы 

Мынжасарович 

ҚР ҰҒА академигі, химия ғылымдарының докторы, 

профессор, «Фитохимия» халықаралық ғылыми-

өндірістік холдингінің басқарма президенті  

 Көкетаев Темірғали 

Әбділдаұлы  

 «Ғасыр адамы», , ҚР ЖҒА академигі, профессор, 

доктор, халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының 

Қарағанды облыстық филиалының төрағасы. 

Аршабеков Темірғали 

Тлеубекович 

Этнограф, өлкетанушы. «Арқа мұрасы» ғылыми-

ізденушілік орталығының директоры. Қарағанды 

облысының Бейнелеу өнері мұражайының 

экспедицияларды ұйымдастыру бойынша директорының 

орынбасары  

Аманжолова Ботагоз 

Атымтаевна  

Е.А.Бөкетов атындағы Қар МУ қылмыстық құқық 

,криминалистика кафедрасының профессоры, заң 

ғылымдарының кандидаты 



Корольков Илья Владимирович  Жас химик-ядерщик. Химия саласында PhD докторы.  

«Ғылым» номинациясы бойынша мемлекеттік «Дарын» 

жастар премиясының лауреаты. 2018-2020 жылдар 

аралығында ҚР БМ грантарды бөлу және көмек беру  

жобасының басшысы 

Жаканова Жұпар Рыскуловна  «Қарағанды облысы Тілдерді оқыту орталығы» ЖК, аға 

әдіскер, латын әліпбиін енгізу және насихаттау  

бойынша тәжірибелі маман 

Қалиев Бектұрсын 

Ахманқұлұлы  

Филология ғылымдарының кандидаты, академик 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 

университеті қазақ тіл білімі кафедрасының доценті 

Тұрсынова Мархаба 

Ахметқалиқызы  

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 

университеті қазақ тіл білімі кафедрасының 

доценті,филология ғылымдарының кандидаты, латын 

әліпбиін енгізу және насихаттау  бойынша тәжірибелі 

маман 

Смагулов Жандос 

Кожахметович   

ҚарМУ профессоры, филология ғылымдарының 

докторы 

Турсынова Жанагуль 

Жариковна  

Қарағанды облысы мемлекеттік мұрағаттың директоры 

Қағазбаев Жаңбыр Ахметович  Е.А. Букетов атындағы Қар МУ-дың  ағылшын тілі және  

лингводидактика кафедрасының оқытушысы, доцент  

Смағұлов Нұртас  Бірлікұлы  Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-дың тарих факультеті 

деканының ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасары 

Жауымбаев Сагындық Убаевич Белгілі археолог ғалым, тарих ғылымдарының 

кандидаты  

Қадырберлина Гульпан 

Мусралиевна  

«Фитохимия» институтының қызметкері, химик, ғылым 

кандидаты, доцент, КарМУ химия кафедрасының аға 

оқытушысы  

Махамбаев Габит 

Джангельдинович  

Белгілі нейрохирург, облыстық медициналық 

орталықтың нейрохирургия бөлімінің меңгерушісі , 2006 

жылы "Ең үздік дәрігер" атағы берілді.  

 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на 

inform.kz https://www.inform.kz/ru/gabit-mahambaev-

prezhde-cheloveka-nuzhno-lechit-slovom_a3393740 

Балмаганбетова Айнагуль 

Балыковна  

№5 қалалық поликлиника директорының орынбасары, 

жоғары категориялы тәжірибелі гинеколог 

Кузгибекова Алма Булатовна Медициналық ғылымдардың кандидаты, доцент, 

балалар гастроэнтеролог дәрігері. Радиацияның адам 

ағзасына қалай әсер ететіндігі жайлы ғылыми 



ізденушілікпен айналысады.  

Молотов-Лучанский Вилен 

Борисович 

Тәжірибелі дәрігер-эндокринолог, медицина 

ғылымдарының докторы, КарМУ профессоры, 30 

жылдан астам медицина саласында жұмыс істейді.  

Мұсылманбеков Қани 

Жұмкенұлы 

Белгілі онколог-дәрігер. Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері, медицина ғылымының докторы,профессор  

Лохвицкий Сергей Викторович Жоғары санатты хирург. ҚР медицина ғылымдары 

Академиясының академигі.Қазақстанда және Орта 

Азияда бірінші рет микрохирургиялық ота жасауды 

енгізді 

Бадина Лариса Калышевна Кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

внутренних болезней № 2 Карагандинского 

государственного медицинского университета. 

Шакеев Кайрат Танабаевич Доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой хирургических болезней КГМУ  

Ерман Жүрсін Молдашұлы  Қазақстан айтыс ақындары мен жыршы,термешілердің 

Халықаралық одағының төрағасы. Айтыс өнерінің 

жанашыры 

Әлтаев Аманжол 

Дүйсенбайұлы 

Айтыскер ақын,  Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университетінде оқытушы. Республикалық ақындар 

айтыстарының жүлделі орындарды иегері 

Мақсұтов Қуаныш Машкенұлы Айтыскер ақын, күйші. "Сайгез" жеке қорының 

президенті, «Маздау» қоғамдық қорының директоры 

Мұсабеков Бақытқали 

Мұхамедқалиұлы 

Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қарағанды 

облысындағы «Рухани жаңғыру» бағдарламасының бас 

менеджері 

Жұмағұлов Айтбай Ботпайұлы Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ, филология 

ғылымдарының кандидаты, доцент, айтыскер ақын 

Асанов Қойлыбай (Камашке) 

Даулетканович  

Айтыскер ақын, филология ғылымдарының докторы, 

профессор, ҚР Президенті – Елбасының мәдениет 

саласындағы мемлекеттік стипендиясының иегері 

Ким Вадим  Ақын,композитор, Республикалық бард әндері 

фестивалінің лауреаты, балаларға арналған ертегілер  

жинағының авторы  

 Қамиев Дидар Жанатұлы Жас айтыскер ақын.  Халықаралық, республикалық 

ақындар айтысында, жыршы-жыраулар сайысында 

бірнеше мәрте өнер көрсетіп, жүзден жүйрік атанған. 



Қайрат Асқар Бекайдарұлы  «Дауыс» атты жыр кітабының авторы, ақын, Қарағанды 

облысы Жастар ресурстық орталығының қызметкері, 

Жайық Бектұров атындағы облыстық жасөспірімдер 

кітапханасынан құрылған «БОТА» интеллектуалды 

орталығының мүшесі 

Жұмағалиев Сламбек 

Айнекбайұлы  

ҚР Мәдениет қайраткері, Халықаралық, Республикалық 

және аймақтық фестивальдардың лауреаты, Абай 

атындағы фестивалдың күміс жүлдегері, Қарағанды 

облысы әкімі сыйлығының иегері, ҚР журналистер 

одағы мүшесі, режисер, актер, драматург.  

Абильсеитова Карлыгаш 

Титобаевна 

«Қарлығаш» туристік фирмасының директоры, бизнес 

тренер  

Великожон Александр 

Иванович 

«Энерго-Плюс БМ сауда-өнеркәсіп компаниясы» ЖШС 

директоры, Рессей және Батыста екі бөлімшесі бар. 

Гимназияға, «Юность-2011» хоккейлік командаға, 

Қарағанды қ. Политехникалық университетіне 

демеушлік көмек көрсетеді. 

Иманова-Латып Гүлнұр Қазақтың ұлттық тауарларының өндірушісі, «Арулайн» 

тігін цехының өнімі 9 қалада саудаланады. 

Ашимов Ерлан Мукатаевич «Нәтиже» сүт фабрикасының  бас директоры 

Ефименко Валерия 

Вячеславовна  

"Iona Company " туристік  фирмасының  директоры 

Хохлова Надежда Юрьевна  «Гиппократ» медициналық фирмасының директоры 

Полещук Сергей Васильевич Жылу физикасының инженері. «Эргономика» ЖШС бас 

директоры, облыстық маслихаттың депутаты  

Ракова Екатерина Ивановна Масим Раков атындағы спорт орталығының директоры  

Мустафин Ерлан Сеиткенович  Бизнес-тренер, ұйымдастырушы консультант, оқыту, 

қызметкерлерді дамыту бөлімшелерінің басшысы, 

психолог. 

Кульпеисов Ернар Даулович Қарағанды облысының кәсіпкерлер палатасының 

директоры. Жас бизнесмен. 

Тосқанбаев Арман Айдосұлы  Жас кәсіпкерлер Қазақстандық ассоциациясының 

басшысы, United Business Group негізін қалаушы, «Жаңа 

жасыл технологиялар» ЖМ директоры . «Отан 

Патриоты» қазақстандық сағаттар брендінің негізін 

қалаушысы, «Президент» «Отан Патриоты» «Сарыарқа 



аруы» сағаттарын шығарады 

Жыланбаев Марат Толегенович Қарағандылық супермарфоншы,тренер, халықаралық 

деңгейдегі спорт шебері, марафондарға және ультра-

марафондарға арналған өзіндік дайындық жүйесін 

әзірлеуші. Спорттық карьерасында 160 мың шақырымды 

бағындырған. 

Гарбер Александр Лазаревич Magnum Cash&Carry (2016 жылдың ең бай 

бизнесмендерінің рейтингісінде №49 орын) бөлшектеп 

сату жүйесінің негізін қалаушысы және  директоры 

Рахимбаев Айдын 

Жумадилович 

BI Group инвестициялық-құрылыс холдингісінің 

директорлар кеңесінің төрағасы, бақылаушы акционер. 

"Аналар үйі" қоғамдық фонды қамқоршылық кеңесінің 

төрағасы, бастамашысы. SOS Kinderdorff - балалар 

ауылдары фонды қамқоршылық кеңесінің төрағасы 

Исина Венера Абдугалиевна  «Нұрәсем» ұлттық киімдер тігу цехының директоры  

 Кулишин Михаил Автосаяхатшы, блогер, Autotourist.kz. сайтын 

құрастырушы  

Таукебаев Дос-Мукасан "Мутлу" Қарағандылық диірмен кешенінің директоры 

Полохов Юрий Николаевич  "Балалық шақ әлемі" ЖФ Президенті  

 Лебедев  Валерий Романович «Kazdidak» Ассоциациясының басқару төрағасы  

Саясат Нурбек Саясаткер, халықаралық қауіпсіздік және геосаясат 

магистрі , әлемнің 7 тілін меңгерген. «Нұр Отан» 

қоғамдық саяси институтының директоры 

Серік Ақсұңқарұлы  Ақын, облыстық «Орталық Қазақстан» газеті бас 

редакторының әдебиет жөніндегі кеңесшісі. Қазақстан 

Жазушылар одағының Қарағанды облыстық 

филиалының директоры. Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері 



Төлеу Ерғазы Қадашұлы «Орталық Қазақстан» газеті кадр бөлімінің меңгерушісі, 

тарихшы 

Аяган Өтенұлы Сандыбай  «Мысль» журналының бас редакторы,белгілі 

журналист, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген 

қайраткері, Қазақстан Журналистер Академиясының 

академигі 

Батырхан Сағат Сыдыққызы  Халықаралық дәрежедегі журналист, облыстық 

«Қазақстан Қарағанды» телеарнасының бас редакторы 

Сүйіндік Жанысбай Ақын, журналист. “Орталық Қазақстан” гезетінің құқық 

және бұқаралық жұмыс бөлімінің меңгерушісі. 

Қазақстан Журналистер одағының мүшесі. 

Әліпбекова Нұрғайын 

Әліпбекқызы 

 Қазақ  телевидениесі  және радио ардагері, 

«SARYARQA» каналында тележурналист, дыбыс 

режиссері қызметтерін атқарған   

Мағауия Сембай  «Орталық Қазақстан» газетінің бас редакторы. 

Қазақстан Журналистер одағы сыйлығының лауреаты  

Акашев Едил Уайдич Техникалық лицей директоры қызметін атқарды, Нұр 

Отан  партиясының белсенді мүшесі 

Дроздовская Светлана 

Васильевна 

№1 Гимназиясының орыс тілі мен әдебиет мұғалімі, 

жоғары санатты мұғалім, педагог-зерттеуші 

Карибекова Магрифа 

Аманбековна  

№78 НО қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі,  

Ю.Гагарин атындағы ғарышкерлер тарихына арналған 

мектеп –мұражайын ашқан жетекші маман, тәжірибелі 

ұстаз. Педагогтің көп  оқушылары қазіргі таңда ҚР әуе 

кеңістігінде қызмет істейді 

Хахаш Манай  №6 ЖББОМ технология пәні мұғалімі, қазақ халқының 

ағаштан бұйым жасау өнерін меңгерген шебер маман 

 Аубакиров Токтар 

Онгарбаевич 

ҚР тұңғыш ғарышкері, волейбол бойынша  еңбек 

сіңірген спорт шебері, профессор және техникалық 

ғылымдардың докторы  

Сыздық Болат Кенелұлы Болашақ академиясының  профессоры,  заң 

ғылымдарының кандидаты, құқықтық және 

экономикалық зерттеулер ғылыми орталығының 

жетекші  қызметкері  

Қабылбек Әліпбайұлы  Белгілі исламтанушы, республикалық ақпарат-насихат 

тобының мүшесі 

Бекишев Марат  ҚР еңбек сіңірген әртісі, әнші-композитор 



Тілеухан Бекболат Қанайұлы  Қоғам қайраткері, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, 

Қазақстан Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Дарын 

жастар сыйлығының иегері, Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжiлiсінің III және IV шақырылым 

депутаты, Қазақстан Республикасы Ұлттық спорт 

түрлері қауымдастығының президенті 

 Аяғанов  Сейіл Қазақ халық әндерін орындаушы, белгілі әнші-сазгер 

Мұсайын Сержан Таранұлы  Қазақ халық әндерін орындаушы, Қ.Байжанов атындағы 

концерттік бірлестіктің әншісі. Арқа өңіріндегі дәстүрлі 

ән орындаушылардың алдыңғы қатарындағы өнерпаз. 

Болманов Қыдыралы 

Нұртайұлы 

Әнші, продюсер. Философия ғылымдарының докторы. 

Қазақстан жастар одағы сыйлығының және Дарын 

мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Құрмет орденінің 

иегері  

Сейілов Жақсыкелді  Әуесқой композитор, әнші-орындаушы,Қазақстанның 

еңбегі сіңген мәдениет қызметкері 

Кемалов Жақсыкелді Талантты әнші. Қазақстан жастар одағы сыйлығының 

лауреаты.  Қ.Байжанов атындағы концерттік бірлестік 

әншісі, профессор 

Әміров Есжан Сарманқұлұлы Өзіндік әуені бар белгілі сазгер. ҚР мәдениет саласының 

үздігі. "Қарағанды вальсі", "Сарыарқам" әндерді 

шығарған. Әннің сөзін жазған көрнекті ақын Серік 

Ақсұңқарұлы.  

Байболсынов  Қайрат 

Ауекенович 

Қазақ дәстүрлі ән өнерін кеңінен насихаттаушы. 

Қазақстанның халық әртісі,профессор. 

Сүндеталиев Нияз  Арбаға таңылған қарағандылық мүгедек жас жігіт. 

«Алтын жүрек» сыйлығының иегері. Нияз Сүндеталиев 

бірнеше жыл бойы өзінің еміне жиналған 5 миллион 584 

мың теңгені Аружан Саин қайырымдылық қорына 

аударды. Бұл қаражат 2 жасар София Брусенская есімді 

бүлдіршіннің Сеулде еміне және басқа да науқас 

балаларға жұмсалды. 

Күйіков Кәріпбек Телтайұлы Суретші, Қазақстандағы "Семей" антиядролық 

қозғалыстың  белсенді мүшесі  

Игенбеков Тунгышбай 

Адильбаевич 

«Шалқыма» концерттік залының директоры қызметін 

атқарды. «Шалқыма» мұражайының негізін қалаушысы 

Мельникова Людмила 

Евгеньевна 

ҚР білім саласының үздігі, Қазақстан композитор 

одағының мүшесі, «Балауса» Қарағанды облысының 

композиторларының қоғамдық бірлестігін басқарады.  



 Головкин Геннадий 

Геннадьевич  

Бокстан әлем чемпионы ,  орта салмақтағы GGG –WBA 

Super World Champion, IBF World Champion, IBO World 

Champion и WBC World Champion interim атақтарының 

иегері 

Сапиев Серик Жумангалиевич  Astana Arlans командасының бас директоры, боксер,  

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің 

депутаты 

Гриневецкий Владимир 

Викторович 

Каратэ Кекушинкай әлемдік кубогінің екі дүркін 

чемпионы, Батыс каратэ кекушинкай чемпионатының 

үш дүркін чемпионы 

Сыздыкова Эльмира 

Ануарбековна  

Қазақстандық спортсмен, ҚР  еңбегі сіңген спорт шебері 

, 2016 жылғы Олимпияда ойындарының жеңімпазы  

Райымбеков Тимур Кайратович  Бүкілқазақстандық «Кекушин-кай каратэ» 

республикалық қоғамдық бірлестігі, Қарағанды 

филиалының директоры 

Жусупов Абылайхан 

Кайратович  

Жас боксер, бокстан Қазақстанның екі дүркін 

чемпионы,  МСМК 

Житков Павел Ильич  Хоккеист,қақпашы, Турине универсиадасының  қола 

жүлдегері , "Сарыарқа"ХК директоры  

Мамытов Тотай  Заң ғылымдарын зерттеуші, Қарағанды облыстық 

соттың судьясы  

Азбанбаев Марат Ақторғайұлы Қарағанды облыстық сотының судьясы, заңгер және 

зерттеуші ғалым  

Сатаев  Ақан Каргамбаевич  Н.Нұрмақов мектебінің түлегі, режиссёр, продюсер, 

«Алтын Жұлдыз» сыйлығының иегері, «Sataifilm» 

студиясының негізін қалаушы, «Жаужүрек мыңбала»,  

«Ағайынды», «Рэкетир», «Адасқан», «Ликвидатор" 

кинофильмдерінің режиссері 

Алимжанов Арман Жаканович  3D сәулетші, «Armanfilms» директоры және продюсері. 

«Кек», «Ключ от миров», «Көмекей әулие» 

фильмдерінің  директоры және продюсері 

Аймагамбетов Еркара 

Балкараевич 

Қарағанды Экономикалық университетінің ректоры.  

 Ибатов Марат Кенесович Қарағанды Техникалық университетінің ректоры, "Көлік 

техникасы мен логистикалық жүйе" кафедрасының 

профессоры  

Досмагамбетова Раушан 

Султановна 

Медицина ғылымдарының докторы, профессор, 

Қарағанды Медициналық университетінің ректоры  



Жомарт Әбіш «Қазақстан КВН одағы» РЖҚБ, Қарағанды филиалының 

басшысы  

Кәрім Ермек  Ұлттық тұрмыстық бұйымдар жасаудың шебері. 

Жылқыға арналған ертұрмандар, қымыз құюға 

аранлаған бұйымдар, сонымен бірге музыкалық 

аспаптар жасайды  

Исатаев Ерғазы Кеңесұлы  Шебер суретші, дизайн-архитектор. Қазақстан 

Республикасы Суретшілер одағының мүшесі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


