
 

  

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Қасым-Жомарт Кемелұлы ТОҚАЕВ 

Қазақстан Республикасының Президенті 

 

«Елімізде еңбекқор адам, кәсіби маман ең сыйлы адам болуға тиіс.  Осындай 

азаматтар мемлекетімізді дамытады. Мен Ұлттық құрылтайда және «Жастар 

рухының» съезінде бұған арнайы тоқталдым. Біз қарапайым еңбек адамына құрмет 

көрсетуіміз керек. 

Қандай кәсіппен айналыссаң да, оны сапалы атқару маңызды. Жастар нақты 

бір мамандықтың қыр-сырын жетік білуге ұмтылғаны жөн. Өз саласының 

шеберіне әрдайым сұраныс болады. Өскелең ұрпақ Қазақстанда ғана емес, өзге 

елдерде бәсекеге қабілетті болуы керек. Көрші мемлекеттің азаматтары шетелге 

барып, жұмыс талғамай еңбек етіп жатыр. Олар біздің елде де өте жақсы табыс 

тауып жүр. Дәл осындай жандардан үлгі алу керек. Шын мәнінде, ең бастысы – 

адал еңбек. Біз мұны жете түсінетін ұрпақ тәрбиелеуге тиіспіз. Идеология 

жұмысында осыған баса мән берген жөн». 
 

 

ҚР ПРЕЗИДЕНТІ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ  

«ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН ЖАҢАРУ МЕН ЖАҢҒЫРУ ЖОЛЫ» АТТЫ  

ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫН КЕҢІНЕН  

НАСИХАТТАУ МАҚСАТЫНДА  

«ҚР ЕҢБЕК ОЗАТТАРЫНЫҢ АЛТЫН КІТАБЫ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 

ПАТРИОТТЫҚ БАЙҚАУЫНЫҢ ӨТКІЗУ ЕРЕЖЕСІ 

 

Қазақстан Республикасы «Bilim-orkenieti» ұлттық инновациялық ғылыми-

зерттеу орталығының ұйымдастыруымен өтетін «ҚР ЕҢБЕК ОЗАТТАРЫНЫҢ 

АЛТЫН КІТАБЫ» атты республикалық патриоттық байқауына барлық сала 

өкілдерін қатысуға шақырамыз! 

Іс-шараның мақсаты: Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы 

Тоқаевтың «Жаңа Қазақстан жаңару мен жаңғыру жолы» атты Қазақстан халқына 

жолдауын кеңінен насихаттау. Тәуелсіздіктің қастерлі де, киелі ұғым екендігін, 

тәуелсіздіктің баянды болуы үшін ұлттық бірегейлік пен бірліктің маңыздылығын 

жастарға түсіндіру. Тәуелсіздік жылдары өз мамандығының хас шебері атанып, 

еліміздің дамуына үлес қосып жүрген азаматтарды қоғамда кеңінен насихаттау, 

жастарға үлгі ету. 

Республикалық байқауға қатысушылар: 

 Білім және ғылым саласының мамандары; 

 ҚР Маслихат депутаттары; 

 Медицина саласының мамандары; 

 Спорт және мәдениет, өнер саласының мамандары; 

 Әдебиет- көркем өнер саласының мамандары; 

 Кәсіпкерлер; Есепшілер; 

 Қоғам қайраткерлері; 

 Ауыл-шаруашылық мамандары; 

 Энергетика саласының мамандары; 



 

 Ақпарат саласының мамандары; 

 Заң саласының қызметкерлері; 

 Әскери қызметкерлер; 

 Экономистер;  

 Мұнай және газ кен орындарын игеру саласының мамандары; 

 Әлеуметтік қызметкерлер; Дарынды жастар;  

 Эколог, геолог, табиғи ресурстар, энергетика саласының мамандары; 

 Мемлекеттік қызметкерлер; 

Байқаудың шарттары: 

Байқау екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезең бойынша қатысушы өзі жайлы 

жазылған 2 беттен  артық емес өмірбаянын (14 кегл, Times New Roman, 3-ші жақта 

жазылған) жолдауы қажет, сондай-ақ өмірбаяндағы жеткен жетістіктерін растайтын 

құжат көшірмелері (мыс.: алынған алғыс хат, сертификат, куәлік және т.б.) қоса 

тіркелуі тиіс. 

Өмірбаянмен бірге энциклопедияға жариялау үшін сапалы фото-суреттер 

барлығы бір электронды папкада жинақталуы қажет. Құжаттар astana-20s@mail.ru 

электронды почтасына 2023 жылдың  ақпан айының 20-на дейін қабылданады.  

Байқау жеңімпаздары арнайы тағайындалған ҚР Еңбек озаттарының алтын 

төсбелгісі, ҚР Еңбек озаттарының алтын кітабы, куәлік және құрмет 

грамотасымен марапатталады. 

Байқаудың марапаттау рәсімі Астана қаласы, Министрліктер үйі, 14 

кіреберіс, мәжіліс залында конференция түрінде өтеді. Кітап таныстырылымына 

барлық энциклопедияға енгізілген тұлғалар шақырылады. Қорытынды конференция 

бағдарламасы іріктеліп алынған қатысушыларға жіберіледі. Қорытынды 

конференция барысында елімізге белгілі тұлғалардың қолынан энциклопедия мен 

төсбелгі табыс етіледі. 

Ұйымдастыру алқасының сайты: https://bilim-ork.kz/ 

Электронды почта: astana-20s@mail.ru 

Инстаграм паракшасы: @bilim_orkeniety 

Ұйымдастыру алқасы: 8778-629-80-35, 8778-742-74-40, 8-71-72-44-34-50 

ӨТІНІШ КЕСТЕСІ ЖҰМЫСПЕН БІРГЕ ЖІБЕРІЛУІ ҚАЖЕТ 

Қатысушының тегі, аты-жөні  

Облыс, қала, аудан, село (ауыл) атауы  

Қызмет орнының атауы, лауазымы  

Мамандығы, сала атауы  

Байқау атауы «ҚР ЕҢБЕК ОЗАТТАРЫНЫҢ АЛТЫН 

КІТАБЫ» 

Телефон, ұялы, е-mail.ru  

Сапалы түрлі-түсті ¾ фото  

Мекен-жайы, жергілікті казпочтаның 

индекс номері 

 

mailto:Ruhany.jangiru.17@bk.ru
mailto:Ruhany.jangiru.17@bk.ru
https://bilim-ork.kz/


 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО КОНКУРСА  

 «ЗОЛОТАЯ КНИГА ОТЛИЧНИКОВ  ТРУДА РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН»  

В ЦЕЛЯХ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РК 

КАСЫМ -ЖОМАРТА ТОКАЕВА НАРОДУ  КАЗАХСТАНА «НОВЫЙ 

КАЗАХСТАН:  ПУТЬ ОБНОВЛЕНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашаем принять участие представителей всех отраслей в 

республиканском патриотическом конкурсе «ЗОЛОТАЯ КНИГА ОТЛИЧНИКОВ 

ТРУДА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН», организованном центром «Bilim-

orkenieti»! 

Цель мероприятия: широкая пропаганда обществу послания Главы 

государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева народу Казахстана «Новый 

Казахстан: путь обновления и модернизации». Разъяснение молодежи, что 

независимость – это священное и сакральное понятие и о важности национальной 

идентичности и единства для укрепления независимости. Широкая пропаганда в 

обществе граждан, которые за годы независимости стали мастерами своего дела и 

вносят свой вклад в развитие страны, подают пример молодежи. 

Участники республиканского конкурса: 

 Специалисты сферы образования и науки; 

 Депутаты маслихатов РК; 

 Специалисты сферы медицины; 

 Специалисты сферы спорта и культуры, искусства; 

 Специалисты в области литературы и искусства; 

 Предприниматели; 

 Общественные деятели; 

 Специалисты в области энергетики; 

 Специалисты сельского хозяйства;  

 Специалисты сферы информатики.  

 Правозащитники; 

 Экономисты; 

 Государственные служащие;  

 Талантливые молодые люди; 

 Социальные работники; 

 Специалисты в области разработки нефтяных и газовых месторождений; 

 Эколог, геолог, специалисты в области природных ресурсов 

 



 

Условия конкурса: 

Конкурс состоит из двух этапов. На первом этапе участник должен направить 

биографию о себе (в третьем лице), не более 2 страниц (14 кегль, Times New Roman), 

а также предоставить копии подтверждающих документов по достижениям (напр.: 

благодарственные письма, сертификат, диплом и др.). Для опубликования в 

энциклопедии необходимо собрать в одной электронной папке биографию и 

качественные фотографии. Документы принимаются до 20 февраля 2023 года на 

электронную почту astana-20s@mail.ru 

Победителям конкурса будут вручены: Золотая медаль отличников труда 

Республики Казахстан, свидетельство и почетная грамота. Также участники получат 

энциклопедию «Золотая книга отличников труда Республики Казахстан», куда 

войдут автобиографии всех победителей. 

Церемония награждения конкурса состоится в городе Астана, в виде 

конференции, по адресу: Дом министерств, 14 подъезд, актовый зал. На 

презентацию книги будут приглашены все вошедшие в энциклопедию участники. 

Программа заключительной конференции будет отправлена всем участникам, 

прошедшим отбор. В ходе заключительной конференции известные личности 

страны будут вручать энциклопедии и нагрудные знаки. 

 
ТАБЛИЦА ЗАЯВЛЕНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ВМЕСТЕ С РАБОТОЙ 

Сайт организационной коллегии: https://bilim-ork.kz/ 

Инстаграм страница: @bilim_orkenieti 

Организационная коллегия:  
8778-629-80-35, 8778-742-74-40, 8-71-72-44-34-50 

 

 

 

 

Ф.И.О. участника, должность  

Название области, района, города, села (аула)  

Место работы, должность  

Сфера деятельности  

Название конкурса «ЗОЛОТАЯ КНИГА ОТЛИЧНИКОВ 

ТРУДА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 
Телефон, сотовый, e-mail  

Качественное фото 3x4  

Адрес места проживания, индекс  

https://bilim/

