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Қазақстан Республикасының Президенті - Қазақстан халқы 

Ассамблеясының Төрағасы Н.Ә.Назарбаевтың - Қазақстан халқы 

Ассамблеясы жылының ашылуына арналған құттықтау сөзі 

 

 

Қымбатты отандастар, құрметті қазақстандықтар! 

 

Бүгін елімізде менің Жарлығыммен жарияланған Қазақстан халқы Ассамблеясының жылы 

ресми ашылып, басталады.  

     Жыл, ең басты ортақ құндылықтарымыз-Тәуелсіздігімізді, егемендігімізді, бірлігімізді, 

Қазақстан халқының бейбітшілігі мен келісімін сақтауға арналады.  

     Осыдан 20 жыл бұрын, 1995 жылдың 1 наурызында біздің қоғамдағы бейбітшілік пен 

келісімді сақтауға арналған бірегей институт - Қазақстан халқы Ассамблеясын құру туралы 

Жарлыққа қол қойдым.  

     Осы уақыт аралығында Ассамблея шынайы түрде жалпыхалықтық, азаматтық, саяси 

мүдделерін жоғары тұрған ұйым ретінде танылды, конституциялық мәртебеге ие болды. 

Бүгінгі таңда Қазақстан халқы Ассамблеясы – еліміздегі барлық ұлт пен ұлысты бір шаңырақ 

астына топтастыратын маңызды құрылымға айналды.  

     Сондықтан Ассамблея жылы – 17 миллион қазақстандықтардың ортақ мерекесі. Еліміздің 

әрбір азаматы атамекеніміздегі бейбітшілік пен келісімді сақтауға жауапты екенін айқын 

сезінуі керек. Бұл - Қазақстан болашағының негізі.  

      Ассамблея жылы - «Қазақстан 2050» Стратегиясының мақсаттарына жетудің нақты істері 

мен жаңа жетістіктері жылы болады. Біз «Нұрлы жол-Болашаққа бастар жол» деп аталатын 

жаңа экономикалық саясаттың негізгі міндеттерін іске асыруға кірістік. 

      Ассамблея жылы Конституцияның 20 жылдығы, Қазақ хандығының 550 жылдығы және 

Ұлы  Жеңістің 70 жылдығы сияқты маңызды оқиғаларға толы. 

       Бұл жыл - ортақ тарих пен тағдыр мәңгілікке біріктірген халқымыздың бірлігін паш 

ететін жыл.  

      Қазақстан - бұл біртұтас жер, біртұтас халық, ортақ болашақ! 

      Сондықтан, Ассамблея жылының басты идеясы - «Менің Елім-Мәңгілік Ел!». 

      Мен барлық қазақстандықтарды Ассамблея жылының басталуымен құттықтаймын!  

      Егемендік, бірлік және келісім рухы болашаққа деген сенімімізді арттырып, күш-

қуатымызды еселесін! Біз, тағдыры ортақ, бірлігі жарасқан біртұтас елміз!  

       Біздің Қазақстандық жол - бейбітшілік, келісім және даму жолы! 

 
 

Қазақстан Республикасының  

Президенті-Қазақстан халқы 

Ассамблеясының төрағасы                                                               Н.Назарбаев 



4 
 

 

ҚХА Кеңесі мүшелерінің ҚР Президентінің сайлауын мерзімінен бұрын өткізу 

бастамасы туралы мәжілісмендерге Үндеуі 

 

Қазақстан халқы Ассамблеясы Кеңесі мүшелерінің 

ҮНДЕУІ 

Біз, Қазақстан халқы Ассамблеясы Кеңесі мүшелері, болашаққа деген 

жауапкершілігімізді сезіне отырып, Қазақстан Республикасының Президенті, Елбасы 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жақтастары әрі Отанымыздың патриоттары ретінде 

халыққа үндеу жолдаймыз. 

Қазақстан халқы Ассамблеясына Қазақстан Республикасы Президентінің мерзімінен 

бұрын сайлауын өткізу туралы бастама көтеріп, еліміздің барлық өңірлерінен көптеген 

азаматтар хабарласуда. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы осы маңызды мәселе бойынша ұстанымын білдіруді 

өзінің азаматтық борышы деп санайды. 

Әлемдік экономикалық дағдарыс пен күрделі халықаралық жағдай орын алып 

отырған тұста сайлау өткізу туралы жалпы халықтық бастаманың көтерілуі уақыт талабы 

болып табылады. 

Жаһандық сын-қатерлер кезеңінде еліміздің Президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа 

Қазақстанды дағдарыстан алып шығуына мүмкіндік беретін жаңа сенім мандаты берілуі 

қажет. 

Әлемде тұрақсыздық орын алған жаңа әрі күрделі кезеңде еліміз стратегиялық 

бағытынан айнымай, Қазақстанды жаңғырту және дүние жүзінің озық 30 елінің қатарына 

енуі үшін Елбасы Н.Ә.Назарбаевқа сенім білдіру қажет. 

Сонымен қатар, Елбасына сенім мандатын білдіру арқылы әлемдік дамудың жаңа 

кезеңінде халқымызды біріктіріп, мемлекетті дамытудағы маңызды мәселелерге ден қоюға 

мүмкіндік аламыз. 

Бүгінде «Нұрлы жол - болашаққа бастар жол» бағдарламасын және «Қазақстан-2050» 

ұзақмерзімді Стратегиясын жүзеге асыру үшін бар күш-жігерімізді біріктіру керек. 

Мемлекет басшысы жүргізіп отырған саясат төңірегінде топтасу арқылы еліміздің 

одан әрі қарқынды дамуы мен азаматтардың әл-ауқатын арттыруға қол жеткізе 

алатынымызға сенімдіміз. 

Сондықтан осы күрделі заманда біз барша қазақстандықтарды Елбасы 

Н.Ә.Назарбаевтың төңірегінде топтасуға шақырамыз. 

Президенттік сайлауды мерзімінен бұрын өткізу арқылы экономика өсімін нығайту, 

жүргізіліп отырған саясаттың сабақтастығын қамтамасыз ету маңызды. Бұл бастамаға шын 

мәнінде басқа балама жоқ. 

Сонымен бірге ендігі 2016 жылы президенттік және парламенттік сайлаулар бір 

мезгілге сәйкес келеді. Конституция нормаларын бұлжытпай орындау мақсатында екі 

сайлауды әртүрлі кезеңдерде өткізген жөн. 
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Қазақстан халқы Ассамблеясы Отанымыздың орнықты дамуы мен алға жылжуына 

бағытталған бастамаларды қашанда қолдап келді және болашақта да солай бола бермек. 

Осы жалпыхалықтық бастаманы көтере отырып, қазақстандықтар тарапынан да, 

халықаралық қауымдастық тарапынан да қолдауға ие боламыз деген сенімдеміз, өйткені біз 

халқымыз бен еліміздің биік мүддесін көздеп отырмыз. 

Тәуелсіздігіміз мәңгі болғай! 

Қазақстан жылдан жылға гүлденіп, әлемнің белді әрі беделді мемлекетіне айнала 

берсін! 

Біз, Қазақстан халқы Ассамблеясы Кеңесі мүшелері, Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісіндегі Қазақстан халқы Ассамблеясының депутаттар тобына 

Қазақстан Республикасы Президентінің мерзімінен бұрын сайлауын өткізу туралы бастама 

көтерсін деп үндеу жолдаймыз. 

Қазақстандықтар әлемнің ең озық отыз экономикасы қатарына енуге мүмкіндік 

беретін «Қазақстан-2050» Стратегиясын жалғастыруды қалайды! 

Қазақстандықтар «Нұрлы жол - болашаққа бастар жол» бағдарламасын қолдайды! 

Қазақстандықтар ішкі саяси тұрақтылықты нығайтуды, одан әрі дамуды қалайды! 

Біз барша Қазақстан халқын, саяси партияларды, азаматтық секторды және еліміздің 

патриоттарын Қазақстан Республикасы Президентінің мерзімінен бұрын сайлауын өткізу 

туралы бастаманы қолдауға шақырамыз! 

  

Астана, 2015 жылғы 14 ақпан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атырау облысы әкімі аппартының «Қоғамдық келісім» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
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Атырау облысы әкімінің аппаратының 

«Қоғамдық келісім» – коммуналдық мемлекеттік 

мекемесі 2014 жылғы шілде айында құрылып, мекеме 

ғимараты 1 қазанда пайдалануға берілді.   

Мекемеде мәдени іс-шараларды ұйымдастыру 

және этномәдени бірлестіктермен жұмыс, Ғылыми-

сараптамалық, анализ және сараптамалық, әкімшілік  

барлығы 4 бөлім жұмыс жасайды. Сапалық құрамында 

1 философия ғылымдарының докторы, 1 философия 

ғылымдарының кандидаты қызмет етуде.  

«Қоғамдық келісім» КММ-сі оң жақ жағалаудағы үш қатарлы ғимаратта, 

Құлманов көшесі,129 орналасқан. Жалпы көлемі - 3584 кв.м. 150 орындық 

концерт залы бар. 

«Қоғамдық келісім» КММ құрылғанынан бері көптеген іс-шаралардың 

ұйымдастырылып, өткізілуіне үлесін қосуда. Солардың арасында этномәдени 

бірлестіктерімен, облыстық Қазақстан халқы Ассамблеясы Ғылыми-

сараптамалық тобымен, қоғамдық келісім кеңестері, этносаралық тақырып 

бойынша жетекші журналистер мен сарапшылар клубымен, жастар 

ұйымдарымен, «Алтын шаңырақ» аналар кеңесімен тығыз қарым-қатынаста 

байланыс орнатылып, бірлескен жұмыстар атқаралып келеді.  

Атырау облысы әкімі аппаратының «Қоғамдық келісім» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі ғимараты базасында Достық Үйі орналасқан және мықты 

ресурстық база қалыптастырылған, онда 17 этномәдени бірлестіктер 

кабинеттері және кеңселік кабинеттер, тілдерді үйрету орталықтары жұмыс 

жасайды. 

Достық үйі бүгінде этномәдени бірлестіктердің басын қосқан, түрлі 

ұлттардың салт-дәстүрін тоғыстырған мәдени ошаққа айналып отыр.  

Этномәдени бірлестіктердің ұлттық мерекелері мен қайырымдылық іс-

шаралары да Достық үйінде өткізіледі.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Список работников 

КГУ «Дом общественного согласия и дружбы»  
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при Аппарате акимаАтырауской области 
 

№ Наименование должности Ф.И.О. Дата, 

Год.рожде- 

ния 

Домашний 

адрес,телефон 

1 Руководитель  Бигамбаев 

Серик 

Утемисович 

16.09.1966 г.Атырау, 

ул.Молдагалиева 

32, кв 17 

д.т. 458617,  

моб. 87015204460, 

моб. 87774206688 

Научно-экспертный отдел 

2 Руководитель отдела – ведущий 

эксперт 

Таласбаева Әдемі 

Жапарқызы 

21.02.1975 г.Атырау, ул. 

Саургалиева 21, кв 26 

д.т. 219038, 

моб.87022021272 

3 Старший эксперт Бекежан Омирбек 

Кадыханович 

25.08.1963 г.Атырау, ул.Сатпаева 

8, кв 32 

моб.87026005563 

4 Старший эксперт    

5 Эксперт Мендигереев Асылбек 

Досжанович 

18.02.1988 г.Атырау,мик-он 

Лесхоз-2, ул 8, дом 3. 

моб.87013579301, 

дом.267362 

Отдел анализа и мониторинга 

6 Руководитель отдела – ведущий 

эксперт 

Ислямова Айнагуль 

Бериковна 

24.11.1972 г.Атырау, Нурсая д 11, 

кв 33 

д.т. 500120, моб. 

87025641800 

7 Старший эксперт Кенжебаев Азамат 

Абилкаирович 

28.03.1963 г.Атырау, 

ул.Досмухамедова д. 

2а, кв 3 

моб.87016790233 

8 Старший эксперт Лукпанов Айдын 

Абилхаирович 

01.09.1980 г.Атырау, 4 мик-он, 

дом 21, кв 4 

87013777874 

9 Эксперт Исагалиева Гульсара 

Шораевна 

24.02.1987 г.Атырау, ул.Фрунзе 31 

87025713668,877155656

87 

Отдел по работе с этнокультурными объединениями 

и организации культурно-массовых мероприятий 

10 Руководитель отдела Есова Надежда 

Бейкубеновна 
20.03.1964 г.Атырау, м-он Нурсая д 

62,  кв 40 

д.т. 513853,моб. 

87016069764 

11 Эксперт Батырова Акмарал 

Турганбаевна 

29.08.1990 г.Атырау, 

ул.Бегельдинова 3 

д.т. 266074, моб. 

87759703912 

12 Главный режиссер-постановщик Байкенова Зарина 

Талгатовна 
25.11.1993 г.Атырау, ул.Махамбета 

130, кв 59 

д.т. 512730, моб. 

87786486321 

13 Методист Калимулина Акгулим 13.05.1992 г.Атырау, 
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Мейрамовна мкр.Авангард 2 блок 11 

кв 15 

моб.тел. 87787020492 

14 Звукооператор Шаукиров 

Аймурат 

Сулейменович 

 

24.05.1990 г.Атырау, п.Водников 15  

моб. 87015813569 

15 Светооператор ИзимовКайратБеккулулы 15.05.1990 г.Атырау, п.Водников 12 

«б» 

моб.87027883730 

16 Тех.работник – рабочий сцены    

Административно-хозяйственный отдел 

17 Руководитель отдела  Зулкашева Светлана 

Гинаятовна 
22.11.1974 г.Атырау, 

ул.Курмангалиева 21 

д.т. 290970, моб. 

87019995810 

18 Главный бухгалтер Бегимсалиева Гульзада 

Едилбаевна 

12.02.1974 г.Атырау, п.Балыкши, 

ул.Акжайык 76 «а» 

д.т. 244853, моб. 

87784750437 

19 Старший эксперт по 

государственным закупкам 

Абдилдиева Жумагул 

Каршигаевна 
20.08.1976 г.Атырау, проезд 

Тамбовский 3 

д.т.298630, моб. 

87012308361 

20 Пресс-секретарь Умбетова Назерке 

Нурболатовна 

09.06.1991 г.Атырау, 

ул.Баймуханова 3, 

кв 26. д.т. 517296,  

моб 87787364735 

 

21 Спец. по 

обсл.системжизнеобеспеч.здания 

БайдуллинАйдарбек 

Гинаятович 
26.07.1978 г. Атырау, мкр.Жулдыз 

21, дом  8 

моб. 87026042478,  

моб.87025300703 

22 Водитель    

23 Водитель    

 Уборщик служебных помещений Голованчева Людмила 

Борисовна 

21.10.1959 г.Атырау, ул.Сатпаева 

д.5А, кв 63 

д.т. 212064, 

моб.87024613801 

25 Уборщик территории Голованчев Дмитрий 

Сергеевич 

 

24.05.1986 

г.Атырау, Сатпаева 5-А, 

кв 63 

д.т. 212064 

 

27 Вахтер-охранник Коновалов Геннадий 

Федорович 

18.04.1946 г..Атырау, Авангард 2 

д.16, кв 11 

 д.т.506762, моб. 

87058634733  

28 Вахтер-охранник Шевченко Геннадий 

Алексеевич 

24.03.1948 г.Атырау, п.Балыкши, 

ул.Чимкенская 19  

моб. 87025002260 
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2015 жылғы 6 ақпан - барша Қазақстан халқы үшін маңызды - Қазақстан халқы 

Ассамблеясы бастау алған күні. 

Атырау облысында атаулы жылдың ашылу салтанаты Х.Досмұхамедов атындағы 

Атырау мемлекеттік университетінің «Жайық» спорт кешенінде өтті. Шара Қазақстан халқы 

Ассамблеясының туы көтеріліп, мемлекеттік Әнұранның ойнауымен басталды. Салтанатты 

шараға облыс әкімі Бақтықожа Ізмұхамбетов қатысты. Жиналғандарды мерекелі де, берекелі 

жылдың ашылуымен құттықтаған облыс басшысы ел Президенті, Қазақстан халқы 

Ассамблеясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың мерекелік лебіздерге толы хатын оқып 

берді. 

Ассамблея жылының ашылу салтанатына Ұлы Отан соғысы, тыл ардагерлері, қоғам 

қайраткерлері, этномәдени бірлестіктер, жоғары оқу орындары және колледж мұғалімдері 

мен студенттері, мемлекеттік органдар, БАҚ өкілдері қатынасты. Шараның ресми бөлімінен 

кейін өңіріміздегі барлық этномәдени бірлестіктердің өкілдерінің қатысуымен бүкіл 

қазақстандықтардың мызғымас достығын көрсеткен қойылымдарымен жалғасын тапты. 
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Мероприятия Атырауской области в рамках республиканской эстафеты «Ассамблея 

народа Казахстана – 20 добрых дел!» 

 

 

1) Рождественский благотворительный концерт посвященные Новогодним праздникам 

и Рождеству Христову, с вручением подарков для детей сирот и спец.школы, 

интерната, многодетных семей. 

2) Благотворительный концерт по оказанию материальной помощи для больному 

ребенку. 

3) Благотворительная акция  «Подари детям радость!» ввиде праздничного  концерта 

для детей сирот и малоимущих семей. 

4) Школа танцев для инвалидов «Безграничные таланты». Обучение танцам на 

безвозмездной основе. 

5) Благотворительная акция для пожилых людей и малообеспеченных семей немецкого 

этнокультурного объединения «Видергебурт». Развозка продуктовых пакетов 

6) Благотворительная акция освободителям Украины и ветеранам ВОВ. Оказание 

материальной  помощи. 

7) Благотворительный концерт посвященный 70-летию Победы с вручением подарков. 

8) Вечер памяти «Человек история», посвященный  90-летию У.Кушекова. 

9) Вечер памяти татарского поэта и героя Мусы Джалиля. 

10) Благотворительная акция по оказанию материальной помощи для больного ребенка. 

11) Благотворительный концерт  в рамках празднования  Года Ассамблеи  народа 

Казахстана. 

12) Оздоровительные курсы для пенсионеров немецкого этнокультурного объединения  

«Видергебурт» Оздоровительные путевки в санатории. 

13) Благотворительный  концертвоспитанников школы-интерната №1 Праздничный 

концерт с вручением подарков. 

14) Благотворительная акция «Безграничные таланты» в рамках «АНК - 20 добрых дел». 

15) Открытие детского сада на 280 мест в микрорайоне Бирлик г.Атырау 

16) Открытие городской поликлиники на 70 посещений с участием концертной 

программы ЭКО области.  

17) Благотворительная акция  «Қария – ұлы дария» Праздничный концерт с вручением 

подарков. 

18) Благотворительный концертк Дню защиты детей с вручением подарков. 

19) Благотворительный концерт для детей сирот и оставшихся без 

попеченияродителей, с вручением подарков. 

20) Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне «Нұрсая» с 

участием концертной программы ЭКО области 

21) Благотворительная акция по оказанию материальной помощи для малоимущих семей. 

22) Открытие интерната на 70 мест в село Есбол Индерского района с участием концертной 

программы ЭКО области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ҚХА -  20 ізгі іс!» 
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Татулықтың символы – Тайқазан Атырауда 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Елдегі бірлік пен қонақжайлықтың 

символы болып табылатын киелі Тайқазан 

Атырауға келді.  

Облыс орталығындағы Құрманғазы 

мәдениет үйінде өткен мазмұнды 

салтанатты шараға жергілікті билік 

өкілдері, Ассамблея мүшелері, көршілес 

өңірден келген арнайы делегация, өнерлі 

жастар қатысты.  

Облыс әкімінің орынбасары Шыңғыс 

Мұқан шараны салтанатты түрде  ашып: 

«Ассамблея – 20 ізгі іс!» эстафетасы - 

елдегі ынтымақты тірліктің көрсеткіші. 

Тайқазан – береке мен бірліктің символы. 

Бұл эстафетаға Тайқазанның себепкер 

болуы - бүгініміз бен өткен 

тарихымыздың арасында үлкен байланыс 

бар екендігін көрсетеді. Осы акция 

аясында облысымызда 56 ізгі іс 

атқарылды» - деді. 

Екі сағатқа созылған концерттік 

бағдарламадан соң, Атырау эстафетаны 

Батыс Қазақстан облысына салтанатты 

түрде табыстады. Сондай-ақ, облыстағы 

этномәдени бірлестіктердің шеберлері 

жасаған түрлі бұйымдардан көрме 

ұйымдастырылды. 

 

Этномәдени бірлестіктері 

облысымыздағы кәсіпорындар, 

мекемелермен бірлесе отырып, түрлі 

қайырымдылық акцияларын 

ұйымдастырып келеді. «Асар» 

республикалық әлеуметтік ынтымақ 
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акциясы және Ұлы Отан соғысы 

ардагерлеріне қамқорлық көрсету айлығы 

кезінде облыс бойынша Ұлы Отан 

соғысының тоқсанға жуық қатысушылары 

мен мүгедектеріне, қаза тапқан 

жауынгерлердің жесірлеріне олардың ай 

сайынғы коммуналдық қызмет үшін 

төлемін өтеу мақсатында жергілікті 

бюджеттен қаржылай көмек бөлінген. 

Және ардагерлерді дәрі-дәрмектермен 

тегін қамтамасыз ету мақсатында арнайы 

меморандум жасақталған.  

Ассамблея жылы аясындағы 

ізгілік, қайрымдылық шаралары мұнымен 

шектеліп қалмай, 8 наурыз - халықаралық 

әйелдер күніне орай этномәдени 

бірлестіктердің зейнеткерлеріне 

сауықтыру жолдамалары табысталып, 

көпбалалы және жалғызбасты аналарды 

көпшілік арасында құрметтеуге 

бағытталған шаралар ұйымдастырылды. 

Этномәдени бірлестіктер мерекеде аз 

қамтылған отбасыларға азық-түлік 

үлестіріп, жетім балаларға арналған 

қайырымдылық концертін, зейнеткерлер 

мен жалғызбасты қарттар үшін акциялар 

өткізді. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА 

АТЫРАУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ Х. ДОСМУХАМЕДОВА: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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С первых дней независимости нашей страны вопрос об укреплении межэтнического и 

межконфессионального согласия стал для руководства Казахстана в качестве приоритетной 

задачи государственной политики. Сохранение мира, согласия и стабильности в обществе 

одно из самых главных достижений Казахстана. 

Мир и спокойствие, гражданское согласие, религиозная терпимость, равноправное 

участие представителей различных культур в жизни общества – эти принципы легли в 

основу нашей национальной политики за годы независимости государства и обеспечили 

отличительную черту Казахстана в мировом сообществе. 

Сохранить межэтническое и межконфессиональное согласие в тяжелые 90-е годы 

экономического кризиса, было задачей не из легких. В этом большая заслуга Ассамблеи 

народа Казахстана. Указом Президента Республики Казахстан от 1 марта 1995 года «Об 

образовании Ассамблеи народа Казахстана» был создан консультативно-совещательный 

орган при Президенте Республики Казахстан по вопросам обеспечения в стране 

межэтнического согласия, в основу которого положен принцип партнерства государства и 

институтов гражданского общества в форме этнокультурных объединений. 

 
Ассамблея народа Казахстана - авторитетный, международно-признанный 

общественный форум, который гармонично объединяет народы нашей страны и позволяет 

сообща находить ответы на самые сложные вопросы современности. 

Указом Президента РК Н.А. Назарбаева 2015 год объявлен Годом Ассамблеи народа 

Казахстана.  
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3 февраля 2015 года в Атырауском государственном университете им. Х. 

Досмухамедова состоялось открытие Института Ассамблеи народа Казахстана. Открытие 

Института АНК на базе Атырауского государственного университета им. 

ХалелаДосмухамедова имеет свою предысторию. 

В мае 2012 года с целью формирования толерантности, межэтнического и 

межнационального согласия у студентов, в г. Элиста Республики Калмыкия, на базе 

Калмыцкого государственного университета по инициативе АГУ имени 

ХалелаДосмухамедова открыт и действует «Центр Казахской культуры и науки». В 2013 

году в АГУ им. Х. Досмухамедова по инициативе Калмыцкого государственного 

университета открыт «Центр Российской науки и культуры». В декабре 2014 года по 

инициативе Генерального консула Азербайджанской Республики на базе университета был 

открыт «Центр Азербайджанской культуры и истории». Открыта «Лаборатория 

социологических исследований», одной из задач лаборатории является разработка и 

проведение социологических исследований по изучению культурных, духовных, 

политических, социальных, этнических сфер жизни Атырауской области и представление 

результатов для принятия управленческих решений. 

В преддверии Дня Первого Президента РК и в рамках юбилейных дат 2015 года 1 

декабря 2014 года был проведен телемост «Атырау-Астрахань: университеты + производство 

=> инновационное развитие страны» между Атырауским государственным университетом 

имени Х. Досмухамедова и Астраханским государственным техническим университетом 

(РФ). В ходе телемоста президентом АГТУ, профессором Ю.Т. Пименовым была выдвинута, 

приуроченная 550-летию казахской государственности, идея создания «Центра истории и 

культуры Казахстана» на базе Астраханского государственного технического университета. 

Институт Ассамблеи народа Казахстана является общественным объединением в 

составе структурного подразделения Атырауского государственного университета имени Х. 

Досмухамедова, и выступает той необходимой диалоговой площадкой, на базе которой 

проводятся научно-экспертные советы, мероприятия по анализу и изучению межкультурных 

связей, а также по укреплению межэтнического согласия. Институт АНК осуществляет свою 

деятельность в области межэтнических отношений в Казахстане, пропаганде идей 

толерантности, единства, межэтнического и межконфессионального согласия народа 

Казахстана. 

 

 
 

Целью Института АНК является приобщение студенческой молодежи к культуре и 

традициям всех наций Казахстана, а также объединение усилий в выработке единых 

методологических и практических подходов в изучении и пропаганде казахстанской модели 

полиэтнического общества в процессе формирования толерантного поведения в среде 

студенческой молодежи.  
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В стенах АГУ имени Х. Досмухамедова обучаются студенты 13 национальностей: 

казахи, русские, корейцы, чеченцы, азербайджанцы, турки, украинцы, армяне, татары, 

грузины, каракалпаки, венгры и болгары. 

 Институт Ассамблеи народа Казахстана осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Атырауской области, Домом 

общественного согласия и дружбы, различными этнокультурными объединениями 

Атырауской области, такими как корейское этнокультурное объединение «Тхоньил», 

азербайджанское этнокультурное объединение «Новруз», татаро-башкирское этнокультурное 

объединение «Татулык», немецкое ЭКО «Видергебурт» и т.п.  

Совместно с этнокультурными объединениями проводятся образовательные и 

культурные мероприятия, акции, способствующие гражданскому миру и межнациональному 

согласию в обществе.  

 В рамках реализации плана работы Института АНК с 3 по 20 марта 2015 года 

совместно с Генеральным консульством Германии в Алматы и немецким этнокультурным 

объединением «Видергебурт», была проведена выставка – «Демократия и диктатура в эпоху 

крайностей. Взгляд на историю Европы XX века». В преддверии празднования Наурыз 

прошел фестиваль национальной кухни и истории национальной одежды. 

 С 6 по 11 апреля в Атырауском государственном университете им. Х Досмухамедова 

прошла Неделя науки, гдецентральным мероприятием стала республиканская студенческая 

научно-практическая конференция «XXI век: наука и инновации», приуроченная к 20-летию 

Ассамблеи народа Казахстана и 550-летию образования Казахского ханства. В конференции 

приняли участие около 300 студентов. В научной библиотеке была организована выставка 

литературы, посвященная 20-летию Ассамблеи народа Казахстана. Председатель немецкого 

этнокультурного объединения «Видергебурт» А. Думлерпровел лекцию, посвященную 

изучению немецкого языка. В конце недели состоялось торжественное награждение 

сертификатами и дипломами участников Недели науки. 

 

 
 

13-17 апреля прошел конкурс «Студенческая весна – 2015», посвященный юбилейным 

датам – 70-летию Великой Победы, 20-летию Ассамблеи народа Казахстана, 20-летию 

Конституции РК и 550-летию Казахского ханства. Соревнования проходили в пять этапов: 

вокальное мастерство, хореография, актерское мастерство, художественное чтение, эссе на 

свободную тему. 

6 мая в Атырауском государственном университете им. Х. Досмухамедова в Центре 

Азербайджанской культуры и истории состоялось ежегодное вручение стипендии имени 

Гейдара Алиева. Стипендия имени общенационального лидера Азербайджана Гейдара 
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Алиева призвана развивать отношения в образовании и науке. В мероприятии приняли 

участие руководство и сотрудники АГУ им. Х. Досмухамедова, Генеральный консул 

Азербайджанской Республики в городе Актау, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 

РашадЭйнеддиноглу Мамедов, представители азербайджанской диаспоры, студенты и др. 

1 апреля – 15 мая 2015 года в Атырауском государственном университете имени Х. 

Досмухамедова прошла предметная олимпиада, организованная факультетом довузовской 

подготовки среди учеников 11-х классов школ города Атырау и Атырауской области, в 

рамках которой проводился конкурс на тему «Моя Родина - Казахстан». 
 

 
 

Проводятся заседания круглого стола на такие актуальные темы, как «Поддержка 

инициативы Совета АНК о проведении досрочных выборов Президента РК»; «Қазақ 

хандығы және бүгінгі дәуір. Қазақ хандығына 550 жыл!», посвященный 550-летию 

образования Казахского ханства; «Вузы и общественные институты в эффективной 

реализации институциональных реформ Президента», посвященный реализации Плана 

нации «100 конкретных шагов»; «Ассамблея народа Казахстана – как фактор единства 

народа Казахстана», посвященный 20-летию Ассамблеи народа Казахстана. 

Все юбилейные мероприятия мы завершим к концу года, а в декабре 2015 года 

подведём Торжественное собрание, где будут подведены итоги года Ассамблеи народа 

Казахстана в Атырауском государственном университет им. Х. Досмухамедова. 

«Казахстан - это единая земля, единый народ, единое будущее. Межнациональное и 

межконфессиональное согласие, равноправие всех граждан - наши вечные ценности. Только 

соблюдая эти канонические истины, мы сможем говорить о вечном народе, вечной столице и 

вечном государстве. У меня есть убежденность, что ХХI век будет лучшим веком в истории 

Казахстана. Веком, который войдет в нашу историю, как столетие мира и созидания», - 

сказал Нурсултан Назарбаев. 
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Межнациональное согласие, единство народа Казахстана – основа национальной 

политики государства, необходимое условие стабильности общества. Наша модель 

межэтнического согласия рекомендована государствам планеты как воплощенная на 

практике формула гражданского мира в многонациональном обществе. 

Именно Ассамблея народа Казахстана открыла новую страницу не только в истории 

нашей государственной национальной политики, но и в решении «национального вопроса» в 

мировой практике. 

Сегодня Ассамблея - основной стержень уникальной модели межэтнического и 

межконфессионального согласия, где каждый гражданин, независимо от этнической или 

религиозной принадлежности, обладает, и пользуется всей полнотой гражданских прав и 

свобод, гарантируемых Конституцией, имея все возможности сохранять и развивать свою 

этническую самобытность. 

В завершении хочется особо отметить слова Главы государства Н.А.Назарбаева «Год 

АНК - станет годом наших больших конкретных дел, новых свершений для достижений 

целей Стратегии Казахстана-2050». Мы приступили к реализации основных задач новой 

экономической политики «Нурлыжол - путь в будущее». Нынешний год должен стать яркой 

демонстрацией единства народа, навеки сплоченного общей исторической судьбой». 
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Кафедра Ассамблеи народа Казахстана Атырауского 

инженерно-гуманитарного института 

 

 
В соответствии Стратегии «Казахстан – 2050: Новый политический курс 

состоявшегося государства» Атырауский инженерно-гуманитарный институт  проводит 

планомерную работу по сохранению межэтнического согласия, ставя перед собой задачи по 

формированию поколений казахстанцев с высокой толерантной культурой, для которых 

принципы национального единства и общественного согласия являются приоритетными. 

В институте обучаются представители более 20 национальностей, которые активно 

участвуют в деятельности молодежных формирований, этнокультурных объединений 

областной ассамблеи народа Казахстана. Содействуя   реализации основных направлений и 

приоритетов государственной национальной политики, институт  прилагает все усилия для 

укрепления межэтнического и межконфессионального согласия в регионе и за ее пределами. 

С марта 2013 года активно действуют студенческая Ассамблея народа Казахстана «Бирлик» 

АИГИ и клуб «Патриот» колледжа АИГИ. 

На основании решения ученого совета института от 7 февраля 2015 года в целях 

организации научно-исследовательской работы по актуальным вопросам государственной 

этнополитики, пропаганды казахстанской модели межэтнической толерантности открыта 

кафедра Ассамблеи народа Казахстана. Она координирует работу по разъяснению 

студенческому сообществу государственной национальной политики, разработке научно-

методических пособий и учебного материала по изучению научных основ толерантности, 

формированию у студентов чувства казахстанского патриотизма, распространению идей 

духовного единства и межэтнического согласия, изучению и сохранению историко-

культурного наследия атырауского региона. 

Кафедра Ассамблеи народа Казахстана Атырауского инженерно-гуманитарного 

института является общественным объединением в качестве структурного подразделения  и 

выступает диалоговой площадкой, на базе которой проводятся мероприятия по анализу и 

изучению межкультурных связей, укреплению межэтнического согласия в обществе, а также 

научные изыскания по реализации Плана Нации -100 конкретных шагов «Современное 

государство для всех». 

На кафедре определены следующие темы научных исследований: 

1. Национальная идея «Мәңгілік ел» как основа единства и согласия в свете стратегии 

«Казахстан 2050». 

2. Практический опыт Ассамблеи народа Казахстана Атырауской области по 

формированию казахстанской модели толерантности и разъяснению ее работы в 

студенческой среде. 

3. Роль образования в формировании политической и правовой культуры. 

4. Государственный язык и языковая политика в Республике Казахстан. 
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Большое внимание кафедра уделяет развитию поликультурного образования и 

межкультурной коммуникации, вопросам поддержки межконфессионального диалога и 

толерантности в молодежной среде через научно-методическое обеспечение преподавания 

факультативных предметов, сохранение и развитие этнокультурной идентичности. 

 

 

Воспитательной целью кафедры является формирование потребности и готовности 

граждан страны к конструктивному взаимодействию с людьми и группами людей 

независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, 

взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

 Кафедра Ассамблеи народа Казахстана взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями Атырауского инженерно-гуманитарного института: отделами науки и 

инноваций, департаментом по воспитательной работе и социальным вопросам, студенческой 

ассамблеей «Бірлік» колледжа Атырауского инженерно-гуманитарного института, 

сотрудничает с секретариатом областной Ассамблеи народа Казахстана, КГУ «Қоғамдық 

келісім», этнокультурными объединениями и неправительственными организациями 

региона. 

Сегодня укрепление единства народа Казахстана выступает как главное условие 

преодоления кризиса.  

Формирование в молодежной среде системы духовно-нравственных ценностей, 

патриотизма, культуры межэтнического согласия, иммунитета к экстремизму и 

национализмуопределены приоритетными задачами общества.  

И кафедра Ассамблеи народа Казахстана Атырауского инженерно-гуманитарного 

института в процессах консолидации населения региона достойно несет миссию 

своеобразного коммуникатора между властью и обществом.  
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Қазақстан Халқы Ассамблеясының жылына арналған «Менің Қазақстаным пойызы» 

акциясының бастау алу салтанатты рәсімі. 

 

 
 

«Менің Қазақстаным» пойызы»акциясы бастау алды. 
        Ауқымды әлеуметтік акцияның мақсаты-Елбасы Жолдауының негізгі  қағидаларын 

түсіндіру, «Мәңгілік ел» жалпыұлттық идеясының дәріптелуі, әлеуметтік және қоғамдық іс-

шараларды өткізу, халыққа медициналық, әлеуметтік және құқықтық қызмет көрсету, 

сондай-ақ ауыл шаруашылық және кәсіпкерлік салаларды қолдауға байланысты 

консультативтік қызмет көрсету аясын қамту. 

        «Менің Қазақстаным пойызы» сегіз өңірді аралап 2015 ж 31 наурызда Атырау облысы 

Жылыой ауданына келіп аялдады. 

Қазақстан эстрадасы және Құлсары қалалық шығармашылық ұжымдарының 

қатысуымен мерекелік концерт ұйымдастырылып,  аллеяға ағаштар отырғызылды. 

 
 

 
 

Поезд  құрамында мәдениет және спорт қайраткерлері, медицина қызметкерлері, 

әлеуметтік және банк саласының мамандары, дәрігерлер тұрғындарға медициналық 

қызмет көрсетіп, ҚХА қоғамдық кеңесінің қабылдауында азаматтар түрлі салалар 

бойынша қажет ақпарат алды. 
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«Қоғамдық келісім» күнделігі 

 

 
 

 
 

 

 
 

6 қаңтар - Орыс этномәдени бірлестігі «Былина»  

«Балаларға қуаныш сыйла» атты акция аясында  

мерекелік қайырымдылық шара ұйымдастырды. 

Шараға облыстағы этномәдени бірлестіктері, қала 

тұрғындары қатысты. Қайырымдылық акциясына 

аз қамтылған отбасыларына сыйлықтар 

үлестірілді. Аталмыш  шара ЭМБ-дің дайындаған 

концерттік бағдарламасымен  жалғасын тауып, 

балаларды бір қуантқан болатын. 

7 қаңтар – Украин этномәдени бірлестігі  

«Довира» қайырымдылық акциясы аясында 

интернат балаларына мерекелік концерт өткізді. 

Концерттік бағдарламада этномәдени 

бірлестіктердің «Жастар қанаты» өз өнерлерін 

тарту етті. Мереке аяқталысымен балаларға сый- 

сияпат ұсынылды. 

8 қаңтар - Орыс этномәдени бірлестігі «Былина»  

интернат балалар үйіне «Хрестос Воскрес» 

мерекесіне орай, концерт ұйымдастырды. Мереке 

«Джой» мейрамханасымен Достық үйінде аталып 

өтті. Мереке аясында орыс этномәдени 

бірлестігінің төрағасы А.Солодовников  сөз 

сөйлеп, жылы лебізін білдірді. Іс- шараға барша 

өңірдегі ұлт өкілдері қатысты. 

28 қаңтар - Облыстағы  Ұлы Отан соғысы 

ардагерлеріне арнап «Қоғамдық келісім Достық 

үйі» КММ–де мерекелік іс–шара 

ұйымдастырылды. Аталмыш шараға барлық 

этномәдени бірлестіктері қатысты. Ұлы Отан 

соғысы ардагерлеріне арнап сыйлықтар 

ұсынылды. 

13 ақпан - Ұлы Жеңістің 70-жылдығы аясында 

Достық үйінде татар халқының батыры, ақын 

Мұса Жәлелді еске алу кеші ұйымдастырылды.   

Кешке этномәдени бірлестіктері, ауған соғысы 

ардагерлері және қаза болған жауынгерлердің 

жесірлері, мектеп оқушылары қатысты. Кеш 

соңында батырға арналған фильм қөрсетілді.  

17 ақпан –Ассамблея жылы аясында облыстық  

«Атырау» газетінің ұйымдастыруымен дөңгелек 

үстел болып өтті. Оған Атырау облысы әкімі 

аппараты жанындағы «Қоғамдық келісім» КММ- 

нің ғылыми–сараптамалық бөлімінің аға 

сарапшысы Өмірбек Бекежан қатысып 

«Қазақстандық патриотизм ол қалай 

қалыптасады?» тақырыбында  сөз сөйледі. 
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1 наурыз - Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылған күні 

 

 
Атырауда 20 мың адам жаппай жүгіруге қатысты. 

 

Атырау қаласында Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығына орай 2мың адам 

жаппай спорттық жүгіруден өткен марафонға қатысты. Спорттық жүгірудің 

арақашықтығы – 2 шақырым 950 метр. 

 

Атырау қаласындағы марафонға 6 мыңға жуық адам қатысып, Салтанат сарайынан 

Исатай-Махамбет ескерткіші алаңына дейінгі аралықты жүгіріп өтті. Батырлар ескерткіші 

алдында облыс әкімінің орынбасары Сәлімжан Нақпаев жүгірушілердің арасынан ең жас 

қатысушы – №15 орта мектептің 3-сынып оқушысы Алтынбек Әнуарбек пен ең ересек 

жастағы қатысушы – Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің 73 

жастағы оқытушысы Жақсылық Рашбаевты, сондай-ақ, ең белсенді қатысушылар – облыс-

тық төтенше жағдайлар департаменті басшысының орынбасары Сәлімғали Салықбаев пен 

Әділбек Өтеевті арнайы дипломмен марапаттады. Ұлт батырлары атындағы алаңда әр 

этностың өкілдерінің қолынан шыққан әсем бұйымдар мен тағамдардың көрмесі де өтті. 

Бұған қоса «Тхониль», «Алия», «Довира» секілді этномәдени бірлестіктер өкілдері өз 

этностарының тарихи деректерін көрсетті. Бұл күні жаппай спорттық жүгіру марафоны жеті 

аудан орталығында да өтті. Оған әр ауданнан 2 мыңнан, барлығы 14 мың аудан тұрғындары 

қатысты.  
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3 марта В АГУ  им. Х. Досмухамедова  

Федеральное министерство иностранных 

дел Германии представляет: Выставку, 

организованная мюнхенским Институтом 

современной истории (ИСИ), 

радиостанции. 

 

 

7 марта В Доме дружбы состоялось 

чествование многодетных матерей, с 

участием ЭКО. 

 

 

15 марта Благотворительная акция людям 

с органиченными возможностями. В доме 

дружбы состоялось акция социальной 

солидарности по благотворительной 

поддержке инвалидов. Мероприятие 

проводилось с участием  представителей 

этнокультурных обьединений и СМИ. Для 

поддержки инвалидов каждое 

этнокультурные обьединение подготовили 

подарки для вручения инвалидам и 

концертную программу. 

 

21 марта В Доме дружбы состоялся 

праздничный концерт «Одна страна - одна 

судьба» посвещенный к празднику Наурыз. 

Приняли участие все этнокультурные 

обьединение и общественая организация  

«Журектен журекке» 

 

22 марта Праздничный концерт «Наурыз 

құтты болсын, Ұлыс оң болсын!» состоялся 

на сцене, подготовленной на площади им. 

«Исатая-Махамбета» в день праздника 

«Наурыз» с участием акима области, 

представители этнокультурных 

обьединений, горожан и СМИ. Также 

мероприятие продолжалась в юрте за 

праздничном дастарханом Ассамблеи 

народа Казахстана. 
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Информационный журнал «Қоғамдық келісім» подготовлен с целью 

освещения деятельности Дома дружбы, этнокультурных объединений 

области согласно рекомендациям РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте 

республики Казахстан, а также использовались материалы с официальных 

сайтов, интернет-ресурсов, печатных изданий СМИ. 

Издание данного журнала направлено на привлечение общественного 

внимания к деятельности этнокультурных центров, формирование уважения и 

толерантного отношения к различным этносам, проживающим на 

территории Атырауской области. 
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