
 
 

 
 KAZENERGY Әйелдер энергетикалық клубының IV Форумының бағдарламасы 
«Энергетика саласындағы әйелдер көшбасшылығының заманауи бейнесі» 
25 қыркүйек 2019 ж., Конгресс-орталығы, Нұр-Султан қ.
 

Уақыты Іс-шара Мазмұны 
09.00-10.00 Тіркеу. Кофе-брейк. 
10.00-11.30 EY шеберлік сыныбы 

«Көшбасшы әйелдің эмоциялық 
зияты» 

Модератор: Махаббат Есен, Телерадиожүргізуші, журналист 
Коуч: Наталья Копыленко, Орталық Азия, Украина, Грузия және Әзірбайжандағы EY бизнес 
академиясының басшысы 
Шеберлік сыныбы қатысушыларды эмоциялық зият тұжырымдамасымен және оны дамытудың 
маңыздылығымен таныстырады. Эмоциялық зияттың жоғары деңгейі белгіленген мерзімдерді сақтай 
отырып, әріптестерді анығырақ түсінуге және алға қойылған мақсаттар бойынша жылдамырақ жол 
табуға жәрдемдеседі. Бұл шеберлік сыныбы келесі мүмкіндіктерді ұсынады: 

− өз эмоцияларын тура сәйкестендіру және басқа адамардың эмоциялық икемін ескеру; 
− эмоциялық зият пен  негізділік деңгейін арттыру, эмоциялық құзыреттілікті дамытудың жеке 

аймақтарын анықтау; 
− өзгерістерден қорықпастан әрекет ету және бұл ретте қалыптасқан жағдайларға бейімделу 

қабілеті және т.б. 
11.30-12.30 Әйелдердің жұмыс орнындағы 

теңдігін қамтамасыз етуге 
арналған корпоративтік 
сектордағы үздік тәжірибелер 

Модератор: Махаббат Есен, Телерадиожүргізуші, журналист 
Спикер: Дэвид Жолосси, Gender inequality саласындағы халықаралық сарапшы, PwC, Швейцария 
Соңғы кездері әлемде гендерлік мәселелерге аса назар аударылып жатқанына қарамастан, бірдей 
жұмыс түрі үшін ерлер мен әйелдердің еңбекақысындағы алшақтық мәселесі және қызметтік сатыда 
ілгері жылжу мүмкіндіктеріне әйелдердің қол жеткізу мәселесі әлі де өзекті болып отыр. 
Спикердің таныстырылымы еңбекақы төлеудің негізгі қағидаттарын, теңдей қатынастар мен теңдей 
мүмкіндіктер мәдениетінің анықтамасын, компаниядағы алуантүрлілікті және инклюзивтікті дамыту 
мен қолдауға арналған арнайы ресурстарды және т.б. ашып көрсетеді. 

12.30-14.00 Түскі ас 

14.00-15.00 

 
Гендерлік саясатты дамытуға 
бағытталған ЕҚҚДБ-ның  
Қазақстандағы іске асырылып 
жатқан жобалары туралы сөз 
сөйлеу 
 
Самұрық-Энерго компаниясында 
гендерлік дамуды қолдау 

Модератор: Махаббат Есен, Телерадиожүргізуші, журналист 
Анна Бёрнермарк, Директордың қызметтерге қол жеткізу және гендерлік мәселелерді есепке алу 
жөніндегі орынбасары, гендерлік мәселелер және экономикалық ықпалдасу жөніндегі топ, ЕҚҚДБ 
Спикер Қазақстандағы гендерлік даму саласындағы қызмет туралы: минерал-шикізат және энергетика 
салаларына әйелдердің көп санын тарту, жұмыс орындарындағы теңдей мүмкіндіктер қағидатын 
ілгері жылжыту және т.б. туралы  айтып береді. 
Антонина Шеноева, «Самұрық-Энерго» АҚ Бизнесті трансформациялау жөніндегі басқарушы 
директоры 



 
жөніндегі іс-шаралар туралы сөз 
сөйлеу 
 
 
KAZENERGY мен ЕҚҚДБ-ның 
«ҚР энергетикасындағы 
әйелдердің рөлі» тақырыбындағы 
бірлескен зерттеуінің аралық 
қорытындысының 
таныстырылымы 

Самұрық-Энерго ЕҚҚДБ-мен бірлесе отырып энергетика секторында теңдей мүмкіндіктерді ұсыну 
бойынша, озық халықаралық тәжірибені енгізу жөніндегі жобаны іске асыруда. 2019 жылғы көктемде 
компания «БҰҰ-әйелдер» және БҰҰ Жаһандық шарты аясында әзірленген «Әйелдердің құқықтары 
мен мүмкіндіктерін кеңейту қағидаттарын» қолдау туралы мәлімдемеге қол қойды. 
Кирстен Ньюит,  Ergon Associates Директордың орынбасары, Ұлыбритания 
Сөйлеу барысында келесі статистикалық деректер ұсынылады: 

− әйелдердің энергетика секторындағы (соның ішінде әкімшілік, техникалық және 
басқарушылық жайғасымдарда) өкілдігі;   

− гендерлік бөлімде білім деңгейі мен жалақының арақатынасы;  
− әйелдерді жалдау және қызмет сатысымен ілгері жылжыту көрсеткіштері және т.б. 

15.00-17.00 

«Энергетика саласындағы 
әйелдер көшбасшылығының 
заманауи бейнесі» пленарлық 
сессия 

Құттықтау сөздері: 
− Гүлшара Әбдіқалықова,  Қазақстан Республикасы Парламент Мәжілісінің Депутаты, 

Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның 
төрайымы 

− Әсет Мағауов, Қазақстан Республикасы Энергетика вице-министрі 
− Болат Ақшолақов, «KAZENERGY» қауымдастығы Бас директоры 
− Айзада Аққайсиева, KAZENERGY Ханымдар энергетикалық клубының Төрайымы,  

Kazmortransflot UK LTD Қаржы директоры  
Модератор – Дания Еспаева, Қазақстан Республикасы Парламент Мәжілісінің Депутаты 
Спикерлер:  

− Джоанна Куенсберг, Роял Датч Шелл плс ТМД елдері мен Ресейдің мемлекеттік 
органдарымен байланысу жөніндегі вице-президенті 

− Әнуар Жақсыбеков, «Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма төрағасы 
− Зайгүль Досалиева, «Теңізшевройл» ЖШС Болашақ Кеңею Жобасының күрделі құрылыс 

жөніндегі менеджерінің орынбасары 
− Николо Аггоджери, Аджип Каспиан Си Б.В. Басқарушы директоры 
− Сури Раджагопал, KPO B.V. Еңбек ресурстарын басқарушы 
− Анна Бёрнермарк, директордың қызметтерге қол жеткізу және гендерлік мәселенаманы 

есепке алу жөніндегі орынбасары, гендерлік мәселенама және экономикалық ықпалдастық 
жөніндегі топ, ЕҚҚДБ 

− Марат Орманов, «Қазтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС Бас директоры 
Пленарлық сессия talk show пішімінде өтеді, оның барысында топ-менеджерлер келесідей ойларымен 
бөліседі: 

− компаниялардағы гендерлік алуантүрлілік; 
− мұнай-газ және энергетика салаларында әйелдер көшбасшылығын дамыту; 
− саладағы әйелдердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру; 



 

 

− мансап пен жеке өмір теңгерімі; 
− еңбекақы төлеудегі гендерлік алшақтық және т.б. 

17.00-17.10 Марапаттау  
Жанболат Сәрсенов, «KAZENERGY» қауымдастығы Төрағасының  орынбасары 
Қазақстан мұнайының 120-жылдығына орай энергетика және мұнай-газ кешенінің әйел 
қызметкерлерін салтанатты түрде марапаттау. 

17.10-17.15 Жалпы фото 
17.15-19.00 Форум қатысушыларына арналған Networking Reception (Коктейль, 3 қабат, «Аспан» залы) 


