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ЖАСАНДЫ САНА ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЗІРГІ ҚОЛДАНЫМЫ:  

ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЕЛДЕРІНЕН МЫСАЛДАР   

    
 

Жасанды сана банк секторынан бастап денсау-
лық сақтау жүйесіне дейін әртүрлі салаларда 
тәжірибе жүзінде қолданылады. «Жасанды 
сана» термині алғаш рет 1956 жылы қолданыл-
ғанымен, бұл технологияны дамыту және тәжі-
рибеге енгізу тек соңғы жылдары жеделдей 
түсті. Бүгінгі таңда жеткілікті деңгейде ақпа-
рат жинау және қажетті алгоритмдерді құру 
мүмкіндігі жасанды сана технологиясын кеңі-
нен қолдану себептерінің бірі болып табы-
лады. 
Жасанды сана жасап шығарудың басты мақ-
саты – адамның ойлау қызметін жасанды түрде 
құру (имитация). жасанды сана жұмысы үлкен 
көлемдегі деректермен жұмыс жасау және ин-
теллектуалды алгоритмдерді қолдану арқылы 
өңдеу принципіне негізделген. Демек, жа-
санды сана деректердің ішіндегі заңдылықтар-
дың негізінде адамның араласуынсыз өздігі-
нен жетіле алады. Бүгінгі таңда жасанды сана 
дамыту бойынша жұмыстар әртүрлі салаларда 
жүргізілуде: белгіленген ережелер шеңберін-
дегі ақпараттарды сканерлеу; адамның ойла-
уын модельдейтін нейрондық желі; шаблон 
бойынша нысандарды іздейтін компьютерлік 
көру қабілеті; сөйлеуді тануға және синтез-
деуге көмектесетін дауыс көмекшілері. 
Заманауи жасанды сана өз тәжірибесі негізінде 
дамып, қажетті мақсат-міндеттерге бейімделе 
алады. Қазіргі әлемді жасанды санасыз елес-
тету қиын, өйткені ол көптеген салаларда кеңі-
нен қолданылуда: смартфондардағы дауыс кө-
мекшілері, ақылды үйлердегі дауыс арқылы 
басқару жүйелері; өнеркәсіп саласындағы ро-
бототехника, спортшыларды дайындау, меди-
цинада диагноз қою және т.б. Жасанды сана-
ның нақты мақсат-міндеттерге сәйкес ұсына-
тын тиімділігі мен дәлділігінің таң қалдырар-
лық деңгейде жоғары болуы өмірімізді жеңіл-
детеді. Сонымен қатар, берілген мәліметтердің 
негізінде жасанды сана болашаққа шынайы 
болжам да жасай алады. Мысалы, канадалық 
BlueDot мониторинг жүйесі 2019 жылдың жел-
тоқсанында осы жылдың басында Дүниежүзі-
лік денсаулық сақтау ұйымының ресми мәлім-
демесіне дейін-ақ коронавирус індетінің та-
ралу қаупі туралы ескерткен.  
Қазіргі заманғы жасанды сана жүйелері банк 
секторында, call-орталықтарында, қолдану-
шыларды қолдау қызметтерінде, интернет-дү-
кендерінде, ақылды бейнебақылау жүйеле-
рінде және т.б. салаларда қолданылады. Жа-
санды сананың жасаған есептеулеріне сүйене 
отырып, кіші бизнесті несиелендіріп жатқан 
«Сбербанк» бұл салада көш бастап тұр. Атал-
мыш банк бұл әдісті өз бөлімшелеріне қызмет-
керлерді жұмысқа алу кезінде де қолданады. 
Мысалы, бұл жұмыс іздеуші үміткердің қан-
шалықты тез банктен кетуін болжауға мүмкін-
дік бере алады. Бұл үшін жасанды сана жүйесі 
үміткердің қаншалықты тез жұмыстан кететін-
дігін көрсететін скоринг-балл қояды. Аталған 
технология банкке қаржы үнемдеуге және ма-
ман кадрлардың тұрақтамау көрсеткішін тө-
мендетуге мүмкіндік береді. Kaspi Bank та бі-
раз уақыттан бері клиенттермен жұмыс істеу 
кезінде биометриялық деректер қолдануда. 
Бұл деректер арқылы банк өз клиенттерін қа-
шықтан идентификациялай алады. Мысалы, 
мұндай технологиялар несиелерді беру немесе 

банк карточкасынсыз банкоматтардан қолма-
қол ақша алу кезінде қолданылады. Қазақстан-
нан тағы бір мысал келтірсек, Kcell ұялы ком-
паниясында дауыс көмекшілерін енгізу ар-
қылы үзілген қоңыраулардың саны 3 есеге 
қысқарып, керісінше, бір минутқа дейін опера-
тормен байланыстыруды күткен абоненттер-
дің саны 35%-ға дейін артты. 
Орталық Азияның басқа елдерінде әртүрлі са-
лаларда түрлі мақсаттарда бірқатар жұмыстар 
атқарылуда. Мәселен, Өзбекстан электронды 
Serap жобасы арқылы су ресурстарын бақы-
лауды күшейтуді көздейді. Электрондық жү-
йелердің арқасында су құю және ағызу, лас-
тану деңгейі, тазарту және қайта пайдалану ту-
ралы ақпарат алу және оларды тиімдірек пай-
далану жоспарлануда. Қырғызстанда болса 
қырғыз тілін үйретуге көмектесетін мобильді 
қосымшаларды әзірлеу жұмыстары жүргізі-
луде. Тәжікстан TajRupt.AI жобасын 2025 
жылға қарай бүкіл Орталық Азияны қамтитын 
ғылыми-зерттеу орталығына айналдыруды 
көздейді. TajRupt.AI орталығы Ислам даму 
банкінің Ғылым, технологиялар және иннова-
циялар жөніндегі қордың қаржылық қолдауы-
мен құрылып, жасанды сана саласында білім 
беруде. Түрікменстан Байланыс және ақпарат-
тық технологиялар университетінде техноло-
гиялық құзыреттілік орталықтарын құруда. 
Бұл орталықтар электронды құжат жүйесін да-
мытып, білім беру және денсаулық сақтау са-
лаларында қолдану үшін жаңа жүйелерді әзір-
леуде.  
«Қауіпсіз қала» жобалары аясында да осыған 
ұқсас жұмыстар жүргізіліп жатқаны белгілі. 
Бұл жобалар аймақтың барлық елдерінде жү-
зеге асырылып, кейбіреулерінде толығымен 
іске қосылған. Мысалы, Қазақстанда отандық 
«Көркем Телеком» компаниясының маман-
дары жасап шығарған «Сергек» ақылды бейне-
бақылау жүйесі енгізілді. Бұл жүйенің басты 
міндеті – жол ережесін бұзушыларды іздеп 
табу. «Сергек» шамадан тыс жылдамдықпен 
жүруді, бағдаршамның қызыл түсіне өтіп ке-
туді, қоғамдық көліктің жолағына заңсыз шы-
ғуды, сондай-ақ жол белгілері талаптарын бұ-
зуды тіркеп анықтайды. Сонымен бірге, «Сер-
гек» бейнекамералар арқылы автокөлікті іздей 
алады және адамдар маска киіп алған болса да 
олардың бет-әлпеттерін танып, анықтайды. 
Бұл технологиялар түрлі қылмысқа қарсы же-
дел алдын алу шараларын жүргізуге, дәлірек 
айтқанда, жалған мемлекеттік нөмірлері бар 
автокөліктерді анықтауға, айдап әкетілген ма-
шиналарды, күдікті қылмыскерлерді, салық 
және басқа да айыппұлдарды төлеуден жалта-
рып жүрген адамдарды іздеп табуға мүмкіндік 
береді. Аталған қызмет түрлері Қазақстанда 
«Қауіпсіз қала» жобасы аясында қолданыла-
тын болады. Дегенмен, мұндай жаңа техноло-
гиялардың енгізілуі тиісті заңнамалық құжат-
тарға өзгеріс пен толықтыруларды және мем-
лекеттік бюджеттен қыруар қаржыны бөлуді 
талап етеді. 
Өзбекстанда «Қауіпсіз қала» жобасы 2017 
жылдың наурыз айынан бастап жүзеге асы-
рыла бастады және бұл жүйе бағдаршамның 
қызыл түсіне өтіп кеткендерді және жылдам-
дық шегінен асып кеткендерді анықтау үшін 
қолданылады. Бұзушылықтарды автоматты 

түрде тіркейтін бейнебақылау жүйесі астана-
ның 115 қиылысында орнатылған және бұл 
көрсеткішті 280-ге жеткізу жоспарлануда. 
Қырғызстанда «Қауіпсіз қала» жобасы 2019 
жылдың ақпан айында енгізілді. Алдағы үш 
жылда мемлекеттік және жеке меншік компа-
ниялар арасында серіктестік орнату арқылы 
Бішкек және Ош қалаларында, сондай-ақ 
Бішкек-Каракол және Бішкек-Манас әуежайы 
автомобиль жолдары бойына камералық жүйе-
лер орнату жоспарлануда. Осы тұрғыда, Vega 
сияқты жеке компаниялар жақында жол қозға-
лысы ережелері бұзушылықтарын тіркейтін 
«патрульдік радар» деп аталатын камераларын 
ұсынды. Бұл камералар жазып алған бұзушы-
лықтар Infocom компаниясының дерекқорына 
жіберіліп, ол жерде автомобильдер мен жүргі-
зушілердің қажетті дерекқорындағы ақпа-
ратты салыстыру арқылы жауаптыларға айып-
пұл салынады. Тәжікстандағы оқиғаларға көз 
жүгіртсек, «Қауіпсіз қала» жобасы Душанбеде 
2013 жылдың қарашасынан бастап іске қо-
сылды. Бұл жүйені құрған Қытайдың Huawei 
телекоммуникациялық компаниясы техника-
лық қызмет көрсету қызметін де жүзеге асы-
рады. Түрікменстан астанасы Ашхабадта «Қа-
уіпсіз қала» жобасын Ресейдің «Вокорд» ком-
паниясы 2009 жылдың маусым айынан бастап 
жүзеге асыруда. Қаланың 80 көшесінде және 
53 қиылысында жол қозғалысы ережелерінің 
бұзылуын анықтайтын бейнебақылау жүйе-
лері орнатылған. 
Қорытындылай келе, жасанды сананы пайда-
лану қазірдің өзінде өмірімізге түбегейлі өзге-
рістер әкелді деуге болады. Біріншіден, адам-
дар өздерінің қарапайым істерін машиналарға 
жүктейтін болады. Бұл адам өмірін біршама 
жеңілдеткенімен, болашақта көптеген жұмыс 
орындарының жойылуына да себеп болуы 
мүмкін. Тиісінше жұмыстан босатылғандар 
үшін жаңа жұмыс орындары қажет болады. 
Оларға қайта оқуға немесе балама жұмыс із-
деуге тура келеді. Технологиялар дамыған са-
йын ақпараттық технология саласының ма-
мандары өмірдің барлық салаларында үлкен 
сұранысқа ие болары анық. Екіншіден, бақы-
лау жүйелері адамдарды фотосуреттер мен 
бейнелер арқылы іздестіруге, хабар-ошарсыз 
кеткен немесе қоғам үшін қауіпті адамдарды 
табуға, олардың жүріп-тұруына бақылау орна-
туға және қолға түсіруге мүмкіндік береді. Де-
генмен, үкіметтер бәрін бақылауда ұстай ал-
ғандықтан мұндай технологиялар адамның құ-
қықтары мен бостандықтарын бұзуы мүмкін. 
Сондықтан жаңа технологиялардың ар-
тықшылықтарымен қатар, бірқатар мәсе-
лелері болуы мүмкін екенін ескермеуге 
болмайды. Бұл ретте оларды мемлекет 
қалай  қолданатындығы қоғамға да бай-
ланысты. Осыған байланысты, жасанды 
сана технологияларын үздіксіз пайда-
лану жағдайында қоғамның барлық мү-
шелері оның оң және теріс жақтарын бі-
луі қажет. Сонымен, жасанды сана техно-
логиясының дамуымен қатар жүретін 
осы мәселелерді бақылауға қатысты 
жаңа заңнамалық актілер мен қолданыс-
тағы заңдарға өзгерістер енгізілуі керек 
екенін атап өткен жөн. 



 

 

• Тәжікстан Орталық сайлау комиссиясы-
ның хабарлауынша, Президент Эмомали 
Рахмон басқаратын Халықтық демокра-
тиялық партия парламенттік сайлауда же-
ңіске жетіп, көпшілік дауысқа ие болды. 
Сайлаудың алдын-ала нәтижелеріне сәй-
кес, Рахмонның партиясы 50,4% дауыс 
жинап, парламенттегі 63 орынның 47-ін 
иеленді. Ал қалған бес партия 5%-дық ме-
жеден асып, заң шығарушы орындарда әр-
қайсысы кемінде бір орынға ие болды. 
Сайлаушылардың қатысу деңгейі 86%-
дан жоғары болды (Азаттық радиосы, 
02.03.2020). 

• Ресей Федерациясы Қауіпсіздік кеңесі тө-
рағасының жаңадан тағайындалған орын-
басары Дмитрий Медведев Қазақстанға 
сапары барысында Президент Қасым-Жо-
март Тоқаевпен кездесті. Тараптар екі-
жақты қатынастардың қазіргі деңгейі мен 
перспективаларын талқылады, сондай-ақ, 
халықаралық және аймақтық қауіпсіздік 
мәселелеріне, соның ішінде екі елдің 
COVID-19 індетінің таралуына қарсы 
тұру бойынша қабылдаған шараларына 
назар аударды. Кездесу барысында қарал-
ған мәселелердің бірі Ресейдегі конститу-
циялық реформа болды (Ақорда, 
06.03.2020). 

• Армения Премьер-министрі Никол Паши-
нян Грузияға сапармен барып, әріптесі Ге-
оргий Гахариямен келіссөздер жүргізді. 
Тараптар аймақтық қауіпсіздік, сауда-эко-
номикалық ынтымақтастық пен энерге-
тика, көлік, транзит және басқа салалар-
дағы аймақтық жобалар сияқты өзара мүд-
делі бірқатар мәселелерді талқылады. 
Премьер-министрлер сонымен қатар жо-
ғары технологиялар, білім беру және ғы-
лым саласындағы ынтымақтастық туралы 
пікір алмасты (Primeminister.am, 
03.03.2020). 

• Әзербайжан Президенті Ильхам Әлиев 
Грузия Қорғаныс министрі Иракли Гари-
башвилиді қабылдады. Кездесу бары-
сында тараптар екіжақты стратегиялық 
серіктестікті, оның ішінде әскери сала-
дағы серіктестікті дамытуды, сондай-ақ, 
екі елдің Баку-Тбилиси-Карс темір жолы, 
Баку-Тбилиси-Жейхан мұнай құбыры 
және Оңтүстік газ дәлізі сияқты бірлескен 
аймақтық жобаларға қатысу мәселелерін 
талқылады (Sputnik, 06.03.2020). 

• Беларусь Президенті Александр Лука-
шенко Минскіде Ұжымдық қауіпсіздік ту-
ралы шарт ұйымы (ҰҚШҰ) Бас хатшысы 
Станислав Заспен кездесу өткізді, онда 
ҰҚШҰ-ның 2020 жылға арналған күн тәр-
тібіне қатысты мәселелер талқыланды. 
Атап айтқанда, тараптар ұйымның бақы-
лаушы және серіктес мәртебесін енгізуге 
қатысты заңнамалық мәселелерді талқы-
лады. Сонымен қатар, кездесу барысында 
ҰҚШҰ-ға мүше мемлекеттердің бірлес-
кен іс-қимылдары, оның ішінде әскери 
жаттығулар мен есірткі саудасы, заңсыз 
көші-қон мен киберқылмысқа қарсы іс-қи-
мыл мәселелері қаралды (ҰҚШҰ, 
05.03.2020). 

• Украинадағы Түркия елшілігінің делега-
циясы Украина Ішкі істер министрінің 
орынбасары Тетяна Ковальчукпен кездесу 
өткізді. Кездесу барысында теңіз және ше-
кара қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі екі-
жақты ынтымақтастықты жандандыру 
шаралары талқыланды. Екі елдің мұндай 
ынтымақтастығы трансшекаралық қыл-
мыстар мен басқа да қатерлерге қарсы кү-
ресті күшейтуге, сондай-ақ шекарадан өту 
рәсімдерін жетілдіруге бағытталған. Та-
раптар сонымен қатар Украинаның поли-
ция офицерлері мен шекарашыларын Түр-
кия Сыртқы істер министрлігі оқу орын-
дарында оқыту мүмкіндігін талқылады 
(Укринформ, 05.03.2020).  
 

 
 

• Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт То-
қаев әлемдегі қаржы-экономикалық жағ-
дай мен оның Қазақстан экономикасына 
әсері бойынша үкіметтің шұғыл отыры-
сын өткізді. Президент мұнай бағасының 
құлдырауы және соның салдарынан ұлт-
тық валютаның құнсыздануымен күресу 
үшін дағдарысқа қарсы әрекет жоспарын 
әзірлейтін жедел әрекет ету штабын құ-
руды тапсырды. Бюджеттің ықтимал қыс-
қартылуына қарамастан, жоспар барлық 
әлеуметтік міндеттемелерді орындауға, 
оның ішінде жұмыспен қамтуды қолдауға 
бағытталуы керек (Ақорда, 09.03.2020). 

• Өзбекстан үкіметі Еуразиялық экономи-
калық одақпен (ЕЭО) ынтымақтастықтың 
ұлттық экономикаға әсерін жан-жақты 
аналитикалық бағалау нәтижелерін тал-
қылауға арналған кеңес өткізді. Бағалау 
тиісті мемлекеттік органдардың өкілдері-
нен құралған жұмыс тобы тарапынан тә-
уелсіз консалтингтік компаниялардың, 
ғылыми-зерттеу институттары мен сарап-
шылардың зерттеулері мен ұсынымдары 
негізінде жасалды. Үкімет Өзбекстанның 
ЕЭО-ға бақылаушы ел ретінде қосылу мә-
селесін парламенттің қарауына ұсынады 
деп күтілуде (Podrobno.uz, 07.03.2020). 

• Венгрия Сыртқы істер министрі Петер 
Сийярто Беларусь еліне сапары бары-
сында Еуропалық одақтың (ЕО) ЕЭО-мен 
тығыз ынтымақтастық орнатуы пайдалы 
болатынын мәлімдеді. Министр ЕО-ның 
алты посткеңестік елмен, соның ішінде 
Беларусьпен қарым-қатынасты тереңде-
туге бағытталған «Шығыс серіктестігі» 
саясатының маңыздылығын атап өтіп, 
Минскке қарсы санкцияларды жеңілде-
туді ұсынды (Hungary Today, 03.03.2020). 

• Қырғызстан Экономика министрлігіне 
сәйкес, Дүниежүзілік сауда ұйымының 
(ДСҰ) Апелляциялық органы Қазақстан-
ның Қырғызстаннан тауарлар транзитіне 
қатысты әрекеттерін қарастыратын бо-
лады. Қырғыз тарапы Қазақстан Қытайдан 
Ресейге тауар ағындарын бақылау үшін 
шекаралық бақылауды жасырын сауда ке-
дергісі ретінде қолданады деп мәлімдейді. 
Министрліктің статистикалық мәліметте-
ріне сәйкес, Қырғызстан-Қазақстан шека-
расынан өтетін жүк көліктерінің саны 
2018 жылғы 93,612-ден 2019 жылы 
73,652-ге дейін 22%-ға азайды (EU 
Reporter, 09.03.2020). 

• Әзербайжан Экономика министрлігінің 
хабарлауынша, жақында Әзербайжан мен 
Түркия арасында қол қойылған жеңілде-
тілген сауда-саттық туралы келісім екі-
жақты сауда қатынастарын одан әрі ке-
ңейтуге ықпал етеді. Құжат жекелеген та-
уарларды қазіргі уақытта 10%-дан 150%-
ға дейін құрайтын кедендік баж салығы-
нан өзара босатуды қарастырады. Елдер 
өзара тауар айналымын 2019 жылғы 4,5 
млрд. доллардан 2023 жылға қарай 15 
млрд. долларға дейін арттыруды жоспар-
лап отыр (News.Az, 05.03.2020). 

• Украина парламентінің арнайы сессия-
сында заң шығарушылар Премьер-ми-
нистр Алексей Гончаруктың отставкасын 
қабылдауға дауыс берді және Премьер-
министрдың орынбасары Денис Шмы-
гальды жаңа үкімет басшысы етіп бекітті. 
Парламент сонымен қатар министрлер ка-
бинетінің жаңа мүшелерін, оның ішінде 
жаңа сыртқы істер, қорғаныс және қаржы 
министрлерін бекітті. Үкіметтегі бұл өзге-
ріс Украинаның Халықаралық валюта қо-
рының миссиясымен 5,5 млрд. долларлық 
несие бөлу туралы ұзақ уақытқа созылған 
келіссөздерінің сәтсіздікке ұшырауынан 
кейін орын алды (Азаттық радиосы, 
04.03.2020).  
 
 

 
 

• Минскіде өткен ЕЭО-ға мүше мемлекет-
тердің Денсаулық сақтау басқармалары-
ның басшылары кеңесінің отырысында 
COVID-19 инфекциясының таралуын бол-
дырмау мәселесі қаралды. Өзбекстан мен 
Тәжікстанның өкілдері де қатысқан оты-
рыста ЕЭО елдеріндегі эпидемиология-
лық жағдай және олардың жаңа вирусқа 
қарсы тұру жоспарлары талқыланды. Та-
раптар транзиттік жолаушылар немесе ви-
рус жұқтырған адамдармен тығыз байла-
ныста болған адамдар туралы ақпарат ал-
масудың маңыздылығын атап өтті (BelTA, 
03.03.2020). 

• Литваның Ұлттық қауымдар үйінде Әбу 
Насыр әл-Фараби атындағы орталықтың 
ашылу салтанаты өтті. Шараға қазақстан-
дық дипломаттар, жергілікті лауазымды 
тұлғалар мен түркітанушы ғалымдар қа-
тысты. Қазақстан мен Литва арасындағы 
мәдени және ғылыми ынтымақтастықты 
дамытуға бағытталған орталық келуші-
лерді ұлы ғалымның еңбектерімен ғана 
емес, сонымен бірге қазақ мәдениеті мен 
дәстүрлерімен де таныстырады (ҚазАқпа-
рат, 04.03.2020). 

• Алматыда Қазақстан Білім және ғылым 
министрлігі мен Халықаралық Түркі ака-
демиясы (TWESCO) Білім және ғылым 
министрі Асхат Аймағамбетов пен 
TWESCO Президенті Дархан Қыдырәлі-
нің төрағалығымен қазақстандық тарих-
шылардың кездесуін өткізді. Қатысушы-
лар Қазақстан тарихына қатысты бірқатар 
өзекті мәселелерді талқылады және тарих 
саласындағы журналдар мен академиялық 
бағдарламалардың қажеттілігін атап өтті 
(TWESCO, 05.03.2020). 

• ЕО-ның Қазақстандағы елшісі Свен-Олов 
Карлссон бастаған ЕО-ға мүше мемлекет-
тердің елшілер делегациясы Шымкент пен 
Түркістанға сапармен барды. Сапар бары-
сында ЕО өкілдері аймақтық лауазымды 
тұлғалармен кездесулер өткізіп, ЕО-Қа-
зақстан қатынастарын одан әрі дамыту 
және ынтымақтастықтың перспективалық 
бағыттарын талқылады. Сонымен қатар, 
еуропалық дипломаттар аймақтың инвес-
тициялық және бизнес мүмкіндіктері ту-
ралы ақпарат алып, жетекші өнеркәсіптік 
кәсіпорындарда болды. Қожа Ахмет 
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университетінде дипломаттар студенттер-
мен интерактивті пікірталас өткізді (Қа-
зАқпарат, 07.03.2020). 

• Түркияның Мәдениет және туризм ми-
нистрлігі Өзбекстан Президенті Шавкат 
Мирзиеевтің таңдамалы шығармаларын 
түрік тіліне аударып, оларды «Болашағы 
зор жаңа Өзбекстан» атты кітап ретінде 
жарыққа шығарды. Алғысөзін Түркия 
Президенті Режеп Тайып Ердоған жазған 
кітап 1000 данада басылып шықты. Кітап-
тың алғашқы данасы Президент Мирзие-
евке Анкарада Түркия Президенті Әкім-
шілігі жанындағы Ұлттық кітапхананың 
ашылу салтанатында тапсырылды 
(UzDaily, 03.03.2020). 

• Әзербайжанның белгілі жазушысы және 
ақыны Нармина Мамедзаде орыс әдебие-
тіне қосқан үлесі үшін «А.П. Чеховтың 
160 жылдығы» медалімен марапатталды. 
Оның «Есік» атты әңгімесі Ресей Жазу-
шылар одағының жыл сайынғы көп том-
дық кітап басылымы болып табылатын 
«2019 жылғы орыс прозасының антоло-
гиясына» енді (AzerNews, 04.03.2020).    
 

Саясат, сыртқы қатынастар және 

қауіпсіздік 

 

 

Дайындағандар: 

Даурен Абен, Қанат Маханов 
 

Экономика, қаржы және энергия 

 

 

Қоғам және мәдениет 

 

 


