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Астана — Қазақстан Республикасының елордасы. Астанада 880 191 адам тұрады  

(1 мамыр 2016) Қазір қаланың аумағы  710 шаршы метр алып жатыр. Қала Қазақстанның 

орталық бөлігінің солтүстігінде Ақмола облысында, Есіл өзенінің алабындағы өзен маңы  

жазықтығында орналасқан. Қазақстанның заманға лайық жаңа астанасын салу идеясы 

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа тиесілі. Елорданы Алматыдан Ақмолаға ауыстыру 

туралы шешімді Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі 1994 жылы 6 шілдеде қабылдады. 

Астананы ресми көшіру 1997 жылғы 10 желтоқсанда жүзеге асты. Президенттің 1998 жылғы 6 

мамырдағы Жарлығымен Ақмоланың атауы Астана болып өзгертілді. Жаңа астананың 

халықаралық тұсаукесері 1998 жылғы 10 маусымда өтті. 1999 жылы Астана ЮНЕСКО 

шешімімен «әлем қаласы» атағын алды. Қазақстанның бас қаласы 2000 жылдан бастап  

астаналар мен  ірі қалалардың халықаралық ассамблеясының мүшесі.  



Елбасы Н.Ә. Назарбаев 1997 жылғы 20 қазанда «Ақмола қаласын Қазақстан 

Республикасының астанасы деп жариялау туралы»  жарлық шығарды. Осы 

құжатқа сай Ақмола Қазақстанның астанасы құқығына 1997 жылғы 10 

желтоқсаннан бастап ие болды. 

1998 жылдың 6 мамырында Президент Н.Ә. Назарбаев «Ақмола қаласының 

Қазақстан Республикасының астанасы – Астана қаласы болып өзгертілгені 

туралы» жарлыққа қол қойды. Жаңа астананы әлемге таныстыру – ресми 

тұсаукесер той 1998 жылғы 10 маусымға тағайындалды. 

Қазақстанның Тұңғыш Президентінің идеясымен іргесі қаланған жаңа елорда 

қысқа мерзім ішінде жалпыұлттық идея мәртебесіне ие болып, жас мемлекеттің 

тәуелсіздігінің символына және жаhандық табысына айналды. 

 



Ақ-Орда — Қазақстан Республикасы Президентінің резиденциясы  

Ақорда – ел дамуының жаңа философиясының көрнекі бейнесі. Резиденция құрылысы 

2001 жылы басталды. Авторлар алдында даму үстіндегі елдің қуаты мен қарқынын 

білдіретін қайталанбас бірегей кешен құру міндеті тұрды. Жоба жұмысын Еуропа мен 

Қазақстанның белгілі сәулетшілері жүргізді. Олардың қатарында еуропалық әйгілі 

дизайнерлер М.Гуалаци мен А.Мольтени бар. Ішкі көріністі ұлттық мәнерде орындау 

академик Қ.Монтақаевтың кеңесімен жүргізілді. Аса маңызды мемлекеттік нысанды салу 

үшін 26 ұлт өкілдері және әлемнің ондаған елінің мамандары мен жұмысшылары еңбек 

етті. Қазақстан Республикасы Президентінің жаңа резиденциясының ресми тұсаукесері   

2004 жылғы 24 желтоқсанда өтті. Ғимараттың жалпы ауданы – 36 720 шаршы метр. 

Ғимарат құрылыстағы ең соңғы заманауи әдістер мен озық инженерлік құрылғыларды 

қолдану арқылы монолиттік бетоннан тұрғызылды. Үшкір төбесімен қоса алғандағы 

ғимарат биіктігі – 86 метр. Ғимарат жер үстіндегі бес қабатты және жер астындағы екі 

қабатты үйден тұрады. Бірінші қабаттың биіктігі 12 метрге тең. 



Целиноград-Ақмола-Астана 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖАҢА АСТАНА 

1994 жылғы 6 шілдеде Қазақстан Рсепубликасы Жоғарғы Кеңесінің 

астананы Алматыдан Ақмолаға көшіру туралы тарихи қаулысы 

қабылданды. Мемлекеттің жаңа астанасын орналастыруға оңтайлы жерді 

анықтау мақсатымен республиканың өңіріндегі қалалар егжей-тегжейлі 

зерттелді. 32 тұрғыдан жүргізілген талдау барлық нұсқаның ішінен ең 

дұрысы Ақмола қаласы екендігін көрсетті. Ол қаланың ел ортасында 

тиімді геосаяси орналасуымен, ірі көлік жолдарының қиылысында 

тұруымен, қажетті көліктік және телекоммуникациялық 

инфрақұрылымдардың болуымен, келешекте астананы дамыту үшін бос 

жерлердің жеткілікті екендігімен негізделді. 



Бәйтерек — Астананың басты символы. 

"Астана-Бәйтерек» монументі – елордамыз Астана қаласының негізгі нышаны, оның 

визитті карточкасы деуге болады. Жалпы, бәйтерек - ежелгі таным бойынша, тылсым 

қасиетке ие алып ағаш. Бәйтерек байырғы орта түсінігінде жердің дәл кіндігінде өсетін, 

тамыры жерасты, діңі адам әлемі, басы рухтар мекені болып табылатын көк тіреген алып 

ағаш. Бәйтерек ежелгі түркі сөзі, "бәй" - үлкен, алғашқы деген ұғымдарды, ал терек 

(парсы тілінде - дарақ) «ағаш» деген ұғымды білдіреді. Демек "Бәйтерек" екі сөздің 

бірігуінен жасалып, «зәулім ағаш» дегенді танытады. Оның идеясында «Самұрық» 

қасиетті құсы туралы ежелгі қазақ аңызы жатыр. Қанатымен аспанды жауып «Самұрық» 

тұр. Бәйтерек тіршілік тірегіне қарай ұшып келеді. Бәйтеректің ортасында өмір мен үміт 

беретін алтын жұмыртқа Күнге негіз салуда. Ал астында, тамырында айдаһар орналасып, 

түн мен қысты шақыруда. Монумент ұзын темірлі құрылымдардан, шыныдан, металдан, 

бетоннан тұрғызылған. Алып шардың түсі хамелеон шынылармен көмкерілген. Күннің 

шапағына шағылысып, әртүрлі түске құбылып тұрады. Құрылым биіктігі 105 метрді 

құрайды. Салмағы 1000 тоннадан асады. 97 метрді құрайтын көрініс кешені замануи 

қаланың көркем бейнесін ашады. 97 саны кездейсоқ емес, ол астананың Алматыдан 

Астанаға ауысқан мезгілін білдіреді. 

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D3%99%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA_(%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)


Елбасы Н.Ә. Назарбаев 1997 жылғы 20 қазанда «Ақмола қаласын 

Қазақстан Республикасының астанасы деп жариялау туралы»  жарлық 

шығарды. Осы құжатқа сай Ақмола Қазақстанның астанасы құқығына 

1997 жылғы 10 желтоқсаннан бастап ие болды. 

1998 жылдың 6 мамырында Президент Н.Ә.Назарбаев «Ақмола 

қаласының Қазақстан Республикасының астанасы – Астана қаласы болып 

өзгертілгені туралы» жарлыққа қол қойды. Жаңа астананы әлемге 

таныстыру – ресми тұсаукесер той 1998 жылғы 10 маусымға 

тағайындалды. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әлемді аузына қаратқан "Хан шатыр"Еуразияның жүрегінен орын тепкен елордамыз 

Астана қаласының сол жағалауында орналасқан әлемдік сәулет өнерінің кестесінен 

орын алып үлгерген тамаша өнер туындысы - "Хан шатыр" ойын-сауық орталығы. 

Есімі дүние кеңінен танылған әйгілі сәулетші лорд Норман Фостердің қиялынан 

туған бұл баламасыз архитектуралық өнер туындысы сәні мен салтанатын 

жарастырып келе жатқан Астана келбетіне айшықты көрініс беріп тұр. Ғимарат 

президент Резиденциясы мен үкіметтік ғимараттар кешенінен бастау алатын қаланың 

басты орталық белдеуін аяқтап тұр. "Хан шатырдың биіктігі 150 метрді құрайды, 

аумағы - 127 мың шаршы метр.  Тағы бір атап өтетін жайт, "Хан шатыр" - Forbes Style 

журналының нұсқасы бойынша әлемнің ең үздік он экоғимараттарының тізіміне енді. 

Мұндай құрметке ТМД елдерінен Қазақстан ғана лайықты болып отыр. 20 метр цемент 

іргетасқа орнатылған қаладағы ең биік және әлемдегі киіз үй пішіндес ең үлкен 

ғимараттың құрылысы кезінде пайдаланылған көптеген технологиялар мен 

материалдар теңдесі жоқ болып табылады.  Шатырдың ерекше қабаты оны Астана 

халқына үйреншікті болып кеткен боран мен аяздан қорғап, іште қысы-жазы қолайлы 

климат ұстап тұруға мүмкіндік береді.Түрлі климаттық белдеулерде өсетін жасыл-

желектерді мұнда сатылы террасадан кездестіруге болады. 

 

 



Тарихи деректер мен құжаттар қазіргі Астананың аумағын адамдар өте ерте кезден - ақ 

мекендеп келе жатқандығын аңғартады. Археологтар бүгінгі «Ақорда» резиденциясының 

маңынан ХІ ғасырдың Бозоқ қалашығының орнын тапты. Бірнеше ғасыр бойы бұл жерде 

Қараөткел транзиттік және сауда - айырбас орталығы орын алды. Уақыт өте келе ол 

Ақмола елді мекеніне айналды. 1832 жылы бұл жерде Ақмола приказы мен сыртқы 

округі ашылып, 1862 жылы округтік қала мәртебесіне ие болды. 1961 жылы Ақмола 

қаласының аты Целиноград болып өзгертілді және ол республикамыздың бірнеше ірі 

облыстары кірген Тың өлкесінің орталығына айналды.Тәуелсіздік алғаннан кейін, 1992 

жылы қалаға тарихи Ақмола атауы қайтарылып берілді. Бес жыл өткен соң, яғни 1997 

жыл 10 - желтоқсанда бұрынғы тыңның астанасы Ақмола қаласы күллі Қазақстанның 

елордасы болып ресми жарияланды. Бірақ Ақмола атауы ұзақ тұрмады, 1998 жылы 6 - 

мамырда Ақмола Астана болып қайта аталды. Міне осындай әдемі, әуезді әрі ауқымды 

атау - Астана атымен Қазақстан Республикасының жаңа елордасы үшінші мыңжылдыққа 

1999 жылы Астана ЮНЕСКО шешімімен «әлем қаласы» атағын алды. Қазақстанның бас 

қаласы 2000 жылдан бастап астаналар мен ірі қалалардың халықаралық ассамблеясының 

мүшесі. 



Конгресс-холл (1998 жылға дейін - Тың игерушілер сарайы) - Астана қаласының 

қоғамдық және мемлекеттік іс-шаралар өткізу орны. 1982 жылы республикалық 

маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің тізіміне енгізілді және 

мемлекеттің қорғауында. 1950 жылдардың басында, осы алаңда «Родина» жазғы 

кинотеатры салынып, кейінірек ол Тың игерушілер сарайының құрылысы үшін 

жойылды. Целинников сарайында 2500 орындық көрнекі залмен рекордтық уақыт 

салынған. көп функционалды залы бар түпнұсқалық сәулет ғимаратының айқын 

көрінісі қаланың визит картасын жасады. Онда 1200 шам және 82 дауыс 

зорайтқыш орнатылды. Кинотеатрда он проектор бар, экранның мөлшері - 13,1 

метр. Холлда Одақтың барлық  аумағынан өсіп келе жатқан экзотикалық 

өсімдіктер мен ботаникалық бақ гүлдене түсті. Алғашқы алты айда адамдар 

сарайға ұйымдарға, семинарларға, аудиторияларға шақырулар арқылы 

ұйымдасқан түрде барды. 1998 жылы сарай радикалды реконструкциядан өтті және 

өз атын Конгресс-холлға өзгертті.  



 

 

 

 

 

 

 

Астана – Азияның ең солтүстігінде орналасқан елорда. Қазіргі уақытта Астананың аумағы 722 

шаршы шақырымнан асады, тұрғындар саны – 1 млн асады. Қала үш ауданнан – «Алматы», 

«Сарыарқа» және «Есіл» ауданынан тұрады. Астана Қазақстанның орталығынан солтүстікке 

қарай құрғақ далалық өлкеде, құрғақ бозды-бетегелі дала аймағында орналасқан. Қала аумағы 

аласа терраса – жайылма жер бедері түрінде келеді.  Есіл өзені елорданың басты су көзі 

саналады. Ауа райы күрт континентальды – қысы суық әрі ұзақ, жаз мезгілі ыстық және 

бірқалыпты қуаң. Еуразия құрлығының ортасында қолайлы орналасуы Астананы 

экономикалық тұрғыдан тиімді көлік, қатынас және логистика орталығына, Еуропа мен Азия 

арасындағы өзіндік транзиттік көпірге айналдырды.  Ел астанасын ауыстыру Астананың 

экономикалық дамуына қуатты серпін берді. Қала экономикасының қарқынды дамуы көптеген 

инвесторлар үшін тартымды болып отыр.  Астананың елге тартылған инвестициялардың 

республикалық көлеміндегі үлесі 10 пайызға, ал республика экономикасындағы өңірлік жалпы 

өнімінің үлесі 10,2 пайызға тең. Қала экономикасының негізі – сауда, өнеркәсіп өндірісі, көлік, 

байланыс және құрылыс салалары. Шаһардың өнеркәсіп өндірісі негізінен құрылыс заттарын, 

азық-түлік өнімдерін шығару мен машина жасау ісі төңірегіне шоғырландырылған. Астана 

Қазақстанда құрылыс металл бұйымдарын, пайдалануға дайын бетон және бетоннан жасалған 

құрылыс заттарын шығару жөнінен алдыңғы орынды иеленеді. Қаланың ірі кәсіпорындары 

қатарында Целиноград вагон жөндеу зауытын, «Цесна-Астық» концернін,  «Тұлпар-Тальго» 

ЖШС жолаушылар вагонын құрастыру зауытын, «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» ЖШС 

тікұшақ құрастыру зауытын айтуға болады. Қала Қазақстандағы ірі бизнес орталығының 

біріне айналды. Кәсіпкерлік мәдениеті қарыштап дамып келеді – Астанада 128 мыңнан астам 

шағын және орта кәсіпкерлік нысандары жұмыс істейді. Астаналық тұрғындардың орташа 

номиналды айлық жалақысы 154 мың теңге шамасында. 



 

                     Биліктің үш тармағы: Үкімет.Сенат. Парламент.  

Билік бөлінісі - мемлекеттік билікті үйымдастыру қағидаты, оған сәйкес мемлекеттегі 

билік бір-бірінен тәуелсіз, бірін-бірі тепе-теңдікте ұстайтын үш тармаққа бөлінеді - 

атқарушы, заң шығарушы және сот билігі. Билік бөлінісі теориясы сонау ежелгі дәуірден 

бастау алады. Коғамда билік өзара тығыз байланыстағы 3 деңгейде ұйымдастырылып, 

жұмыс істейді: 

 1) жоғары орталық саяси институттар, мемлекеттік мекемелер мен ұйымдар, саяси 

партиялар мен қоғамдык ұйымдарды басқару органдары кіретін өте ірі деңгей; 

2) орта буынды аппараттар мен мекемелерді қамтитын және аймақтық, облыстық, 

аудандық шеңбердегі жергілікті әкімшілік билік (әр түрлі мекемелер, агенттіктер, 

комиссиялар, кеңестер, префектуралар және т. б. мекемелер) кіретін орта деңгей;  

3) адамдар, кішігірім топтар, ұйымдар, одақтар, өндіріс және басқа ұжымдар арасындағы 

қоғамдық қатынастардың негізі, арқауы болып табылатын, саяси және қоғамдық өзін-өзі 

басқару ерісін құрайтын кіші деңгей. 

 



 

 

 

 

 

Астана  

1830 жылы  Есіл  өзенінің жағасында орыс әскерлері негізін қалаған бекіністен бастау 

алады. 

1862  жылы  Ақмола қала мәртебесін алды.  

1962  жылы  қалаға Целиноград атауы берілді.  

1997 жылы  Егемен Қазақстанның Президенті 

 Н. Назарбаев Жарлығымен елорданы Алматыдан Ақмолаға көшіру туралы шешім 

қабылдады.  

1998 ж. 6 мамыр жаңа елорданың атауы Астана болып өзгертілді.  

1998 ж. 10 шілде Қазақстанның жаңа елордасы — Астананың халықаралық тұсауы кесілді.  

1998 ж. ЮНЕСКО-ның шешімі бойынша Астана қаласына «Бейбітшілік қаласы» жоғары 

атағы беріліп, медальмен марапатталды. Бұл атақ қысқа мерзім ішінде әлеуметтік-

экономикалық, саяси және мәдени дамуда неғұрлым әсерлі әрі қуатты өсуге, тұрақты 

этникааралық қатынасты орнықтыруға қол жеткізе алған ғаламшардың жас қалаларына 

беріледі. Бразилияда өткізілген бұл конкурста Астана барлық өлшемдер бойынша әлемнің әр 

түрлі елдерінің он екі қаласын басып озды. 
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 «Астана Опера» мемлекеттік опера және балет театры  Қазақстан Республикасының 

Тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен 2010-2013 жылдары 

салынды. 

Есілдің сол жағалауында орналасқан «Астана Опера» театры асқақ сән-

салтанатымен көз тартады. Ғимараттың жалпы ауданы 64 мың шаршы метр. Оның 

3000 шаршы метрін сахна аумағы алып жатыр. «Астана Опера» өзінің көлемімен 

ғана емес, сонымен қатар, әсем сәулетімен де таң қалдырады. Әлемдік сәулет 

өнерінің ең үздік классикалық дәстүрлері ескеріле салынған театр сәулетінде ұлттық 

нақыш айқын байқалады. 

Театрдың Үлкен залы 1250 орынға есептелген, ал, Камералық зал 250 адамға 

арналған. Техникалық мүмкіндіктері бойынша «Астана Опера» көптеген әлемдік 

театрлардан асып түседі десек артық айтқандық емес. 

2013 жылдың 21 маусымында театр өзінің алғашқы маусымын М.Төлебаевтың ұлы 

туындысы – Абзал Мұхитдиновтың жаңа музыкалық редакциясындағы «Біржан – 

Сара» операсымен салтанатты түрде ашты (қоюшы режиссер Юрий Александров). 

Сол жылдың күзінде театр әлемдік тұсаукесерін өткізіп, Пьер Луиджи Пицци 

қойылымындағы Дж.Вердидің «Аттила» операсымен халықаралық қауымдастыққа 

таныстырылды (дирижер – Валерий Гергиев). 



Бірінші театр маусымында хореограф Ю.Григоровичтің қойылымындағы П.Чайковскийдің 

«Ұйқыдағы ару» және А.Хачатурянның «Спартак», Ш.Жюдтің қойылымындағы С.Прокофьевтің 

«Ромео мен Джульетта», сондай-ақ, ресейлік хореограф Б.Эйфманның «Роден» және 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері Т.Нұрқалиев пен Ғ.Бөрібаеваның қойылымындағы 

П.Чайковскийдің «Аққу көлі» балеттерінің тұсауы кесілді. Одан басқа, көрермендер 

Дж.Пуччинидің опералары – Ресейдің Халық әртісі Юрий Александров қойған «Богеманы» және 

Лука Ронкони сахналаған «Тосканы» тамашалады. Л.Минкустың «Дон Кихот» балетін қойған 

миландық Ла Скала театрының гастролімен театр маусымы салтанатты түрде жабылды. 

Екінші театр маусымы «Жібек жолы» Халықаралық фестивалімен, Дж.Вердидің «Травиата» 

операсының тұсаукесерімен (режиссер – Х.Брокгауз) және Ф.Дзеффиреллидің ғажайып 

қойылымдарының бірі – «Аида» операсымен (Дж.Верди) ашылды. Би өнерінің табынушыларын 

Ғ.Жұбанованың музыкасына жазылған «Қарагөз» (В.Усмановтың хореографиясы), 

Ю.Григоровичтің қойылымындағы П.Чайковскийдің «Щелкунчик», Т.Нұрқалиев пен Ғ.Бөрібаева 

сахналаған Б.Асафьевтің «Бақшасарай бұрқағы» балеттері қуантты. «Астана Опера» театрының 

ұжымы әлемдік турнеге шығып, Париж, Роттердам, Нью-Йорк, Торонто және Антверпенде өнер 

көрсетті.Театр маусымы неаполитандық Сан-Карло театрының гастролі аясында қойылған 

А.Аданның «Жизель» балетімен және ауқымды гала-концертпен аяқталды. «Астана Опера» 

сахнасында өнер көрсеткен әлемге танымал әртістер: Елена Образцова, Валерий Гергиев, Хосе 

Каррерас, Анна Нетребко, Марсело Альварес, Марко Боэми, Светлана Захарова, Вадим Репин, 

Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, Ольга Перетятько және т.б. 

Үшінші театр маусымы дәстүрлі «Жібек жолы» халықаралық фестивалімен басталып, «Астана 

Опера» театрының бас дирижері Алан Бөрібаев пен режиссер Джанкарло дель Монаконың 

(Италия) жаңа қойылымындағы А.Жұбанов пен Л.Хамидидің «Абай» операсының 

премьерасымен ашылды. Фестивальге Оңтүстік Корея, Ұлыбритания, Жапония, Польша, 

Германия, Италия, Ресей елдерінен келген музыканттар қонақ болды. Сондай-ақ, үшінші 

маусымда «Астана Опера» балетінің көркемдік жетекшісі, Ресейдің Халық әртісі Алтынай 

Асылмұратованың қойылымындағы Л.Минкустың «Баядерка» және әйгілі хореограф Ролан 

Петидің Морис Жарр музыкасына жасалған, Луиджи Бонино қойылымындағы «Париж Құдай 

анасының соборы» балеттерінің тұсаукесері болып өтті. Театр репертуарын байытқан тағы бір 

туынды – Дж.Пуччинидің «Мадам Баттерфляй» операсы (дирижер – Алан Бөрібаев, режиссер – 

Лоренцо Амато). 

IV театр маусымында Алтынай Асылмұратованың қойылымындағы Л.Минкустың «Дон Кихот» 

балеті, дирижер Абзал Мұхитдиновтың жаңа музыкалық редакциясындағы Е.Брусиловскийдің 

«Қыз Жібек» операсы (қоюшы режиссер – Михаил Панджавидзе) және Жюль Массненің 

музыкасына жазылған Кеннет Макмилланның «Манон» балетінің (қоюшы балетмейстерлер – 

Карл Бёрнетт пен Патрисия Руанн) премьерасы өтті. 



Тәуелсіздік Сарайы 3 қабаттан тұрады. Бірінші қабат - ұлттық және қазіргі заман стильдерінің 

біртума үйлесімділігі. Осында 3082 адамға жасалған Конгресс-зал, 268 орны бар Рәсімдеу залы, 

220 орны бар Пресс-орталық, сыйымдылығы 678 адамға арналған және сахна мен дыбыс 

аппаратурасымен жабдықталған кең мейрамхана орналасқан. 

Екінші қабатта қол өнер және этнография, археология және антропология галереясы орналасқан. 

Композициялық үйлестірілген археология залы Алтын адам, Сармат батыры, Берел аттары, құпия 

жазулары бар тастар сияқты сирек кездесетін ежелгі экспонаттарымен толыққан. Адам киімі, 

аттардың әшекейлері, аң стилінде жасалған скиф-сақ әлемінің бұйымдары да осында орын 

тепкен.Этнография мен қол өнері әйел әшекей-бұйымдары, қазақ даласының түрлі аймақтарының 

ұлттық киімдері, батырлардың қару-жарақтары, ән аспаптары, қолдан тігілген кілемдер, аңға 

шығу композициясы, әсерлі қыз ұзату көрінісі ретінде ұсынылған. 18-19 ғғ. экспонаттарымен 

қатар қазіргі заман шеберлерінің жұмыстары да орын тапты.Көшпенді цивилизациясының ұлы 

жетістігі - бұл қазақ киіз үйі, қазіргі заман шеберімен жасалған көрермендер назарына 

ұсынылады. 

Антропология залы неолит дәуірінен бастап бүгінгі күнге дейінгі бұрынғы қалпына келтірілген 

адам бейнесінің көрінісі келтірілген. Қазіргі заман мұражайында абстракция, пейзаж, ландшафт, 

портрет, яғни түрлі көзқарастар мен стильдерде орындалған Қазақстан Республикасының 

Мулашев, Аканаев, Смағұлова, Бегалин сияқты танымал суретшілердің жұмыстары бар. 

Үшінші қабатта Астана қаласы тарихының мұражайы орналасқан. Мұражайдың экспозициялық 

кеңістігі Астана қаласының барлық қалыптасу кезеңін қамтиды: құжаттар, астанаға сыйланған 

сыйлықтар, жетістіктер. 



 

 

 

 

Елорда құрылыс ауқымы жөнінен елде көш бастап тұр. Астана мәртебесін алғалы бері қалада 

10 миллион шаршы метр тұрғын үй салынды.  Астана құрылысына жүздеген отандық және 

шетелдік құрылыс компаниялары қатысты. Астананың сәулеткерлік тұжырымдамасын жасау 

барысында Нұрсұлтан Назарбаевтың елордада Батыс пен Шығыстың мәдени 

дәстүрлері  үйлесім тапқан ерекше еуразиялық стиль қалыптастыру идеясы негізге алынды. 

Астаналық бас жоспардың авторы белгілі жапон сәулеткері Кисе Курокава 

болды.  «Бәйтерек» кешені жаңа елорданың басты символына, оның өзіндік бойтұмарына 

айналды. Өзге де бірегей сәулеткерлік ғимараттар қатарында белгілі британдық архитектор 

Норман Фостердің жобасы бойынша пирамида үлгісінде салынған «Бейбітшілік және 

келісім» сарайын, әлемдегі ең биік шатыр үлгісіндегі ғимарат – «Хан Шатыр» сауда-ойын-

сауық орталығын, теңізден алыс орналасқан океанариум –  «Думан» орталығын, «Астана 

опера» мемлекеттік опера және балет театрын, Орталық Азиядағы ірі мешіт – «Әзірет 

Сұлтан» мешітін, Әулие Үспен Богородица кафедралдық соборын, Әулие Мария 

Архиепархиясы рим-католиктік  кафедралдық соборын, «Бейт Рахель Хабад Любавич» 

синагогасын, «Қазақстан» орталық концерт залын, «Қазақ Елі» монументін, Қазіргі заманғы 

өнер музейі мен Президенттік мәдени орталық ғимараттарын атауға болады. 2016 жылы 

Қазақстан мен Орталық Азиядағы ең биік ғимарат – 88 қабатты  «Әбу-Даби Плаза» кешенін 

іске қосу жоспарланған. Жаңа спорттық нысандар арасында 30 мың көрерменге арналған 

«Астана-Арена» жабық стадионы, 2011 жылы әлемде үздік деп танылған, 10 мың орынға 

арналған «Сарыарқа» бірегей велотрегі бар. Тағы бір маңызды спорттық кешен – ең жоғары 

халықаралық стандарттарға сай келетін «Алау» мұз айдыны. Қазақстанның елордасы елдің 

барлық өңірлеріндегі талапкерлер үшін тартымды орталыққа айналды. Мұнда отандық білім 

беру ісінің жетекшілері – Назарбаев Университеті, Л.Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық 

университеті, Қазақ ұлттық өнер университеті, С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық 

университеті, М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің филиалы, 

Астана медициналық университеті орналасқан. 



                     «Думан» ойын-сауық орталығы 

 

«Думан» ойын-сауық орталығы Елбасының қатысуымен 2003 жылдың мамыр 

айында ашылған. Ойын-сауық орталығында океанариум, «Джунгли» 

аниматроникстер театры, экзотариум-хайуанаттар бағы, 5D - кинотеатр мен 

кәдесыйлар дүкені орналасқан. Орталықтағы мұхитарал - ТМД-дағы тұңғыш 

салынған нысандардың бірі. Мұхитаралдың су қоры - 3 миллион литрді 

құрайды. Оны әзірлеу үшін 120 тонна теңіз тұзы қажет болды. Онда теңіз 

жәндіктерінің 100-ден астам түрі тіршілік етеді.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Думан» ойын-сауық орталығындағы мұхитаралы – ТМД-дағы бірінші және жалғыз 

нысан.  Бұл мұхитан 3 мың километр қашықтықта жатқан жалғыз ғана  кешен. Оның 

сыйымдылығы 3 миллион литр суды құрайды.  Мұхиттағы жәндіктердің өмір 

жағдайына жақын шарттар болуы үшін теңіз тұзының мөлшері 4 пайыз болуы керек. 

Нысан алдағы шілде айында пайдалануға беріледі және елордадағы жалғыз жабық 

аквапарк болады деп күтілуде. Сауық кешеніне түрлі аттракциондары бар су паркі, 

моншалар мен демалыс және тамақтану орындары орнатылады. 

Ғимараттың жалпы ауданы 8,5 мың шаршы метр. Су паркінің бірінші қабатында 

қауіпсіздік деңгейі жоғары жеті төбешік пен екі бассейн болады. Судың температурасы 

32 градустан жоғары болмайды. 

Бассейннің біріне жобалаушылардың ұсынысымен толқын әсерін тудыратын қондырғы 

орнату жоспарланып отыр. Бұл демалушыларға теңіздің толқынын сезінуге мүмкіндік 

береді. Меймандарға жайлы болуы үшін парк аумағына жылы едендер мен климат 

бақылау қызметі орнатылады. 

Екінші қабатында СПА аймақтар, моншалар мен хауыздардың бірнеше түрі ашылады. 

Бұдан бөлек парктің айналасында ағысы шамалы және қатты «жалқау өзендер» жасау 

көзделген. 



Бейбітшілік пен келісім сарайы – архитектуралық құрылыс кешені, сәулет өнерінің 

бірегей туындысы. Ол Астана қаласының қолдан жасалған жота үстінде орналасқан. 

  

Пирамида іспетті етіп тұрғызылған сарай 2006 жылы 2 қыркүйекте салтанатты түрде 

ашылды. Оның табан қабырғасының ұзындығы 62 м; ауданы 25,5 мың м². Ғимарат 

ағылшын архитекторы Н.Фостердің жобасымен салынған. Болат пен тастан тұрғызылған 

сарай өзара рухани түсінушіліктің жаһандық орталығына айналды. Ғимарат экстерьері 

пирамида түрінде болса, сарайдың орталық күмбезді залы Нью-Йорк қаласындағы БҰҰ 

Қауіпсіздік кеңесінің холлы тәрізді етіп салынған. 

  

Бейбітшілік пен келісім сарайында Қазақстан халықтары ассамблеясы, ұлтаралық және 

дінаралық келісім орталығы, мұражай, университет, 1,5 мың орынды опера залы, кең 

орталық атриум мен қысқы бақ орналасқан. Сарай ғимаратының құрылысы құбылмалы ауа 

райын ескере отырып салынған; оның кіре берісі жер астында орналасқан.  

 



Бұл құрылыстың бірегейлігі не мақсатпен салынғанда ғана емес, сондай-ақ пирамиданың 

салыну қағидатына да негізделеді. Оның негізін қыры 61,80339887 метр, биіктігі де 

61,80339887 шаршы құрайды, бұл «Фибоначчидің алтын қимасы» қағидаттарына сай 

келеді. Пирамида алаңы 28 мың шаршы метрді, жалпы биіктігі 62 метрді құрайды. 

«Бейбітшілік және Келісім сарайы» - бұл заманауи құрал-жабдықтармен жабдықталған 

конференц-залдар мен көрме аймақтары, көркемсурет галереялары, презентациялық 

кешендер және т.б. көптеген сәулетті орын-жайлар. Пирамиданың ұшарбасын суретші 

Брайан Кларктың нағыз өнер туындысы – Қазақстан жерінде тұратын ұлттар мен 

ұлыстарды білдіретін 130 көгершін бейнеленген витраж көркемдейді. 

Бейбітшілік және Келісім сарайын ең жаңа құрал-жабдықтармен жарақталған 1500 орынға 

арналған концерт-опера залын қамтиды, мұнда 25 гримдеу бөлмелері жұмыс істейді. 

Залдың интерьері қою қызыл-алтын реңде орындалған, табиғи жарық жоғарыда 

орналасқан күн іспетті терезе арқылы залға түседі. 80 адамға лайықталған және тереңдігі 

2,8 метр болатын оркестр шұңқыры бар сахна түрлі деңгейдегі қойылымдарға арналған. 

Сарайдың салтанатты ашылу рәсімінде Опера залының сахнасында әлемдік опера 

жұлдызы Монсеррат Кабалье өнер көрсетті. 

Келесі «Хеопс Атриум» залы аса ірі, алаңы 2 шаршы м. астам, залда өзінің ауқымымен 

таңдандыратын «Астананы дамытудың 2030 жылға дейінгі бас жоспары» композициясы 

бар.Бейбітшілік және Келісім сарайының шыңында «Бесік» залы орналасқан, онда 

әлемдік діндер көшбасшыларының әлемге белгілі конференциясы өтті. Залдың 

айналасында әлемде кездесетін өсімдіктердің сан түрлілігімен еріксіз назар аудартатын 

«Қысқы бақ» жайластырылған. Сондай-ақ, Пирамида күмбезінің астында конференц-

залдар, көрме аймақтары және т.с.с. орналасқан. 

Елорда қонақтары мен тұрғындарын заманауи өнердің туындыларымен осында 

орналасқан «Құланшы» қазіргі заман өнер орталығы мен «Шежіре» галереясы 

таныстырады. Онда Қазақстан, таяу және алыс шет елдері суретшілерінің көрмелері мен 

шығармашылық кештері өтеді. 

Жыл сайын Пирамиданы тамашалау үшін мыңдаған туристер келеді, панорамалы 

жеделсаты барлық ниет білдірушілерге жайқалған жасыл террасалар мен пирамида 

күмбезінен түсетін күн сәулесінің ойынын тамашалауға мүмкіндік береді. Шыңға жаяу 

жүріп бару бұдан да қызығырақ: қысқы бақтың жауһар өсімдіктерінің арасымен толқын 

сияқты иірілген сатылар арқылы көтерілу қажет.  



«Әзірет Сұлтан» мешіті Орталық Азиядағы ең әдемі әрі ең зәулім мешіт. Ол 

Елбасының бастамасымен екі жыл ішінде салынды. Мешіттің құрлысын 

жүргізген Түркияның «Сембол Иншаат» компаниясы.  

Мешіт үш қабаттан тұрады. Мешіттің жалпы құрылыс аумағы 18000 мың 

шаршы метрді құрайды. Жалпы сыйымдылығы – 12000 адам. 2012 жылы 6 

шілдеде ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен салтанатты 

ашылуы өтті. Салтанатты жиында сөз сөйлеген Елбасы: «Елордада еңселі, 

үлкен мешіт ашылып отыр. Осы жарқын жаңалықпен және Астана күнімен 

баршаңызды шын жүректен құттықтаймын! 4 мұнаралы сәнді және сәулетті 

мешіттің «Әзірет Сұлтан» деп аталуы бекер емес. Бұл - кезінде күллі қазаққа 

рухани орталық болған Түркістанның рухы енді елордамызда жаңғырады деген 

сөз. Ғұлама бабамыз Қожа Ахмет Ясауидің Түркістандағы кесенесі осылай 

аталатынын баршаңыз білесіздер. Енді Астананың да өз «Әзірет Сұлтаны» бар. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мешіттің құрылысына 100-ден астам жергілікті және шетелдік құрылыс компаниялары 

ат салысқан. Құрылысқа қажетті заттар әлемнің 11 елінен алып келінген. Архитекторлар 

мен сәулетшілер жергілікті. Үлкен намаз залындағы күмбез Орталық Азиядағы ең үлкен 

күмбез. Биіктігі 51 метр ені 28 метр. Люстра арнайы осы мешіт үшін жасалған. Әйнегі 

таза хрустальдан, темірі латунь. Салмағы 3 тонна. 

Күмбез саны – 10, олардың диаметрлері – 10,45 метр. Төрт мұнараның әрқайсысының 

биіктігі – 77 метр. Мешітте 26 тірек бар. Мешіт аумағында 745 көлікке арналған ашық 

автотұрақ бар. 

Бірінші қабатында дәретхана, екі неке залдары және 500 адамға арналған ауызашар, 

құдайы ас беретін асхана бар.  

Мешіттің екінші қабаты ерлерге арналған намаз оқу залы бар.  

Ал үшінші қабатында имамдар бөлмесі мен сыныптар, діни бағдарлама түсіретін 

студия, діни, рухани ағарту сайт әкімшілігі орналасқан. Және үшінші қабатында 

әйелдерге арналған намазхана залы бар.  

Кіші залмен үлкен залға өтер жерде қабырғаға Елбасының мешітке сыйлығы «Күміс 

Құран» ілінген. Бұл Ресейдің Ақша зауытында арнайы осы мешіт үшін тапсырыспен 

жасалған. Күміс Құранның түпұсқасы Хазіреті Осман бин Аффанның әмірімен VII 

ғасырда жазылған. Күміс Құран 162 беттен тұрады.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Назарбаев орталығы. Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 23 қаңтардағы 

Жарлығымен Қазақстан Республикасының «Президенттік мәдениет орталығы» мемлекеттік 

мекемесінің негізінде Қазақстанда мемлекеттіліктің тарихын жүйелі зерттеу және танымал ету 

мақсатында көпфункционалды ғылыми-талдамалық және гуманитарлық-ағартушылық 

«Назарбаев орталығы» мемлекеттік мекемесі құрылды.Назарбаев орталығы қызметінің негізгі 

мәні Қазақстандағы мемлекеттілік тарихын зерттеу мен танымал ету бойынша бірыңғай және 

белсенді ақпараттық кеңістік құру мен одан әрі жетілдіру болып табылады. 

 «Назарбаев орталығы» Қазақстандағы мемлекеттіліктің тарихын, оның эволюциясының түрлі 

кезеңдеріндегі тарихи тұлғалардың рөлін зерттеу, сондай-ақ Қазақстандағы мемлекеттілік 

дәстүрінің қалыптасуының, дамуының және сабақтастығының біртұтас ғылыми 

тұжырымдамасын құру жөніндегі кешенді ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастырып және 

жүзеге асырады. Бұл өз кезегінде, мәдениетаралық және өркениетаралық ықпалдастық 

қағидаттарындағы қазақстандық мемлекеттілік феноменін зерттеу бойынша сұхбат алаңын 

қалыптастыруға мүмкіндік туғызады.Өз қызметі барысында Қазақстан Республикасында және 

шет елдерде ғылыми-теориялық, ғылыми-практикалық конференция, симпозиумдар, конгрестер 

мен семинарлар ұйымдастырып және қатысады.Қызметінің тағы бір маңызды бағыты – ғылыми 

және ғылыми-әдістемелік кеңестер құру және қызметін ұйымдастыру, ғылыми-зерттеу, ғылыми-

әдістемелік, сараптамалық-талдау және публицистикалық әдебиеттерді дайындап шығару. Бұдан 

басқа, орталық мемлекеттік ғылыми жобалар мен бағдарламаларды жүзеге асыруға қатысады, 

сондай-ақ мемлекеттік мекеме қызметінің бейіні бойынша шет елдік ұйымдармен 

ынтымақтастық орнатуды іске асырады. 

 
 



• «Қазақстан картасы 

«АТАМЕКЕН» этно-

мемориалдық кешені» МКҚК 

2001 жылы 8 қыркүйекте Президент Нұрсұлтан Назарбаевтің туындамасы бойынша 

«Қазақстан картасы «Атамекен» ҚККП этно-мемориалды кешені ашылды. Мұнда ауданы 1,7 

га жерде елімізді қол алақанындай көруге және оның сәулетті-ландшафті тарихымен танысуға 

болады. Картада 14 облыс және республикалық мәнді 2 қала: Астана мен Алматы. Мұнда 

барлық ерекшеліктер табиғи-ауа райы зоналар мен ландшафтар, сәулет өнері, қала салу 

топтамалары көрсетілген. Ең негізгісі – бұл тарихи және мәдениет ескерткіштері. Қожа 

Ахмет Яссауи кесенесі және ҚЭЖ Бұқтырмасы, Президент Резиденциясы мен Қарағай 

құламасы. «Карта» бойынша жұмыс әлі де бітер емес: Қазақстан тіршілік етуін, дамуын 

тоқтатпағанша, онда жаңаға орын табылады. 

Мұнда ерекше тарихи белсенділік орныққан – саяжайдың тіршілік уақыты кезеңінде бір-бір 

объект жоғалмаған, қайта толықтыру тоқтаусыз жүріп жатыр.  

Қаздизайн» жобаны жасаған. Авторлар – Т. Сүлейменов, А. Ордабаев, С. Баиров, А. 

Қайнарбаев, Н. Анарқұлов және А. Кенжетаев. 



                               «Мәңгілік ел» триумфалды аркасы 

 

"Мәңгілік ел" триумфалды аркасы Астана қаласында 2011 жылғы 16 

желтоқсанда ашылды. Бас дизайнер Сағындық Жамболатов, сәулетші Қанат 

Қорғанов. Мемлекеттің 20 жылдық тәуелсіздігінің символы ретінде арканың 

биіктігі 20 метр, ал ені 13 метр. Арканың төбесінде қаланың көрінісін 

тамашалай алатын арнайы алаң ойластырылған. Ал Триумфалды арканың 

қасбетінде «Мәңгілік ел» жазуы бар. Арка қазақ оюларымен безендірілген. 

Фасадтардың түбінде ойшыл ақсақалдың, әйел ананың, орта ғасырлардағы 

батырдың және заманауи жауынгердің қола мүсіндері орнатылған. Арканың 

бүйір қуысында Қожа Ахмет Яссауи мавзолейіндегі «Тайқазанның» көшірмесі 

орнатылған. Арканың қасбеті гранит пен мәрмәрдан жасалған, осы жолы жылы 

ашық түсті мәрмәрді қолданғанын атап өткен жөн. Триумфалды арканы екі 

жақтан автомобиль жолдарымен қоршалған. Келушілердің ыңғайына қарай жер 

астынан өтетін жол салынып, ол труимфалды арка алаңына және көлік қою 

алаңына шығарады. 



Ел жүрегі – Астана, бүгінде сәулеті мен дәулеті жарасқан елордамызды төрткүл дүние 

танып отыр. Астана жаңа ғасырдың, жаңа дәуірдің жасампаз шаһары атанды. Астана 

бар қазақтың бас қаласына айналды. 

Ал бұл қала осыдан жиырма жыл бұрын қандай еді? «Қазақ елінің жаңа астанасы бой 

көтерді» деп жер-жаһанға жар салып, жас елорданың тұсаукесерін өткізген күн кеше 

ғана сияқты еді. Ерке Есілдің оң жағалауында орналасқан сол кездегі Ақмоланың 200 

мыңдай ғана тұрғыны болатын. Көзге түсетін мәдени-әкімшілік ғимараттары, оқу 

орындары саусақпен саналатын. 

Ал енді сол өткен шаққа қарайлап, бүгінгі Астанаға көз салсақ, Есілдің оң жағалауынан 

сәні мен сәулеті келіскен таңғажайып қаланы көреміз. Жас қаламен, бас қаламен қатар, 

оң жағалаудағы ескі қала да жаңа тұрғыда құлпырды. Қала тұрғындары миллионнан 

асты. 

Астана еліміздің саяси және мәдени орталығына айналып қана қоймай, мемлекет 

экономикасының локомотивіне айналып отыр. Еліміздің жалпы ішкі өніміндегі Астана 

қаласының үлесі жылдан-жылға артып келеді. Елордамыз шетелдік инвесторлар мен 

туристер үшін де тартымды қала ретінде танылып отыр. 

Астана өткен 20 жылда төрткүл дүние көз тіккен көптеген әлемдік және халықаралық 

форумдардың алаңына айналды. Жер-жаһанға Астанадан ақжолтай ақпарат таратылып, 

бас қаламыздың мәртебесі мен мерейі асқақтады. 

Сонымен, биылғы 2018 жылы елордамыз Астананың 20 жылдығын атап өтеміз. Елорда 

тойы – елдің тойы, елдіктің мерекесі, ұлттың қуанышы, мемлекеттің мерейі бола 

бермек. 

  



 

 

 

 

Астананың айналасында бірегей «жасыл белдеу» жасалып, қала ұланғайыр далалық 

өлкенің ортасындағы шұратқа (оазис) айналып келеді. 

Нұрсұлтан Назарбаев Астананың 10 жылдық мерейтойына арналған өзінің бағдарламалық 

сөзінде жаңа елордалық қаланың даму философиясын өте анық және бейнелі түрде 

айқындап берді: 

«Осында ежелгі Сарыарқа жерінде тек астана емес, еліміздің болашақ бесігі өмірге келді. 

Астана тарихы мен қазақстандықтардың тағдыры бір-бірінен ажырағысыз. Елорда біздің 

республикамыздың күш-қуатының іске асуының, динамикалық дамуының және 

тұрақтылығының көрінісі. Астана барша қазақстандықтарды біріктіретін және алға қарай 

қадам басқан жарқын, қуатты, гүлденген қалаға айналды. Біздің елордамыз Отанымыздың 

жүрегі, халықтың өз күшіне сенімі мен ұлы тағдыр-талайының символы болып табылады. 

Бүгінде Астанада, Қазақстанның барлық өңіріндегі сияқты, жүзден астам ұлт өкілдері өмір 

сүреді. Халықтар достығы, өзара түсіністік және ынтымақтастық – Астананы және жаңа 

Қазақстанды құрудың негізі, міне, осылар». 

Бүгінде Астана халықаралық маңызы бар түрлі форумдар, конгрестер мен өзге де іс-

шаралар өтетін Еуразия кеңістігінің орталығына айналды. Елордада Әлемдік және дәстүрлі 

діндер лидерлерінің съездері, Астана экономикалық форумы және өзге де маңызды 

халықаралық оқиғалар тұрақты түрде өтіп келеді. Астанада ЕҚЫҰ-ның тарихи саммиті, 

ШЫҰ мен ИЫҰ-ның мерейтойлық саммиттері болып өтті. 2011 жылдың басында 

республиканың елордасы VII Қысқы Азия ойындарының қатысушылары мен қонақтарын 

қабылдады. 2017 жылы Астанада «Expo-2017» халықаралық көрмесі өтті. 

  



Қарағанды облысы,  

Балқаш қаласы, 

 Сәтбаев көшесі, 5 үй 

М. П. Русаков атындағы  
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