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Ұйымдастыру комитетінің төрайымы
ЕТУ ректоры, экономика ғылымдарының кандидаты,
қауымдастырылған профессор Темірбекова Жанар Амангелдіқызы

ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАР

Ұйымдастыру комитеті төрайымының орынбасары
Стратегиялық даму жөніндегі провост,PhD,
қауымдастырылған профессор Изекенова Асел Кулынтаевна
Ұйымдастыру комитетінің мүшелері:
Ғылым Департаменті директорының орынбасары,
техника ғылымдарының кандидаты,
қауымдастырылған профессор Кенжебекова Гүлсің Уәлиқызы
«Экономика, бизнес және құқық» кафедрасының меңгерушісі,
экономика ғылымдарының кандидаты,
қауымдастырылған профессор Ердәулетова Фарида Қазизқызы
«Кәсіптік білім беру және жалпы білім беру пәндері» кафедрасының меңгерушісі,
техника ғылымдарының кандидаты,
қауымдастырылған профессор Ералиева Мира Жаңабергенқызы

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

«Инжиниринг» кафедрасының меңгерушісі,
техника ғылымдарының кандидаты,
қауымдастырылған профессор Ағабекова Динара Әшірбекқызы
Председатель организационного комитета
Ректор ЕТУ, кандидат экономических наук,
ассоциированныйпрофессор Темирбекова Жанар Амангельдыевна
Заместитель председателя
Провост по стратегическому развитию ЕТУ, PhD,
ассоциированный профессор Изекенова Асель Кулынтаевна
Члены оргкомитета
Заместитель директора Департамента науки ЕТУ,
кандидат технических наук
ассоциированный профессор Кенжебекова Гулсин Уалиевна
Заведующий кафедрой «Экономика, бизнес и право»,кандидат экономических наук,
ассоциированный профессор Ердавлетова Фарида Казизовна
Заведующий кафедрой «Профессиональное обучение и общеобразовательные
дисциплины», кандидат технических наук,
ассоциированный профессор Ералиева Мира Жанабергеновна
Заведующий кафедрой Инжиниринг,кандидат технических наук,
ассоциированный профессор Агабекова Динара Аширбековна
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Head of organizing committee
Rector of ETU, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor Temirbekova Zhanar Amangeldiyevna
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Deputy chairoforganizing committee
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Associate Professor Izekenova Asel Kulyntaevna
Members of organizing committee
ЕТУ Deputy Director of the Department of Science of ETU,
Candidate of Technical Sciences,
Associate Professor Kenzhebekova Gulsin Ualiуevna
Head of the department of "Economics, business and law",
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor Yerdavletova Farida Kazizovnа
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Candidate of Technical Sciences,
Associate Professor Yeralieva Mira Zhanabergenovna
Head of the department of “Engineering”,Candidate of Technical Sciences,
Associate Professor Agabekova Dinara Ashirbekovna
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ТАРИХИ АНЫҚТАМА
Іс-шара 2014 жылдан бастап жыл сайын өткізіледі:
 «Құқықтық мәдениет: теория және тәжірибе мәселелері» атты жас ғалымдардың
университетаралық конференциясы (2014 жылдың 4 наурызы);
 Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына арналған «Қазіргі
заманғы құқықтың әлемдік деңгейі» жас ғалымдардың Республикалық конференциясы (2015
жылғы 12 ақпан);
 Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай «Өзгеріске
ұшырайтын әлемдегі адам құқықтары» жас ғалымдардың халықаралық конференциясы
(2016 жылдың 26-шы жұлдызы) ;
 ЭКСПО-2017-ге арналған «Қазіргі әлемдегі экономика, бизнес және құқық» жас
ғалымдардың халықаралық конференциясы (2017 жылдың 11-24 мамыры);
 Президенттің «Рухани Жаңғыру» атты бағдарламасын іске асыру аясында «Қазіргі
әлемдегі экономика, бизнес және құқық» атты жас ғалымдардың V Халықаралық конгресі
(2018 жылғы 10-25 сәуір);
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Мероприятие проводится ежегодно с 2014 года:
Межвузовская конференция молодых ученых «Правовая культура: проблемы теории и
практики» (4 марта 2014 года);
Республиканская конференция молодых ученых «Современная правовая картина
мира», посвященная 20-летию Конституции Республики Казахстан(12 февраля 2015 года);
Международная конференция молодых ученых «Права человека в глобально
меняющемся мире», посвященная 25-летию Независимости Республики Казахстан (26
апреля 2016 года);
Международная конференция молодых ученых «Экономика, бизнес и право в
современной картине мира», посвященнаяEXPO-2017
(11-24 мая 2017 года);
V Международный конгресс молодых ученых «Экономика, бизнес и право в
современной картине мира», в рамках мероприятий по реализации программной статьи
Президента «Рухани жанғыру» (10-25 апреля 2018г.).

HISTORICAL BACKGROUND
The event is hold every year since 2014
The International Conference of young scientist “ Legal culture: the problems of theory and
practice” ( March 4, 2014)
The Republican Conference of young scientists “Legal view of the world” dedicated to 20
year of Constitution of the Republic of Kazakhstan (February 12, 2015).
International Conference of young scientist “The rights of human in globally changing
world” dedicated to 25 year of Independence if the Republic of Kazakhstan. (April 26, 2016).
International Conference of young scientists “Economics business and law in modern world
view” dedicated to EXPO-2017 ( II- May 24. 2017).
V International Congress of Young Scientists “Economics, Business and Law in the
ModernWorld”under the measures for the implementation of the program article of the President
“Rukhani Zhangyru” (April 10-25, 2018).
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО К УЧАСТНИКАМ
КОНГРЕССА
Уважаемые участники Конгресса!
Евразийский технологический университет приветствует вас на VI Международном
конгрессе молодых ученых «Молодежь и глобальные вызовы современности».
Как нам известно, по инициативе Первого Президента Республики Казахстан
Нурсултана Назарбаева 2019 год был официально объявлен Годом Молодежи. Данный
конгресс проводится с целью обеспечения платформы для научной коммуникации
молодежи нашей страны, повышения их исследовательского потенциала
и гражданской
активности. Евразийский технологический университет имеет честь провести данный
конгресс в шестой раз в своей истории, начиная с 2014 года. В этом году мероприятие
проводится в рамках Года Молодежи под эгидой Фонда Первого Президента Республики
Казахстан – Елбасы и Ассамблеи народа Казахстана города Алматы.
В работе конгресса, наряду с докладами молодых ученых из нашей страны, будут
представлены доклады студентов, магистрантов и PhD докторантов из ближнего зарубежья.
В нашем конгрессе также принимают участие ученые Великобритании, Шотландии,
Болгарии и Казахстана.
Желаю всем участникам конгресса новых научных открытий в выбранных Вами
направлениях и творческих успехов.

Ректор Евразийского технологического университета,
к.э.н., Темирбекова Ж.А.
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SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AND MAKING A SOCIAL CHANGE
Dr NIKOLAI MOURAVIEV
Senior Lecturer in Management, Abertay University,
Dundee, Scotland, United Kingdom
Abstract:
Social entrepreneurship (SE) is a relatively new concept that keeps evolving. The SE forms
vary widely, for example offering employment to people with disabilities or using part of the profit
for a social purpose, while the forms can be combined. Leadership in SE requires understanding the
concept, adapting it to the country’s context, and promoting it to entrepreneurs, volunteers, civic
society organisations and society at large. Among issues that require decisions are whether or not a
nation needs a law on SE and how to build an ecosystem, which would permit to create an enabling
environment for idea generation, enterprise creation and project implementation.

INFORMING SOCIAL ENTREPRENEURSHIP PRACTICE THROUGH THE
IMPLEMENTATION OF A RESEARCH AGENDA
Dr ANASTASIA KOULOURI
Lecturer in Business Research and Statistics, Abertay University,
Dundee, Scotland, United Kingdom
Abstract:
The Social Entrepreneurship (SE) concept is dynamic, adapting to the socio-economic
conditions of a nation and its societal interests and needs.Higher education (HE)can support
development of SEin numerous ways and, in doing so, support social enterprises meet their future
needs. To fullfill this role successfully, it is critical to have an understanding of social enterprises
including their organisational and governance structures, financing arrangements, stakeholders,
external engagement as well as their views on how they create social value and on how they view
themselves. Young leaders have a pivotal role to play in taking forward this research agenda and
increasing the social value SE brings to society.
СОВРЕМЕННЫЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК –
ОСНОВНОЙ ДВИГАТЕЛЬ БУДУЩЕГО
ИЦКА ДЕРИЖАН
доктор PhD, доцент Юго-западный университет «Неофит Рильский»,
г. Благоевград,Республика Болгария
Современный мир – мир, называемый многими авторами как постморедность
(постмодернизм), интересует ученых разных областей, так как понимание настоящего будет
ключевымдля прогноза будущего развития общества данной страны и человечества в целом.
В контексте развития образования молодежи мы должны учитывать специфику и тенденции
развития общества и науки, чтобы наметить будущие парадигмы в академических знаниях и
проектировании конкурентоспособостивыпускников учебных заведений в рыночных
условиях.
Еще в 1934 году австрийский экономист и политолог Йозеф Шумпетер в своейработе
“Thetheoryofeconomicdevelopment” дефинирует понятие инновация как – качественное
изменение или создание нового продукта, нового метода производства, новых источников
производства или полуфабрикатов, новая организация в индустрии [1].
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В 1973 году американский социолог Даниел Белл формулирует идею о
постиндустриальном обществе как «общество знания» [2].
Американский теоретик постмодерногообщества Майкл Портер, в своем труде
«Конкурентное преимущество наций»(1985 г.) вводит новую парадигму, которая должна
«выявить инновации в методах производства, образовании и отношении как центральный
компонент».Автор отмечает, что «компании не успеют удержать конкуренцию, если не
построят свои стратегиибез инноваций [3].
Другие авторы определяют связи между материальным и духовным миром как особую
специфику современного общества: «Нынешнее постмодерное общество утверждает, что
мир – отражение в мыслях каждого отдельного индивида и развивается в соответствии с
качественным взаимодействием между психической энергией людей и окружающей
социальной средой»[4].
Болгарский автор И. Иванов на основе анализа трудов ведущих теоретиков
постмодернизма
(Лиотар, Рорти, Дерида, Тофлер и др.) выделяет пять основные
характеристики постмодерногообщества, которые мы должны учитывать при подготовке
молодых людей к самостоятельной жизни [5]:
- универсальный дискурс;
- культурный релятивизм;
- субъективность и индивидуальность;
- изобличение лжи;
- изменение и различие.
- Универсальный дискурс (общепринятая, универсальная речь), где основное место
занимает язык(например английский или русский), как система специфических
возможностей преподавания итогового исторического и социального опыта, в том числе –
контекстное и семантическое общение (эмотиконы, знаки и сигналы), которые сегодня
принимаются большинством людей и особенно молодежью.
Дискурс, раскрывает довольно много возможностей в реализации личности,
преодолении языковых барьеров, сохраняя микрорамку личностной и профессиональной
коммуникации.
- Культурный релятивизм,
где отменяются классические границы,
созданныеклассицизмом и модернизмом и объявляются относительным и неконстантным.
Индивидуальность выделяется как особая привилегия личности, направленная к элитарности
(хай культура). Определяются специфичные формы поведения и ценности – одежда,
предпочтение к еде, стремление к здоровому образу жизни, стилю поведения и т.д.
- Субъективность и индивидуальность, которые выявляются как тенденция
унификации и глобальности. Они предполагают либеральность, толерантность и
многообразие в формах поведения любого индивида в системе социальных ролей и
отношений. Личность человека принимается как уникальное создание, у которого есть право
собственного и личного пространства (в любой области жизни), где каждая попытка
вмешательства принимается как нарушение его прав.
-Изобличение лжи, как тенденция преодоления консервативных и архаических
практикпереходного общества, где существовала тенденция к сбережениюправды, подмена
информации, в какой-то степени изменение или украшение информации. Сегодня чаще всего
можем услышать правду, хотя нам не совсем нравится.
- Изменение и различие, где одновременно с развитиемобщественных отношений,
развиваются и меняютсясистемы ценностей, правила, запреты, компетенции.
Учитывая все эти особенности современного постмодерногообщества возникает ряд
вопросов:
- Можем ли мы определить границы расширения диффузии отдельных культур и не
существует ли риск молодого поколения потерять свою национальную идентичность, свои
корни со всеми дальнейшими последствиями?
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- При большой скорости развития технологий, возможно ли развитие у личности
чувства неуспеха, провала, если не вовремя овладеть всем новым?
- Где грань между свободой и обязанностью?
- Какими ценностями должен обладать современный молодой человек, чтобы успешно
жить в соответствии с мировыми ценностями, сохраняя национальную и личную
идентичность и одновременно – воспитывать своих детей как будущее ХХIвека?
- Где место школьного и университетского образования в этих процессах?
Данные вопросытребуют изучения. По словам болгарского автора Г.Дянкова
«объективность конфликта между социальными факторами – динамика постмодерного
общества (с одной стороны) и адаптивность учителя (с другой стороны) – создает проблему
по отношению стандартных ролей участников и требует срочного решения. Автор
подчеркивает: «Общество профессионального движения» логически содержательно
соотносится к «обществу растущего профессионализма» [6].
На наш взгляд, данные проблемы можно решить через знание – школьное,
университетское, семейное, социальное! Знание содержит в себе некоторые важные для
молодежи компоненты:
Во-первых,знание всегда имеет в себе экономический ресурс.
Во-вторых,знание всегда чувствительно криску.
В-третьих,знание включает способности и практические умения, приобретенные
путем непрерывного образования, обучения и самообучения.
В-четвертых,знаниезависит от доступа личности к информации, то есть от
современныхинформационно-коммуникационных и цифровых технологий.
Таким образом, постмодернизм и образование отвечают интересам молодежи как
способа понимания социальных, культурных и экономических тенденций.
Знание и образование всовременном постмодерном обществеявляется главным
фактором для формирования личности молодежи.
Список использованной литературы:
1. Schumpeter J. (1934). Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital,
Credit, Interest, and the Business Cycle. Harvard University Press, Cambridge, MA. Schumpeter J.
(2011). Theory of E
2. Bell D. The coming of post-industrial society: A venture of social forecasting. —
N.Y.: Basic Books, 1973, ISBN 0-465-01281-7
3.Попчев, Ив. Икономика на знанието – образование и съвремие/ Сб. Научна
конферения "Икономика на знанието – възможности и предизвикателства пред висшето
образование". – Бургас, БСУ, 2008.
4.Derrizhan, I., Vardareva, V. Providing a proactive educational environment for the
continuous education of social work professionals in the era of postmodernity,
uluslararasimultidisiplinerakademikçalişmalarsempozyumu tam metinbildirilerkitabi fen-sağlikmühendislikbilimleri ii. International symposium on multidisciplinary academics studies full text
book science-health and engineering science. – Stambul, 2018.
5. Иванов, И. Постмодерно образование. – Варна: Шуменски университет «Св. К.
Преславски», 2003.
6.Дянкова, Г. Словеснатадейственост на учителя и просоциалното поведение на детето.
– София: Фараго, 2018.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АПК И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
ЕСПОЛОВ А.Т.
научный руководитель, член-корр. НАН РК, д.э.н., профессор,
г.Алматы, Казахстан
ДЖУМАБАЕВА А.М.
докторант, Евразийский технологический университет, г.Алматы, Казахстан
Под продовольственной безопасностью понимается доступ всех людей в любое время
к продовольствию, необходимому для здоровой и активной жизни. При достижении
продовольственной безопасности продукты питания имеются в достаточном количестве, их
поставки являются сравнительно стабильными и каждый нуждающийся человек может
получить продовольствие.
Продовольственная безопасность страны является составной частью национальной и
экономической безопасности. Проблема национальной продовольственной безопасности
является в первую очередь проблемой продовольственной независимости страны.
Следовательно, продовольственная безопасность должна быть на таком уровне, при котором
поддерживается здоровье людей.
Продовольственная безопасность страны обеспечивается с помощью национальных
систем государственного регулирования аграрного производства.
Для этого необходимо, чтобы государства:
- обеспечивали устойчивое продовольственное, сельскохозяйственное, рыболовецкое и
лесоводческое развитие на территориях с высоким или низким потенциалом возможностей,
т.к. мобилизация и максимальное использование ресурсов и национального
агроэкономического потенциала каждого государства, в конечном счете, ведет к увеличению
общемировых ресурсов продовольствия;
- создавали условия для того, чтобы продовольственная, сельскохозяйственная и
торговая политика вела к установлению продовольственной безопасности для всех путем
честной и ориентированной на рынок мировой торговой системы[1].
В Казахстане в силу объективных условий (природно-климатических, экономических,
наличия сельскохозяйственных угодий и т.д.) исторически сложилось деление регионов на
производящие и потребляющие продовольствие.Поэтому на региональном уровне
целесообразно вести речь не только о продовольственном самообеспечении, но и о
продовольственной зависимости региона. Это касается, прежде всего, регионов,
испытывающих постоянную потребность во внешних поставках продовольствия из-за
низкой обеспеченности собственными ресурсами. Для таких регионов ввоз продовольствия
является основным средством обеспечения продовольственной безопасности.
Для ее обеспечения государство использует целый ряд средств и методов, значительная
часть которых не применяется регионами (например, таможенно-тарифная политика,
большая часть налогов и сборов и т.п.). К тому же в регионах не стоит задача создания и
поддержания на необходимом уровне стратегических запасов продовольствия.
Продовольственная безопасность Казахстана не может быть обеспечена без
позитивного государственного влияния на аграрный сектор экономики страны. Под
государственным регулированием и поддержки повышения конкурентоспособности
АПК следует понимать систему законодательного, административного и экономического
воздействия государства на производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия [2].
Задачами государственной поддержки повышения конкурентоспособности
АПК
являются:
- развитие агропромышленного производства;
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- обеспечение продовольственной безопасности страны;
- регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
- улучшение продовольственного обеспечения населения;
- поддержание экономического паритета между сельским хозяйством и другими
отраслями экономики;
- сближение уровней доходов работников сельского хозяйства и других отраслей;
- защита отечественных товаропроизводителей.
Одним из основных условий национальной продовольственной безопасности является
самообеспечение основными видами продовольствия. Самообеспечение продовольствием
означает удовлетворение потребности в нем, прежде всего, путем внутренних поставок при
минимальной зависимости от внешней торговли.
Для достижения самообеспеченности страны продовольствием необходимо
осуществлять производство качественной продукции в объемах, позволяющих
удовлетворить потребность населения в ней на пороговом уровне по ценам, гарантирующим
доступность большинства продуктов для всех социальных групп населения на всей
территории страны.
Казахстан — крупнейший экспортер зерна среди стран СНГ. Основными
потребителями казахстанской пшеницы в 2005 г. являлись страны СНГ (87% от общего
объема экспорта пшеницы): Россия, на которую пришлось около 56% объема, Узбекистан —
более 17%, Туркменистан — около 6%, Белоруссия и Кыргызстан — по 5%. Кроме них
казахстанскую пшеницу (мягких сортов) закупали такие страны как Нидерланды, Италия,
Эстония.
Валовый сбор зерна в текущем году составил 23,7 млн тонн в бункерном весе, что
почти на 4 млн тонн больше прошлого года.Средняя урожайность составила 15,4 центнера с
гектара, что на 15% больше уровня прошлого года - 13,4 ц/га. Собранный объем полностью
обеспечивает внутреннюю потребность страны и экспортный потенциал на уровне 8,5-9 млн
тонн.
На сегодня экспорт зерновых составляет 7,9 млн тонн, что превышает уровень
прошлого года на 12%.Для увеличения объемов экспортной отгрузки зерна, ускорения
оборота вагонов-зерновозов, повышения эффективности транспортировки зерна и
обеспечения экономии затрат по экспорту ведется работа по приобретению вагоновзерновозов.
В 2017 году уровень самообеспечения Республики составил по зерну 84,5%, мясу 61,8%, молоку – 72,3%, яйцам – 51,7%, картофелю – 137%, овощам и бахчевым – 124%,
плодам, ягодам и винограду – 17,7%.
В 2001-2016 годах рост агробизнеса в Казахстане составлял около 4,4% в год.Хотя это
ниже, чем средние темпы роста ВВП в последние годы, несмотря на неравномерную погоду,
он демонстрирует высокие темпы роста, превышающие общий экономический рост.Доля
сельского хозяйства в ВВП Казахстана неуклонно снижалась к 2010 году, а затем оставалась
необычайно стабильной, около 4,5%. указывает на высокие темпы роста.
Сегодня пятая часть населения трудоспособного возраста занята на рынке в сельской
местности, поэтому этот сектор имеет решающее значение для продовольственной
безопасности и сокращения бедности.
Общая площадь выращивания в Казахстане составляет 23,48 млн.га, а площадь пастбищ
является самой большой в мире и составляет 181 млн.га. Примерно 55% из 2,4 млн.га
орошаемых земель использовались в советское время. Несмотря на то, что зерновые
культуры были выращены в 1990-х годах, посевы низкокачественного и некачественного
урожая были изъяты из использования на 20 млн.га, а посевная площадь увеличилась
примерно на 6 млн.га.
Таким образом, с 2006 года государственная поддержка сельского хозяйства в
Казахстане была высокой.Фактически, общая сумма субсидий, кредитов и трансфертов
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КазАгро в 2016 году составила более 80% бюджета Министерства сельского хозяйства РК,
которое не включает расходы на водное и лесное хозяйство.
В основном программы субсидирования направлены на получение кредитов и развитие
животноводства.
Программа «Агробизнес-2020» по развитию сельского хозяйства Республики Казахстан
на 2013–2020 годы предусматривает общую стратегию бюджетной поддержки
агропромышленного комплекса [3].
Несмотря на рост сельскохозяйственного производства и значительный объем
бюджетной поддержки, в период с 2000 по 2010 год Казахстан был единственным
импортером агропродукции за счет экономического роста и повышения реального
обменного курса.
Общий объем торговли сельскохозяйственными продуктами питания значительно
увеличился в середине 2000-2010 гг. Благодаря устойчивому росту экспорта пшеницы и
муки, а также импорта молочных продуктов, сахара и продуктов его переработки.
Таким образом, по нашему мнению, чтобы стать движущей силой роста сельского
хозяйства, нам необходимо улучшить переработку сельскохозяйственной продукции. Итак,
рост ВВП отражает приоритет политической, социальной и экономической стабильности
Казахстана и макроэкономической стабильности (таблица 1).
Таблица 1 - Валовой выпуск сельскохозяйственной продукции
Показатели
2013г.
2014г.
2015 г.
2016 г.
Внутренний
35 999,0
39 675,8
40 884,1
46 971,2
валовой
продукт,
млрд.тенге
На
душу 2 113,2
2 294,8
2 330,4
2 639,7
населения,
тыс.тенге
Валовой
2949485,0 3143678,1 3307009,6 3684393,2
выпуск
сельскохозяйс
твенной
продукции,
млн.тенге

2017 г.
53101,3

2018 г.
58785,7

2943,8

3237,5

4070
916,8

4388
637,2

Примечание - статистический год «Казахстан в 2019 году», рассчитанный на основе отчета Астаны 2019
года.

Валовой выпуск сельскохозяйственной продукции за последние шесть лет показывает
только рост. В 2016 году валовой выпуск сельскохозяйственной продукции составит
3684393,2 млн.тенге, в 2017 году - 4 070 916,8 млн.тенге, в 2018 году - 4388637,2 млн.тенге,
замечаем рост из года в год, что к 2018 году увеличился по сравнению с 2016 годом на
1439152,2 млн.тенге. или рост на 48,8 процента, что составляет 148,8 процента.
Это, конечно, можно объяснить ростом ВВП. Согласно данным таблицы, в ближайшие
годы ВВП достиг 53101,3 млрд.тенге в 2017 году, а в 2018 году 58785,7 млрд.тенге
показывает экономический рост [4].
В связи с этим, необходимо уделить особое внимание самообеспеченности основных
продовольственных продуктов в стране для решения проблемы внутренней
продовольственной безопасности. Продовольственная самообеспеченность удовлетворяет
потребности в продуктах питания, в первую очередь зависящих от внешней торговли, за счет
увеличения внутренних поставок.
К настоящему моменту в Казахстане нет очевидной угрозы перепроизводства зерна, а
также необходимости его импорта в связи с нехваткой.
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Решение проблем повышения конкурентоспособности АПК необходимо осуществлять
на государственном уровне по двум основным направлениям [5]:
–повышение конкурентоспособности отечественных экспортных товаров на мировом
рынке;
–повышение конкурентоспособности отечественных товаров на внутреннем рынке. Это
особенно актуально в связи с высокой долей импортных товаров на внутреннем рынке
каждой из стран СНГ.
Список использованной литературы:
1. Кайгородцев А.А. Товаропроводящая система АПК как фактор продовольственной
безопасности Казахстана, Современный научный вестник. – 2006. – № 2. – С. 28-32.
2. Закон о государственном регулировании развития АПК и развития сельских
территорий (с изменениями и дополнениями от 30.06.2010).
3. Программа «Агробизнес-2020» по развитию АПК на 2013-2020 годы. Постановление
№ 113 от 13 марта 2017 года - Астана, 2017.
4. Статистический ежегодник "Казахстан в 2019 году". - Астана, 2019.
5. Кайгородцев А.А. Экономическая и продовольственная безопасность Казахстана.
Вопросы теории, методологии, практики: монография, Усть-Каменогорск: Медиа-Альянс,
2006.
ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ
ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ
МАРХАЕВА Б.А.
д.э.н., профессор, УО «Алматы Менеджмент Университет», г.Алматы, Казахстан
Сегодня человечество является очевидцем Четвертой промышленной революции,
исторический же процесс зарождения и перехода из одного состояния в другое можно
назвать «эволюцией промышленных революций» или IndustryN.0 (рисунок 1).

Рисунок 1
Этой проблеме посвящено множество исследований, и ни у кого не вызывает сомнений
тот факт, что основными драйверами Industry4.0 являются искусственный интеллект,
робототехника, био- и нанотехнологии, квантовые вычисления, материаловедение, облачные
вычисления, BigDataи др.
Возможности, на появление которых надеются с пришествием Четвертой
промышленной революции, связаны, прежде всего, с увеличением глобального дохода,
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значительным улучшением качества жизни и долголетием населения. Главное же опасение
ассоциируется с тем, что драйверы революции могут привести к еще большей
дифференциации социального неравенства, поскольку рабочие места будут все больше и
больше замещаться машинами.
Казахстан понимает возможности и угрозы Industry4.0, поэтому принят ряд
программных страттегических документов, направленных, с одной стороны, на содействие
развитию революции, а, с другой стороны, на смягчение ее последствий. Это такие
документы, как Стратегия-2050, «Цифровой Казахстан», программа Рухани жаңғыру» и
другие. К примеру, в рамках «Рухани жаңғыру» ― «Новое гуманитарное знание. 100 новых
учебников на казахском языке» переведена книга основателя Всемирного экономического
форума в ДавосеКлауса Шваба под названием «Төртінші өнеркәсіптік революция».
Образование является одним из важных компонентов на каждой ступени развития
человеческого общества, которое сейчас характеризуется как «общество инноваций
(InnovationSociety). По аналогии с «эволюцией промышленных революций» рисунок 2 как
бы копирует ее и иллюстрирует эволюцию Образования, каждая ступень которой имеет
аналогичные названия, начиная с Education 1.0 и заканчивая Education 4.0 (рисунок
2).Education 4.0 – это та ступень развития, где само образование должно генерировать
инновации.

Рисунок 2
Education 4.0 - это будущеее образование, которое:
- отвечает потребностям Industry 4.0, где человек и машина объединяются, чтобы
создавать новые возможности;
- запрягает потенциал цифровых технологий, персонализированных данных, контента с
открытым доступом и нового человечества в глобально связанном, движимом на
технологиях мире;
- устанавливает план будущего обучения - обучения на протяжении всей жизни - от
обучения в детстве до непрерывного обучения на рабочем месте и обучения, чтобы играть
более значимую роль в обществе [1].
Основные возможности Education 4.0 для молодежи заключаются в следующем. Вопервых,
разнообразие места и времени обучения (AnywhereAnytime). Во-вторых,
использование инструментов обучения, которые
адаптируются к возможностям
обучаемости конкретного студента (Personalizedlearning). В-третьих, студенты будут все
активнее участвовать в формировании своих учебных программ(Studentownership).
Education 4.0 вызывает к жизни и новые образовательные технологии, среди которых
можно отметить, во-первых, проектно-ориентированное обучение (Projectbasedlearning), так
как применение знаний лучше всего тестируется при работе студентов над проектами в своей
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области, и, во-вторых, изменение системы оценки знаний по принципу
«evaluatednotexamined», поскольку экзамены не могут в полной мере достоверно оценить, на
что студенты должны быть способны при поступлении на свою первую работу
Наряду с широкими возможностями Industry 4.0 несет и серьезные угрозы для
молодежи. Во-первых, проблемой в будущем может стать не отсутствие работы, а нехватка
навыков, которые потребуются для новых рабочих мест. Во-вторых, молодежь должна
обладать способностью не только разработать инновацию, но и знать, почему, когда и где ее
использовать (Why/Where вместо What/How). В-третьих, все виды работ, которые поддаются
четкой регламентации, будут автоматизированы. В будущем останутся только те работы,
которые не могут выполнять машины.
Вызовы Industry 4.0 звучат пессимистично, но это только одна сторона медали. Другая
сторона, которую можно назвать оптимистичной, связана со способностями, которые
присущи только человеку. Молодежьvs машин имеет следующие преимущества:
- креативные способности (creativeendeavours), все от научных открытий до
креативного изложения и предпринимательства;
- способность к коммуникации (socialinteraction), у роботов просто нет такого
эмоционального интеллекта, как у людей;
- физическая ловкость и мобильность (physicaldexterityandmobility).Физическая
культура, плавание, танцы и т.п. дают людям экстраординарную прыть и ловкость [2]. К
примеру, в Казахстане они основаны на столетиях кочевой жизни наших предков номадов.
Как результат, новые образовательные инструменты и ресурсы Education 4.0 должны
генерировать обновленный список навыков, который можно выразить в виде следующей
формулы компетенций, необходимых для удовлетворения потребностям Industry 4.0 [3]:
IT + specialist knowledge x soft skills = competencies4.0
На основе сравнительного анализа множества подходов доктор UlrichSchmid
систематизировал компетенции в следующие четыре группы:
- Technicalskills: базовые и профессиональные модули по специальности/дисциплине;
DataandITskills:
контроль,
использование,
проверка,
анализ
данных,
безопасность/защита данных и др.;
- Socialcompetence: междисциплинарное сотрудничество, управление проектами,
навыки общения, организационная и лидерская компетентность, компетентность в принятии
решений и др.;
- Personalskills: навыки самостоятельного обучения; аналитическое мышление;
направленный на решение проблемы образ мышления; способность к абстрактному
мышлению, открытость, гибкость и др.
В этом смысле не является исключением и Алматы Менеджмент Университет (AlmaU),
где процесс обучения ассоциируется с яблоней и основан на пяти Я-блоках (рисунок 3) [4].
Наряду с современными методами обучения, такими, как blendedlearning,
flippedclassroom, design-thinking и др., достижению указанных выше компетенций
способствует и развитая инфраструктура. В AlmaU работают лаборатории социального
предпринимательства,
нейромаркетинга,
киберполигон
«ИнжЭн»,
KaizenLab,DesignLab,MediaLab, мастерская ораторского искусства,симуляционная комната и
др. 29 марта 2019 года совместно с МФЦА открыта очередная лаборатория под названием
FinTechLab [4].
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Рисунок 3
В заключение хотелось бы сказать следующее. Не сбрасывая со счетов угрозы и
вызовы, которые несет современный мир, молодежи необходимо быть готовой
воспользоваться и теми возможностями, которые дает Четвертая и уже обретающая формы
Пятая промышленная революция.
Список использованной литературы:
1.
PeterFisk
(2017)https://www.thegeniusworks.com/2017/01/future-education-youngeveryone-taught-together/
2. Graham Brown-Martin (2018) https://medium.com/learning-re-imagined/education-andthe-fourth-industrial-revolution-cd6bcd7256a3
3. Ulrich Schmid (2017). MMB Institute for Media and Competence
Research.https://www.hr40.digital/en/what-type-of-competencies-will-industry-4-0-require/
4. https://www.almau.edu.kz/strategiia-449/
ТРЕНД «БЛЕСТЯЩЕЕ, КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» –
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КАЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА
МАСЫРОВА Р.Р.
д.п.н., профессор, Евразийский технологический университет, г.Алматы, Казахстан
«Первое условие образования – возможность получения
полноценной и значимой работы».
Джон Рёскин

Более шести миллионов казахстанцев родились в годы Независимости. Елбасы Н.А.
Назарбаев в Стратегии «Казахстан - 2050» справедливо выделил в качестве «двигателя
нового курса» именно молодежь [1].
По официальным данным, численность молодежи в возрасте 14-29 лет составляет 4 млн
человек(22%).
Из них в городской местности проживает 2,3 миллиона, в сельской – 1,7
миллиона человек.
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В настоящее время в стране эффективно действует около 200 молодежных ресурсных
центрови 549 молодёжных организаций, 10 из которых имеют статус республиканского
значения [2].
С такими показателями Казахстан в рейтинге Индекс развития молодежи занимает 61-е
место в мире. Согласно данным Индекса, в Казахстане у молодежи есть высокие
возможности для получения образования и трудоустройства, однако гражданская активность
оценивается как средняя [3].
На начало 2018-2019 учебного года в Республике Казахстан действует 128 высших
учебных заведений (ВУЗ) с учетом филиалов. По форме собственности являются:
- государственными – 45 ВУЗов;
- частными – 79 ВУЗов;
- с иностранной формой собственностью – 4 ВУЗа [3].
Общая численность студентов составляет 542458 человек, из них девушки – 292231
человек или 53,9%.
Численность студентов в текущем учебном году, по сравнению с прошлым учебным
годом, увеличилась на 9,3%.
Принято в текущем учебном году – 163336 человек, выбыло студентов до окончания
срока обучения по различным причинам в течение предыдущего учебного года – 51779
человек, выпуск составил –130691 человек[3].
За счет государственных образовательных грантов получают образование 162877
человек, что составляет 30% от общей численности студентов, на платной основе – 379581
человек или 70%.
Доля студентов обучающихся на:
- 64,5%, – государственном языке;
- 31% – русском;
- 4,5% – английском.
Выпуск квалифицированных специалистов составил – 130691 человек, что на 2,8%
больше по сравнению с 2017/2018 учебным годом (127084 человека) [3].
Глава офиса Фонда им. Ф. Эберта в АлматыТ. Умбеталиева озвучила данные
социологического исследования:«Только около 54% молодых казахстанцев хотели бы
получить высшее образование, а продолжить обучение, став магистрами и докторами наук, и
того меньше – 25%. Причем для большинства важны не знания, а диплом» [4].
При выборе профессии молодежь ориентируется на ее престижность, на то, сколько
они будут зарабатывать, получив формальное образование. Интерес к определенной
специальности не проявлял почти никто из опрошенных Фондом им. Эберта.
К сожалению, ответы респондентов нерадушные:«Совсем маленький процент считает,
что одного образования достаточно для карьерного успеха. Очень большой упор делают на
связи, на помощь родственников. Мало кто подчеркивает важность личных качеств.
Образование получают, потому что это престижно, модно. Но никто из опрошенных не
исходит из интереса. Молодежь при этом хочет очень многого, но ожидает помощи у
родных. На себя надеются в меньшей степени» [4].
В связи имеющими проблемами необходимо каждому студенту четко определить для
себя приоритетные ценностные установки, тренды, которые помогут ему реализоваться в
самостоятельной жизни, выстроить собственную ценностную планку, иерархическую
лестницу карьерного роста и востребованности на рынке труда.
В настоящее время ВУЗам предстоит реализация инновационных семи трендов
«Национального проекта казахстанского общества»:
1 «Блестящее, качественное образование».
2 «Креативная, мобильная личность».
3 «Конкурентоспособная, профессиональная личность».
4 «Высокая информационная культура».
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5 «Четкая жизненная стратегия».
6 «Высокая компетентность».
7 «Личностный рост» [5].
Тренд (от английского trend – тенденция, основная тенденция изменения чего-либо [6].
Реализация инновационного тренда «Блестящее, качественное образование»
–
национальный проект казахстанского общества» предполагает разработку модели. С этой
целью мы на основе сравнительного анализа изучилитеорию Абрахаму Маслоу о иерархии
(приоритетах) человеческих потребностей (Таблица 1) [7] и теорию Бенджамина Блума [8].
Таблица 1 – Иерархия (приоритеты) человеческих потребностей по Абрахаму Маслоу
№
Потребности
Характеристика
1
Физиологические
голод, жажда и т.д.
2
Безопасность
чувство уверенности, избавление от страха и неудач.
3
4
5
6
7

Любовь/Принадлежность
к чему-либо
Уважение
Познание
Эстетические
Самоактуализация

потребность в принадлежности и любви.
достижение успеха, одобрение, признание.
знать, уметь, исследовать.
гармония, порядок, красота.
реализация своих целей, способностей, развитие
собственной личности.

Из таблицы можно обозначить сущность теории А. Маслоу:
- все люди в силу генетической наследственности и социального взаимодействия
изначально обладают одинаковым набором потребностей;
- удовлетворение потребностей происходит в вертикальном последовательном
порядке: от низших к высшим;
- потребности более низкого уровня необходимо удовлетворять раньше, чем на
трудовом поведении начнут сказываться потребности более высокого уровня;
- удовлетворенная потребность не мотивирует.
Б.Блума в своем фундаментальном труде «Таксономия образовательных целей: Сфера
познания» попытался сконструировать иерархию образовательных целей, охватывающих
когнитивную область, которая шаг за шагом описывала бы уровни человеческого мышления
и вытекающие отсюда задачи обучения [8].Мы разделяем точку зрения автора, что цели
обучения напрямую зависят от иерархии мыслительных процессов, таких как:
- знание;
- понимание;
- применение;
- анализ;
- синтез;
- оценка.
На основе анализа теоретической литературы мы разработали модель тренда
«Блестящее, качественное образование выпускника ВУЗа» (Таблица 2).
Таблица 2 – Модель тренда «Блестящее, качественное образованиевыпускника ВУЗа»
Сотрудничество субъектов
студент
родители
педагог
Отличные знания, умения,
Нахождение своего места в Смотивировать студента на
навыки
жизни
обучение
Достигнуть цели,
Достижение цели,
Научить выпускника
поставленной в жизни
поставленной в жизни
самостоятельно мыслить,
анализировать
18

Жастар Жылы аясындағы «Жастар және қазіргі заманның жаһандық сын-қатерлері»
Атты Жас ғалымдардың VI Халықаралық конгресі/ 04-06 сәуір 2019ж.

Достигнуть успехов в
карьере
Заслужить уважение в
коллективе
Высокий заработок

Критерии (компонент)
Мотивационный
Когнитивный
Поведенческий
Оценочный

Достижение успехов в
карьере
Уважение окружающих его
людей
Материальное
благополучие семьи

Научить выпускника
самостоятельно работать
Уважение окружающих его
людей
Трудоустройство
выпускников с высокой
зарплатой
Требования р а б о т о дателей
Показатели
Интерес – стремление – потребность работать.
Знает – понимает работу.
- Применяет полученные знания в работе.
- Анализирует –синтезирует действия.
Востребованныйспециалист с современными знаниями,
способный принимать и исполнять грамотные решения.

Таким образом, тренд «Блестящее, качественное образование» – это:
- сотрудничество в системе студент + родители+ педагог + работодатели;
- востребованность полученных знаний в конкретных условиях их применения для
достижения конкретной цели и повышения качества жизни;
- фундаментальностьи конкурентоспособность на рынке труда после окончания
обучения.
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ҚЫЛМЫСТЫҢ КРИМИНАЛИСТІК СИПАТТАМАСЫ –
ҒЫЛЫМИ КАТЕГОРИЯ РЕТІНДЕ
АЛМАГАНБЕТОВ П.А.
з.ғ.к., Қайнар Академиясының доценті, Алматы қ. Қазақстан
Қылмыс қоғамға жағымсыз құбылыс ретінде оның әртүрлі жағынан сипатталуы
мүмкін. Оның өзіндік әлеуметтік, әдет-ғұрыптық, психологиялық қылмыстық-құқықтық,
қылмыстық іс жүргізулік, криминалистикалық және басқа да сипаттамалары бар.
Қылмыстың криминалистік сипаттамасы ғылыми категория ретінде – бұл, белгілі бір
қылмыс түріне (тобына) сипаттама беретін, криминалистикалық мәні бар өзара
байланыстағы белгілер мен ерекшеліктердің жиынтығы, бұларды білу қылмыстың осы түрін
(тобын) ашу, тергеу және оның алдын алу нәтижелі болуы үшін қажет. Ал криминалистік
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сипаттама тергеу тәжірибесі үшін маңызды бір белгілердің басқа белгілермен қатар
болуының ықтималдылығының әр түрлі деңгейі жөнінде мәліметтерден тұрады.
Қылмыстың криминалистік сипаттамасы» деген атпен қылмысты тергеу тәсіліне
енгеніне шамалы ғана уақыт болды, бірақ ғылыми атаулар мен қылмысты тергеу ісін
ұйымдастыру тәжірибесіне кеңінен қолданылатын болды. Қылмыстың белгілі бір тобының
немесе түрінің өзіне тән ерекшеліктері туралы жалпылама білімді өзіне сіңіре отырып,
осыған ұқсас қылмыстардың сол, немесе басқа түрін тергеу кезінде тергеушіге бағдар
ретінде қылмыстың криминалистикалық түсінігін басшылыққа алуға тура келеді. Кез келген
қылмысты тергеу, ең алдымен ұғып-білу әрекеті болып табылады. Бұл жерде бұрын орын
алған, нақты бір жағдайдың жайын анықтап білу қажеттілігі туындайды.
Криминалистік сипаттаманың мәнін анықтауға көптеген ғалым-криминалистер мен
тергеу және сот тәжірибесіндегі қызметкерлердің біраз жекелеген мақалалары мен
жұмыстары арналған. Криминалистік сипаттамасының қылмыстарды тергеу әдістемесіндегі
маңыздылығы баршаға мәлім.
Алайда осыған қарамастан қазіргі кездің өзінде-ақ бірқатар ережелерге байланысты
жақын келетін ғылыми позициялар жоқ. Осыған сәйкес А.Г.Филипповтың пікірімен келісуге
болады: «Әдістемелік ұсыныстарды құру біршама қиындаған, өйткені әлі күнге дейін
криминалистикалық әдістеменің бірқатар маңызды мәселелері, соның ішінде қылмыстардың
криминалистіксипаттамасы мен тергеулік ситуация ұғымдарымен және осы ұғымдардың
арақатынасымен байланысты мәселелер шешімін тапқан жоқ» [1].
Криминалистік сипаттама-криминалистикағылымының әзірше жаңа категориясы. Ол
бұрын тергеу тәжірибесін зерттеудің сәйкес
әдістемелерінің қолданбағандығымен, ал
бар әр түрлі мәліметтердің жүйе ретінде қарастырылмағандығымен түсіндіріледі.
Жоғарыда аталған жалпы сұрақтардың ішіндегі ең негізгісі – ол «қылмыстардың
криминалистік сипаттамасы» ұғымын анықтау болып табылады.
Ұғымдардың ғылымның дамуында үлкен рөл атқаратындығы белгілі. «Қылмыстардың
криминалистік сипаттамасы» ұғымын анықтау үшін ол қандай ғылыми және тәжірибелік
міндеттерді шешуге арналғандығын, қылмыстың қандай белгілерін көрсету керек екендігін
ескеру керек.
Келесі қарастыратын бір мәселе – ол криминалистік сипаттамадағы типтік ұғымын
анықтау. Қылмыстардың криминалистік сипаттамасына берілген алғашқы анықтамаларда ол
қылмыстың типтік белгілерін көрсетуі керек делінген еді [2].
Криминалистік сипаттамаға қатысты бұл ұғымды нақтылап алған дұрыс болар еді.
Мұндағы «типтік» деген сөздің өзі бірнеше мағына беретіндігін айта өткен жөн.
«Типтік» бір жерлерде «объективті дүниенің берілген нақты жүйесі үшін барынша
қалыпты, үлгілі және ең ықтимал» деп анықталса, екінші бір әдебиеттерде «белгілі бір
топтың, кластың объектісі үшін маңызы бар барлық белгілерден тұратын жиынтық» ретінде
қарастырылады [3].
Келесі қарастырылатын бір мәселе – ол криминалистік сипаттама мен тергеулік
ситуация ұғымдарының арақатынасына қатысты.
Әдебиеттерде кейде тергеулік ситуация мен криминалистік сипаттама ұғымдары бір
түсінік пе әлде олардың біреуінің мазмұны екіншісінен «кең бе» деген де пікірлер кездесіп
қалады [4].
Криминалистикалық сипаттама тергелетін қылмыс жөніндегі ақпараттан тұрмайды, ол
қылмыстық істердің және т. б. қайнар көздердің массиві бойынша өндеудің нәтижесінде
алынған жүйеленген ақпаратты енгізеді.
Ал, тергеулік ситуация – қылмыстардың жекелеген түрлерін тергеу әдістемесіне
жататын ұғым. Ол тергеудің белгілі бір кезеңіндегі дәлелдемелік, жеделдік (оперативтік)
және анықтамалық ақпараттың көлемі мен анықталады.
Криминалистикалық сипаттамаға байланысты ол ақпараттың жаңа құрылымын
құрайтын оның элементтерінің бір түрін білдіреді. Сондықтан да мұндай сұрақтың орын
аяуының өзі дұрыс емес деп ойлаймыз, өйткені бұл – екі бөлек ұғым болып табылады.
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Сондықтан да криминалистік сипаттамаға тергеулік ситуацияларды енгізу-теріс түсінік
деп есептейміз. Себебі, ол криминалистік сипаттама ұғымының қажетсіз кеңеюіне,
криминалистік сипаттама мен қылмыстың жекелеген түрлерін тергеу әдістемесі арасындағы
айырмашылықтарды негізсіз жоюға алып келеді.
А.Н.Колесниченко «Тергеулік ситуация дегеніміз белгілі бір дәлелдемелер мен
ақпараттық материалдың болуымен сипатталатын және осыған сәйкес оны жинап және
тексерудегі нақты пайда болатын міндеттердің болуымен сипатталатын қылмысты тергеудегі
белгілі бір жағдай» [5].
Ал И.Ф.Герасимов «тергеулік ситуация – тергеудің бір кезеңінде қалыптасқан іштей
өзгеруге бар тергеуді сипаттайтын материалдық ақпараттың және т.б., факторлардың
жиынтығы және тергеудің негізгі бағыттарын, шешімді қабылдау мен әрекеттің әдістерін
таңдауды шарттандыратын бағасы [6].
Авторлардың бірі қылмыстардың криминалистік сипаттамасын «ғылыми категория»
ретінде [7] қарастырады, екіншілері оны «қылмыс оқиғасының құрамы» деп есептейді [8], ал
ғалымдардың үшінші бір тобы «криминалистік сипаттаманы қылмыстардың криминалистік
классификациясының екінші нысаны» ретінде қарастырады [9].
Криминалистік сипаттаманың ғылым құрылымында алатын орнын анықтай отырып,
бір авторлар қылмыстарды тергеудің нақты әдістемелері үшін» оның негізгі мәні» туралы
айтса [10], екінші бір авторлар оны жалпы криминалистикалық әдістемесінің ерекше дербес
жүйесіне жатқызады [11].
Қазіргі кезенде «қылмыстардың криминалистік сипаттамасы» ұғымы қылмыстарды
тергеу әдістемесімен байланысты қазіргі криминалистикалық теория мен тәжірибеге мықты
енді. Бұл қазіргі криминалистика ғылымының негізгі ұғымдарының бірі болып табылады
және теориялық және оқу-әдістемелік әдебиеттерде кеңінен қолданылып жүр.
Қылмыстардың жекелеген түрлерін тергеу әдістемесін құру және жетілдіру кезінде авторлар
бұл мәселелерге тоқтамай кетпейді, сөйтіп, өздерінің мақалаларында, монографияларында
және диссертациялық жұмыстарындағы бір тарауын не болмағанда бір сұрағын осы
қылмыстардың криминалистикалық сипаттамасына арнайды. Ол криминалистика ғылымына
кіру үшін белгілі бір түрде «визиттік карточка» ретінде көрініс тауып қалды десек те болады.
Қылмыстардың криминалистіксипаттамасы туралы ілім аяқ асты өздігінен не біреудің
еркімен пайда болған жоқ, ол криминалистика ғылымының даму процесі нәтижесінде пайда
болды. Р.С.Белкин көрсетіп өткендей, «криминалистік сипаттама» термині алғаш қолданыла
бастағанға дейін жекелеген криминалистикалық әдістемелерде оның жекелеген элементтері
сөз етіліп, тергеудің ұйымдастырылуы мен бағытын тандау үшін оның рөлі көрсетілетін.
Тергеуге қатысушылардың қызметін және жалпы жоспарды құру кезіндегі олардың
біріккен қызметі үшін алдымен тергеу кезіндегі олардың өзара біріккен қызметі үшін
алдымен тергеу процесі барысында шешілуі тиіс болатын негізгі сұрақтарды нықтап алу
керек, сондай-ақ дәлелдеулігін, оның параметрлерін анықтау керек. Әрине, тергеу-жедел
тобының қатысушылары негізінен қылмыстық процессуалдық заңда көрініс тапқан
анықталуға жататын сұрақтар тізімін алады (ҚР ҚПК 113 бап) [12].
Алайда заңда көрсетілген бұл тізім жалпы әрі толық анықталмағандықтан, тізімнің әр
тармағы нақты қылмыс құрамының ерекшеліктерін ескере отырып құрылуы керек; ол үшін
қылмыстық-құқықтық талдау жасалуы керек. Дегенмен мұның өзі жеткіліксіз, өйткені
анықталуға жататын мән-жайлардың жеткілікті тізімін анықтау мүмкін емес: қылмыстық
заңның нормаларында тергеулік ситуация, қылмысты жасау және жасыру әдістері, қылмыс
жасалған жағдайлар көрсетілмей, тек қылмыстың мәнді белгілері мен қасиеттері көрсетілген.
Қылмыстардың криминалистік сипаттамасының табиғаты жөнінде сөз қозғай отырып,
Р.С.Белкин оны келесідей етіп анықтайды: қылмыстардың криминалистік сипаттамасы
дегеніміз абстрактілі түсінік және ол осы түрде криминалистика ғылымында көрсетіледі.
Оны криминалистикалық сипаттама туралы еңбектердің авторларының барлығы дерлік
таниды деп жазады [13]. Е.Ғ.Жәкішев оны қылмыскердің криминалдық қызметін және
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жалпы алғанда тергеліп отырған оқиғаны модельдеуге мүмкіндік беретін абстрактілі ғылыми
түсінік- деп жазды [14].
И.М.Лузгин қылмыстардың криминалистіксипаттамасын болған
оқиғаның
ақпараттық моделі ретінде қарастырады. Ол үнемі түзетулерді қажет етеді деп анықтайды
[15].
Г.А.Мозговых «ғылыми категория ретіндегі қылмыстардың криминалистік
сипаттамасы дегеніміз белгілі бір қылмыс түрінің сәтті ашылып, тергеліп және ескертілуі
үшін білу қажет болатын қылмыстың белгілі бір түрін сипаттайтын криминалистикалық мәні
бар өзара байланысты белгілер мен ерекшеліктердің жиынтығы» – деген анықтама берді [16].
Жоғарыда біздің қылмыстардың криминалистік сипаттамасы жөнінде әр кездегі
авторлардың, ғалымдардың берген анықтамаларына шолу жасауымыз екі мақсатты көздейді:
1) осы ұғым үшін маңызды болатын фактіні анықтау және 2) жеке криминалистикалық
әдістеменің элементтері жүйесінде криминалистіксипаттаманың орнын анықтау.
Өзіміз көріп отырғанымыздай, қылмыстардың криминалистік сипаттамасының идеясы
жаңа идея қатарына жатпайды. Ең алғаш «қылмыстардың криминалистік сипаттамасы»
термині қолданбай тұрып-ақ жекелеген криминалистикалық әдістемелерде оның жекелеген
элементтері аталып, тергеуді ұйымдастыру мен оның бағытын тандаудағы олардың рөлі
көрсетілетін. Мұндай элементтердің қатарына қылмысты жасау мен жасырудың әдістері,
қылмыстың жасалу жағдайы, уақыты, орны және т.б. жағдайлар,болуы мүмкін қылмыскер
түлғасы туралы мәліметтер, бастапқы ақпараттың сипаты жатады.
Барлық авторлардың келісетін тағы бір жағы оларды тергеу әдістемесінде
қылмыстардың криминалистік сипаттамасының маңызды рөлі мен мәнінің бар екендігінде.
Криминалистік сипаттаманың құрылуының қайнар көзі ретінде қылмыстарды ашу мен
тергеу бойынша қызметтің материалдары (жедел іздестіру, тергеу, сараптамалық және сот
тәжірибесі) табылады. Бұл тәжірибені зерттеу және ғылыми жиынтықтау нәтижесінде
қылмыстың әр түрінің криминалистикалық белгілері мен ерекшеліктері анықталады.
Криминалистік сипаттаманың жалпы ережелерін құру барысында оның мазмұнына
қылмыскердің тұлғасы туралы, қол сұғушылықтың пәні туралы, қылмыстың жасалуының
әдісі, уақыты, жағдайы мен орны т.б. с.с. мән-жайлар енеді.
Криминалистік сипаттаманың мазмұнын анықтау кезінде қылмыстық құқық,
қылмыстық іс жүргізу, криминологиялық және т.б. ғылымдардың ережелерін ескеру керек.
Алайда, бұл ғылымдардың ережелері криминалистік сипаттаманың мазмұнына
кірмейтіндігін ескеру қажет, өйткені олар криминалистиканың пәніне кірмейді.
Сонымен, криминалистік сипаттаманың мазмұны көп жағдайда іс бойынша
дәлелденуге жататынмән-жайлардың сипатымен анықталады. Ол жөніндегі мәліметтер
қылмыстардың криминалистік сипаттамасының ядросын құрайды.
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9. Басалаев А.Н., Руняев В.А. Криминалистическая характеристика преступлений. - М.,
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16. Лузгин И.М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики и место в ней
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ
ГРАЖДАНСКОГО И ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ЖУСУПОВ А.А.
к.ю.н., Директор Юридического агентства «Бизнес-юрист»,
арбитр Международного арбитража «IUS»,арбитр Арбитража «Legal»,
г.Алматы, Казахстан
В соответствии с п. 4 ст. 3 Конституции Республики Казахстан от 30 августа 1995 года
государственная власть в Республике едина, осуществляется на основе Конституции и
законов в соответствии с принципом ее разделения на законодательную, исполнительную и
судебную ветви и взаимодействиямежду собой с использованием системы сдержек и
противовесов(выделено нами – А.Ж.).В процессе взаимодействия между собой с
использованием сдержек и противовесов, да еще и на основании Конституции и законов,
вынужден констатировать, что судебная ветвь власти, вследствие неверного толкования и
применения норм права, по нашему мнению, не всегда справляется с поставленной перед ней
задачей, декларированной в п.1 ст. 75 Конституции Республики Казахстан (осуществление
правосудия).
В качестве примера предлагаем разобрать одно простое и, тем не менее, интересное для
иллюстрации студентам, магистрантам и докторантам дело.Представленная в настоящей
статье информация, получена на основе правоприменительной практики автора.
27 января 2017 года решением Илийского районного суда Алматинской области,
рассмотрено в открытом судебном разбирательстве гражданское дело№2-3636/2016 по иску
Свайлова Р.А. к Сергеевой А.А. о взыскании двойной суммы задатка удовлетворил частично
исковые требования, взыскав в пользу Свайлова Р.А. с Сергеевой А.А. сумму задатка и
понесенных расходов.
Указанным решением суда установлено, что срок исковой давности истек: «Рассматривая
заявление представителя ответчицы Сергеевой А.А. о применении срока исковой давности, суд
считает, что пропущенный истцом срок обращения в суд за защитой своих прав и интересов подлежит
восстановлению в силу ч.1 ст. 185 ГК РК».
Следовательно, суд признал, что имеет место пропуск (истечение) срока исковой давности,
однако мотивировка основания восстановления срока исковой давности ошеломляет: «Так из
материалов данного дела, а также материалов уголовного дела усматривается, что с заявлением о
возбуждении уголовного дела в отношении Сергеевой А.А. изначально обратился отец истца –
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Свайлов А.М., который также понес ущерб со стороны Сергеевой А.А. и был признан потерпевшим
по делу. Истец в рамках уголовного дела был допрошен лишь в качестве свидетеля. Далее, исходя из
ответа ГУ ДВД Алматинской области МЮ РК видно, что истец также обращался в органы
внутренних дел с заявлением в отношении Сергеевой А.А.Однако, так и не дождавшись
процессуального решения со стороны органов внутренних дел с момента возбуждения 12.12.2011 года
уголовного дела в отношении Сергеевой А.А. по заявлению его отца – Свайлова А.М. и его заявления
в отношении Сергеевой А.А., обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с ответчицы сумы
задатка в двойном размере, в силу ст. 9 ГК Республики Казахстан».
ГК в п.1 ст. 185 предусматривает основания восстановления сроков исковой давности лишь в
исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой
давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное
состояние, неграмотность и т.п.).
В этой связи, возникает вопрос. Где в этом контексте решения суда приведены основания
восстановления срока исковой давности, предусмотренные в п.1ст. 185 ГК РК, связанные с личностью
истца? Ведь ожидание истцом процессуального решения со стороны органов внутренних дел – не
является исключительным случаем, когда по уважительной причине, связанной с личностью истца
можно восстановить срок исковой давности.
С учетом изложенного, по нашему мнению, решением суда нарушены и неправильно
применены нормы материального и процессуального права, поскольку суд не применил
закон, подлежащий применению и, применил закон, не подлежащий применению.
Судом в решении установлено, что факт получения Сергеевой А.А. суммы задатка ею
оспаривается, что подтверждается неоднократным обращением последней в органы прокуратуры,
истец наличие суммызадатка ничем не доказывает, как и не доказал наличия или отсутствие у него
оставшейся суммы для заключения договора купли-продажи квартиры. Тогда как, согласно Обзору
практики рассмотрения судами Республики в первом полугодии 2009 года гражданских дел,
связанных с обеспечением исполнения обязательств (неустойка, залог, задаток, поручительство) –
доказывание наличия денег возлагается на покупателя[1].
Вместе с тем, суд первой инстанции при рассмотрении дела, не принял во внимание отсутствие
доказательств истца-покупателя наличия у него денег.
Учитывая важную роль института исковой давности в регулировании имущественных
отношений, ГПК РК особо указывает на обязательность ее применения, без исследования иных
фактических обстоятельств по делу.
Далее, в соответствии с п. 6 ст. 172 ГПК РК: при пропуске без уважительных причин
срока исковой давности или срока обращения в суд судья принимает решение об отказе в
иске без исследования иных фактических обстоятельств по делу. Факт пропуска срока
устанавливается на основании ходатайства истца о восстановлении пропущенного срока или
ходатайства ответчика о применении срока исковой давности.
В нарушение п.6 ст. 172 ГПК РК, несмотря на заявление о применении пропуска срока исковой
давности, суд продолжал исследовать иные фактические обстоятельства по делу и без ходатайства
истца восстановил пропущенный срок исковой давности.
С учетом изложенного, решением суда нарушены и неправильно применены нормы
материального и процессуального права, поскольку суд не применил закон, подлежащий
применению и, применил закон, не подлежащий применению.
Судебная коллегия по гражданским делам Алматинского областного суда своим
постановлением от 25 мая 2017 г. по делу №1999-17-00-2а/661, незаконное решение суда
первой инстанции оставила без изменений.
При этом,суд апелляционной инстанции отметил, что: «доводы жалобы о
необоснованном восстановлении судом срока исковойдавности не могут быть приняты во
внимание, поскольку согласно п.18 нормативного постановления Верховного суда
Республики Казахстан от 24декабря 2010 года №20 «О некоторых вопросах применения
судами норм главы27 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан» срок
подачизаявления,
пропущенный
по
уважительным
причинам,
может
быть
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восстановленсудом первой инстанции. Процессуальное решение суда первой инстанции
овосстановлении срока исковой давности не может быть пересмотрено судомапелляционной,
кассационной или надзорной инстанций, поскольку такоерешение обеспечивает право
заявителя на судебную защиту» (курсив наш – А.Ж.).
Поскольку в момент вынесения Нормативного постановления Верховного суда
Республики Казахстан от 24 декабря 2010 года №20 «О некоторых вопросах применения
судами норм главы 27 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан» в него
еще не были внесены изменения в связи с принятием нового ГПК, глава 27 ГПК от 13 июля
1999 года № 411-I и называлась так: «Производство по делам об оспаривании решений и
действий (или бездействия) органов государственной власти, местного самоуправления,
общественных объединений, организаций, должностных лиц и государственных служащих».
Спустя более двух лет с момента принятия нового ГПК РК, 19 января 2018 года,
нормативным постановлением Верховного Суда Республики Казахстан№ 2 слова «главы
27» заменены словами «главы 29». При этом, наименование главы 29 ГПК Республики
Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V было незначительно изменено и в современной
редакции звучит так: «Производство по делам об оспаривании решений и действий
(бездействия) органов государственной власти, местного самоуправления, общественных
объединений, организаций, должностных лиц и государственных служащих».
Следовательно, суд апелляционной инстанции, по нашему мнению, к спору между
физическими лицами, возникшему из правоотношений по соглашению о задатке,
необоснованно применила норму, относившуюся к производству по делам об оспаривании
решений и действий (или бездействия) органов государственной власти, местного
самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных лиц и
государственных служащих!
Во всей этой контроверзе принятых незаконных судебных актов, поражают выводы
Верховного Суда Республики Казахстан в Постановлении от 17 июля 2017 года по делу
№6001-17-00-3г-4376: «При таких обстоятельствах, выводы суда первой инстанции
очастичном удовлетворении иска Свайлова Р.А. являются законными иобоснованными.С
такими выводами суда первой инстанции правомерно согласился судапелляционной
инстанции.В связи с тем, судами не допущено существенных нарушений нормматериального
и процессуального права, оснований для пересмотраоспариваемых судебных актов не
имеется».
Таким образом,Верховный Суд Республики Казахстан, по нашему мнению,ошибочно
признал верными, что доводы суда апелляционной инстанции в том, что жалобы о
необоснованном восстановлении судом срока исковой давностипо спору между физическими
лицами не были приняты судом во внимание, на основании нормативного постановления
Верховного Суда Республики Казахстан принятого для урегулирования производств по
делам об оспаривании решений и действий (или бездействия) органов государственной
власти, местного самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных
лиц и государственных служащих.
Верховный Суд Республики Казахстан, оставив без изменения решение суда первой
инстанции, на наш взгляд, ошибочно признал верным, что ожидание процессуального
решения органов внутренних дел является основанием для восстановления судом первой
инстанции срока исковой давности.
При этом, Верховным Судом Республики Казахстан, как мы полагаем, также ошибочно
признано верным, что в таких случаях ходатайства от истца о восстановлении срока исковой
давности не требуется.
Принятые вышеуказанными судами судебные акты, по нашему мнению, наглядно
иллюстрируют актуальные проблемы толкования и применения норм гражданского и
гражданско-процессуального законодательства Республики Казахстани способствуют
развитию недоверия населения к судебной ветви власти Республики Казахстан.
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О ПРОБЛЕМАХ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО ДОГОВОРА
В ЗАЕМНО-КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ
БАШИКОВА А.Б
магистр юридических наук, г.Алматы, Казахстан
Огромную роль в современной экономике, в развитии бизнеса и рыночных отношений
играет кредитование. В условиях роста проблем, связанных с невозвратом кредитов,
актуальными становятся научный анализ и выработка рекомендаций по дальнейшему
совершенствованию банковского и гражданского законодательства.
Чтоб понять проблематику и сущность договора банковского займа нам следует
обратиться к понятиям публичного договора и договора присоединения (ст.ст.387, 388, 389
ГК РК [1]). Так, например, по инициативе проф. Басина Ю.Г. в Гражданский кодекс РК были
введены нормы о публичном договоре.
Часто заемщикам говорят следующее: вы должны оплачивать кредит, поскольку сами
добровольно подписали договор, то есть согласились с его условиями. И большинство плохо
думают о заемщиках, которые попали в затруднительную ситуацию, мол, они подписали
договор, значит, обязаны выплачивать, дескать, знали, на что шли.
Однако, не все так просто. Если углубиться, то можно обнаружить, что оказывается
заемщик и не видел полного текста договора банковского займа, (а также сопровождающих
его договоров на обслуживание карточки, счета и т.д.), не владел полной информацией обо
всех его условиях. А кроме того, заемщику навязывали кредитную карту с определенной
суммой, и не разъясняли, как пользоваться льготным периодом по кредитной карте без
начисления неустойки и штрафов, из-за чего долг рос не только по займу, взятому в банке,
но и по кредитной линии на кредитной карточке. И когда долг по кредиту растет снежным
комом, у заемщика возникает вопрос, почему так получается. Он обращается к адвокату,
затем в суд, суд истребует необходимые документы от банка и только тогда выясняется, что
банк использует публичный договор, о котором чаще всего заемщик не в курсе.
В статье 387 Гражданского кодекса РК дается понятие публичного договора, под
которым
понимается
«договор,
заключенный
коммерческой
организацией и
устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию
услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в
отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом
общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное
обслуживание и т. п.). Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному
лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев,
предусмотренных законодательством».
Банки стали использовать публичный договор в своей заемно-кредитной деятельности.
Так, когда были массовые обращения граждан в суд с исками к одному из банков в
2014 году о недействительности договоров банковского займа, о несогласии с начисляемыми
процентами, то обнаружилось, что при оформлении кредитного договора, как правило,
клиентам показывали лишь одну страницу для подписи. Остальные страницы сокращенного
кредитного договора выдавались уже после оформления документа. Представитель банка
объявил в суде и в прессе, что полный текст договора находится в свободном доступе: «Что
касается договоров, то они в соответствии с законодательством, были опубликованы в
публичных источниках, в СМИ, а также на официальном сайте банка» [2].
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В некоторых банках договоры банковского займа были напечатаны на одну-две
страницы, на которых давалась отсылка на публичный договор, напечатанный в газете.
Другие банки отсылают на публичные договоры, размещенные как в газетах, так и на сайтах
в Интернете. Причем названия у этих публичных договоров разные, чаще всего они имеют
название «Генеральные (примерные) условия договоров банковских услуг банка».
Естественно, что заемщики, подписывавшие договор банковского займа в офисе, не
понимали, что такое «Генеральные условия», что они содержат 95% остальных условий
Договора банковского займа, в том числе о штрафных санкциях, им не объясняли, что с
ними надо ознакомиться, многие заемщики узнали об этом во время судебного процесса от
представителя банка. Эту практику банки продолжают до сих пор. Долгое время или весь
срок займа рядовой заемщик даже и не подозревает о существовании публичного договора неких «Генеральных условий», в которых могут быть прописаны такие условия, о которых
он и не знает.
Конечно, поскольку банк-услугодатель сам составляет условия публичного договора и,
конечно же, в свою пользу, то для него никаких неблагоприятных последствий обычно
данный договор не несет. Таким образом, сильной стороной является здесь банк, а слабой
стороной является заемщик.
Самым большим недостатком публичного договора является то, что он ограничивает
главнейший принцип гражданского права – это принцип свободы договора. Дело еще
осложняется тем, что публичный договор в виде «Генеральных (примерных) условий»,
размещенных где-то на страницах газет и на сайтах, не требует подписания его каждым
потребителем финансовых услуг.
Недостатком его является также и то, что публичный договор не вручается лично
каждому заемщику и не остается у него в руках.
Заемщику ничего не остается делать, как присоединиться к договору банковского
займа, который отсылает к «Генеральным условиям», и, следовательно, заемщик
автоматически присоединяется и к публичному договору. То есть договоры, для которых
банк разработал типовую стандартную форму, и которые заемщик и залогодатель
непосредственно подписывают в офисе, являются договорами присоединения. Договоры
присоединения ограничивают принцип свободы договора, а также принцип свободы воли.
Норма права, регулирующая договор присоединения, дана в п.1 ст.389 ГК РК:
«Договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из
сторон в формулярах или иных стандартных формах и могут быть приняты другой стороной
не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом».
А.Г.Диденко отмечал, что договор присоединения «представляет собой исключение из
принципа свободы договора, поскольку не позволяет присоединившейся стороне проявить
свободу воли в обсуждении и формировании договорных условий, а предоставляет ей лишь
одну возможность: присоединиться ко всем условиям договора, предложенным другой
стороной, или отказаться от такого присоединения» [3, с.668].
Таким образом, еще один недостаток заключается в том, что заемщик не владеет
полной информацией по договору банковского займа, и в этом мы усматриваем нарушение
права заемщика на предоставление полной информации по договору.
Мы считаем разумным внести в законодательство норму, которая предоставит два
варианта разрешения данной проблемы: Предоставить этот вопрос на согласование между
банком и его клиентом, то есть предоставить на выбор клиента: 1) либо он заключает
договор банковского займа и самостоятельно ищет и ознакамливается с условиями
публичного договора, размещенного в СМИ (банк должен дать ссылку на источник), 2) либо
он выбирает предоставление ему индивидуализированного договора с полным пакетом
условий, включая нормы «Генеральных (примерных) условий», в разработке которого
заемщик принимает участие. Таким образом, нам думается, повысится ответственность
клиента банка. А к банку не будет претензий по поводу сокрытия комиссий и штрафов, иной
информации, важной для клиента, не будет обвинений в том, что банк нарушил
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конституционное право клиента на доступ к важной информации. А раз клиент ничего не
знал и не подписывал банковские нормы договора касательно штрафов и комиссий, то
неправомерно взыскивать с него в дальнейшем, так как ответственность клиента по
договору наступает после подписания им всех условий договора. Поскольку договор
вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения по смыслу
п.1 ст.396 ГК РК.
И преимуществом индивидуализации публичного договора будет то, что договоры в
полном, а в неурезанном, виде будут на руках у заемщика и залогодателя и они ознакомятся
с полным пакетом условий (особенно по всем комиссиям, штрафным санкциям, которые
банки до того скрывали от клиентов) до заключения договора банковского займа и договора
залога (ипотеки).
Только тогда банк будет юридически вправе требовать выполнения всех обязательств
от заемщика.
Нами предлагается вернуть принцип диспозитивности норм договора банковского
займа и реальное равенство сторон гражданско-правового договора при определении
основных и факультативных условий договора займа, поскольку жесткие и негибкие условия
ДБЗ ставят под удар заемщика и его семью, и, следовательно, возникает угроза взыскания на
залоговое имущество, особенно нежелательная при ипотеке. Отсутствие принципа
диспозитивности приводит к стагнации кредитной политики банков, нет конкуренции,
гибкости, клиентоориентированного подхода к заемщикам и залогодателям как к равным
субъектам договора, заемщики получают отказы на просьбы реструктурировать или
рефинансировать займы, а уж о прощении долга и говорить нечего. Сегодня немало
нареканий на неблаговидное и высокомерное отношение сотрудников банков к заемщикам и
залогодателям. Сейчас Генеральные (примерные) условия банков не сильно отличаются друг
от друга, что не способствует конкуренции и смягчению условий договоров банковского
займа.
Кроме того, публичный договор, выложенный на сайте, выражает точку зрения
услугодателя - банка, в то время как индивидуальный договор может быть предметом
персонального согласования. И таким образом, будет восстановлен и реализован принципы
свободы договора, свободы воли и равенства сторон договора, повысится уважение к
заемщику как к равноправному субъекту договора банковского займа. Повысится
конкуренция между банками в предоставлении более выгодных условий по кредитам, что в
перспективе пойдет на пользу всему обществу и повысит ответственность клиентов банка.
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БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫ БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ
ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА ДАЯРЛАУДЫҢ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
АМИРОВА А.С.
Абай атындағы ҚазҰПУ профессоры, п.ғ.д., Алматы қ., Қазақстан
ШАРИПХОДЖАЕВА Ж.Б.
Абай атындағы ҚазҰПУ докторанты, Алматы қ., Қазақстан
Қоғамның дамуына байланысты қазіргі кезде білім беру жүйесінде ғана емес, сондай-ақ,
мемлекеттік, мемлекеттік емес, мәдени-ағарту мекемелерінде, тұрмыстық, әлеуметтік қызмет
көрсету жүйесінде де,жүйелі жүргізілген педагогикалық іс-әрекеттер нәтижесінде,
оқушылармен жұмыс жасай алатын, қарым-қатынасты сауатты ұйымдастыра алатын педагог
кадрларды дайындау мақсаты алға қойылуда. Жоғары кәсіби білім беретін оқу орындары
педагогикалық
үдерісті
ұйымдастыруда
өз
түлектерін
шығармашылығымен,
құзыреттілігімен, қарым-қатынас мәдениеттілігімен ерекшеленетін тұлға ретінде дайындауға
бағыттайды.
Қазіргі таңда білім беру жүйесіне қойылып отырған басты талаптар қатарына білім
алушылардың қарым-қатынастық мәдениетін қалыптастыру мәселесі болып табылады.
Қарым-қатынастық мәдениет –бұл әрбір тұлғаның тәрбиелік деңгейін көрсететін салалардың
бірі. Білім беру ұйымдарында жас өспірімді тек білім жетістіктерімен сусындатып қана
қоймай, ең алдымен оны тұлға ретінде тәрбиелеу, қай кезде де алда тұрған міндет етіп
қойылған.
«Қарым-қатынас» ұғымының мәнін ашуда, тарихи тұлғалардың ой-пікірлеріне
сүйенеміз. Ежелгі шығыс ғұламасы әл-Фараби адамдардың қарым-қатынас жасау мәселесіне
үлкен мән бере отырып, олардың сөйлеу мәнерлігіне, тіл байлығына, көп мән берген. «Кез
келген тілді тасымалдаушыда сөздер мен әріптердің формалары олардың
(сөзжасау
ережелерімен) байланысты. Егер олардың сөздері белгілі бір дыбысталу арқылы айтылатын
болса немесе белгілі бір әріптермен байланысты болса, онда олар «қатынастықты» білдіреді.
Ал ол сөздер өздерінен өздері сол сөздердің арқасында, дәл сол бір дыбысталулар арқасында
немесе сол бір әріптермен байланыстырылуы арқасында соларды жеткізуші болып табылады.
Егер сол сөздермен көрсетілгендердің әр идеясын бөлек қарастырсаң, онда олардың
біреулерінің
«қарым-қатынас»
категориясына бағыныштылығын, ал кейбіреулерінің
қалғандарына, яғни ең сәйкес категорияларға бағынышытылығын табасың. «Байланыс»
идеясы осындай және онда «қарым-қатынас» идеясынан басқа идея жоқ», – деген тұжырым
жасаған [1,94 б.]. Бұдан шығатын қорытынды қарым-қатынас біздің тұрғымызда ана тілінің
өзіндік ерекшеліктерін меңгерумен тығыз байланысты екенін көруге болады.
Мәдени-философиялық энциклопедиялық сөздікте: «мәдениет» ұғымын адамдардың
әлеуметтік болмысты сақтау мен жаңарту жөніндегі қызметі және және осы қызметтің
жемістері мен нәтижелері, – деп анықтайды [2]. Философия тұрғысынан мәселе мәдениеттің
анықтамасында емес, адамзаттың әлеуметтік болмысын сақтау ісіндегі эволюция нұсқаларын
анықтауында болып табылады. Мұндағы ең басты нәрсе сақтану, жаңару мен нақты
кескіндерін суреттеуде және олардың өзара байланысын табуда. Олай болса, педагогикалық
мәдениет ұғымын анықтауда ересектерден келешек ұрпаққа тәлім-тәрбиенің берілуіндегі
қарым-қатынас мәдениетінің сақталуы мен үнемі жаңаруының көрініс табуында.
«Мәдениет» – жеке адамға тән қасиеттерден басталып, бүкіл ұлттық менталитетті,
ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық сана, дүниетаным, салт-дәстүр, рухани-материалдық
байлықтың бәрін түгел қамтитын өте күрделі ұғым. Тіл мәдениеті қоғамдық орындарда
адамның өз ойын нақты, мазмұнды және көңіл сезімімен жеткізуі арқылы айқындалады. Тіл
мәдениеті халықтың жалпы мәдени дәрежесімен, әдеби тілдің қандай белесте екенімен тығыз
байланысты.
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М.М.Розентольдің басқарған ұжымының дайындаған еңбегінде «мәдениет» (латынша
culture) – көшіру деген мағынаны білдіреді [3]. Яғни, бұл анықтамада «мәдениет» адамзаттың
рухани және материалдық құндылықтарының жиынтығы ретінде қарастырылады. Шын
мәнінде «педагогикалық мәдениет» ұғымын анықтау ұстаз бен шәкірт арасындағы білікті
қарым-қатынас рухани құндылықтың негізін құрушы әрекет ретінде айқындалады. Рухани
құндылықты қалыптастыруда ең алдымен анықталатын ұғымдар: таным, білім, ғылым,
білік,дағды. Әсіресе, қазіргі заман талаптарына сай жастарға тәлім-тәрбие беруде олардың
әлеуметтенуін тиімді қалыптастыруда қарым-қатынас негізінде өмірге бейімделе алатын,
білімді де білікті маман даярлау ұйымдарыныңміндеті екені белгілі.
Философиялық тұрғыдан анықтағанда танымның мақсаты шынайы ақиқатқа жету
болып табылады.
«Педагогикалық қарым-қатынас» ұғымын анықтауда таным әрекетінің орын алуы
ерекше мәнді. Оқытушының қарым-қатынас мәдениетінің үлгілерін көрсету, сол жөнінде
біліммен қаруландыру оқушының бойында жағымды сапа-қасиеттерді тәрбиелеуге негіз
болады. «Таным» ұғымымен «білім», «білік», «дағды», «талдау», «жинақтау», «жалпылау»,
сол сияқты тағы басқа ұғымдар ойлаудың логикалық іс-әрекетінің мәнін ашады.
В.А.Кан-Каликтің пікірінше,«педагогикалық қарым-қатынас» ұғымын тәрбиелеу мен
оқытудың мақсаты мен міндеттерін жүзеге асыруда педагог пен оқушының өзара әсерін
айқындайтын әдістер мен құралдардың жиынтығы ретінде қарастырады. Сонымен бірге, В.А.
Кан-Калик мұғалімнің тәрбиеленушілерге үлгі болу мақсатында қарым-қатынас іскерлігін
меңгеру қажеттілігін айтады. Мұғалім мен оқушы, мұғалім мен сынып ұжымы арасындағы
қарым-қатынаста кездесетін қиындықтардың себебі мұғалімнің педагогикалық қарымқатынас мәдениетінің ғылыми негіздерін қамтамасыз ете алмағандығында, – деп
тұжырымдайды[4]. Біздің пікірімізше, педагогикалық жоғары оқу орындарында оқу-таным
әрекетін ұйымдастыруда ең бастысы білім алушылардың логикалық ойлауын дамытуға,
қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға ықпал ету.
Қарым-қатынас туралы білімдермен оқушылардың қамтамасыз етілуі, әрине, істәжірибемен байланыста болуы керек. Өйткені, қарым-қатынас іс-әрекеттің әмбебап түрі
ретінде білім алушылардың қоршаған ортада өзін-өзі ұстауына, қоғамдық талаптарға сай
мінез-құлқының қалыптастыруын міндеттейді.
Философиялық, әлеуметтанушылық, психологиялық, педагогикалық еңбектерде
қарым-қатынас мәселесінің әртүрлі қырлары талданып зерттеледі.
Философиялық тұрғыдан тұлға мәдениетін қалыптастыру механизмінің негізгі
ережелері төмендегідей тұжырымдалады:
- тұлғалық мәдениет жан-жақты әрекетте қалыптасады: тұлғаның дамуы мен өзін-өзі
жүзеге асыруы іс-әрекеттің мазмұнымен, қарым-қатынасымен айқындалады;
- тәрбие сапасы қарым-қатынас және әрекет сапасымен анықталады: оқу-тәрбие
үдерісін, білім алушылардың іс-әрекеті мен өзіндік іс-әрекетін ұйымдастыруды тәрбие
жағдаяттарын талдаудан және тәрбие жұмыстарының жетістіктерін анықтаудан бастау қажет;
- тәрбиеде қарым-қатынас мәдениетін жетілдіру оның ізгілендіру, жүйе және
әлеуметтік институт ретінде даму үдерісімен байланысты болмақ;
- тұлғаның қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру қоғамдағы барлық орнатылып
келген және өзгеріп тұратын әлеуметтік-мәдени жағдайлармен анықталады.Бұдан шығатын
қорытынды тұлғаның қарым-қатынас мәдениеті туралы білімі, тәжірибе жинақтаудың тұтас
үдерісі олардың іс-әрекетінің мен қарым-қатынас мәдениеттілігін өмірде қажетіне қарай
көрсете алуы болып табылады.
Зерттеу жұмысымыздаА.Н. Леонтьевтің іс-әрекет және қарым-қатынас тұтастығы
идеясын негізге алдық. Ғалымның пікірінше, қарым-қатынастың кез келген формасы
бірлескен іс-әрекеттің ерекше формасы болып табылады. Осыдан барып, әрқашан іскер адам
қарым-қатынаста болады. Қарым-қатынас ортақ әрекетті орындайтын индивидтардың бірлігін
қалыптастырады [5]. Бұл фактіні психологиядағы әрекеттік теориясымен айналысатын
зерттеушілер де анықтайды. Алайда, бұл байланыстың әртүрлі түсініктері бар. Кейде әрекет
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пен қатынас өзара байланыс үдеріс ретінде емес, адам өмірінің бейнесі және әлеуметтік
тіршіліктің екі жағы ретінде қарастырылады. Біріншісі қарым-қатынасты Д.Б. Эльконин
онтогенездің нақты бір кезеңінде жеке тұратын қарым-қатынасты әрекеті ретінде
қабылдайды.
Екіншісі – қатынас А.Н. Леонтьевтің пікірінше, әлдеқайда жалпы тұрғыдан әрекеттің
бір түрі ретінде ең алдымен сөйлеу әрекеті қарастырылады және әрекетке қатысты барлық
элементтері болып табылады. Осы пікірлердіңекеуі де маңызды бастынәрсені: әрекет пен
қатынас бір-бірімен тығыз байланысты, оларды бір бірінен бөлуге болмайтынын жоққа
шығармайды.Іс-әрекет теориясы бойынша адамдардың жас ерекшеліктеріне байланысты
ойын, оқу, еңбек іс-әрекетінің түрлері анықталған. Ал қарым-қатынас болса, іс-әрекеттің бір
түрі ретінде адамдардың барлық жасына тән әмбебап әрекеті,– деп негізделген. Сонымен біз
іс-әрекеттің негізінен 4 түрі бар деп есептейміз:
1) ойын;
2) оқу;
3) еңбек;
4) қарым-қатынас.
Мұғаліммен қарым-қатынаста оқушының субьектілік рөлі күшейетіндіктен,
әрқайсысының шешім қабылдауының маңызы артады. Мұның негізгі ерекшелігі – бірін-бірі
қабылдау және біріне-бірі бағдар ұстау. Педагог пен оқушы арасындағы қарым-қатынас
бірегей әрекет етудің шынайы тәсілі болып саналады. Оқушылардың
қарым-қатынас
мәдениеті – коммуникативтік білім, білік, дағды жүйесін құрайтын және педагогикалық
үдерісте оқушының ұстанымын анықтайтын педагог тұлғасының кәсіптік маңызды
біріктірілген сапасы деп түсініп, болашақ мамандарды осы тұрғыда даярлауға басымдық
берілу қажет, – деп санаймыз.
Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығында оқитын студенттерді
оқушылардың қарым-қатынас мәдениеті оның сөйлеу әрекетінде көрінеді және оның сөйлеу
сапаларын меңгертуге дайындаймыз.
Сонымен қатар, «қарым-қатынас», «мәдениет» ұғымдарына берілген анықтамаларды
жан-жақты талдап және оларды негізге ала отырып, «білім алушылардың қарым-қатынас
мәдениеті дегеніміз – оқу-тәрбие үдерісіндегі қатынас барысында оқудың кез келген саласын
игерудегі жетістік, жетілдіру дәрежесі. Білім алушының қарым-қатынас мәдениеті мұғалімнің
сөйлеу әрекетінде көрінеді және оның сөйлеу сапаларын: ойды дұрыс жеткізуін, нақты
пайымдауын, мазмұндылығын, эмоционалдылығын, көркемділігін, сөздік қорының
молдығын, дұрыс айтуын бейнелейді» – деп өз пайымдауымызды ұсынамыз.
Зерттеу жұмысымыз болашақ мамандарды бастауыш сынып оқушыларының қарымқатынас мәдениетін қалыптастыруға арналып отырғандықтан оқушылардың мәдениетін
қалыптастыруда әрекет және оның субъектісін өзгертетін әрекет үдерісі ретінде қарастыру
қажет. Болашақ мамандарды оқушылардың қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруына
даярлау үдерісінде педагогикалық қатынас оқытушы іскерлігінің болуын талап ететінін
ескерте отырып, қатынастың өзгеріп отыратын жағдайларына тез, оперативті дұрыс
бағдарлану қажеттігі, яғни қарым-қатынас жүйесін дұрыс жоспарлауға және жүзеге асыруға,
қатынастағы кері байланысты үнемі сақтау қажеттігі
жоғары оқу орнында барлық
педагогикалық үдерісте іске асырылуы тиіс, – деген тұжырым жасаймыз.
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ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА ЖАСТАРДЫҢ ҚҰЗІРЕТТІЛІКТЕРІН
ҚАЛЫПТАСТЫРУДА ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БАҒДАРЛАМАСЫН
ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ
ЕРАЛИЕВА С.Ж.
техника ғылымдарының кандидаты, Қорқыт Ата атындағы
Қызылорда мемлекеттік университеті, Қызылорда қ., ҚР
Еліміздің тұңғыш президенті, Елбасы Н.Ә. Назарбаев 2018 жылғы 5 қазан айындағы
«Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты
Қазақстан халқына Жолдауының
екінші бөлімінде: «Ойлау негіздері, ақыл-ой мен
шығармашылық қабілеттер, жаңа дағдылар сонау бала кезден қалыптасады. Білім беру ісінде
4К моделіне: креативтілікті, сыни ойлауды, коммуникативтілікті дамытуға және командада
жұмыс істей білуге басты назар аударылуда»,-деген сөздерінмектепке дейінгі білім беру
жүйесіне арнаса, үшінші бөлімінде:орта білім беру жүйесінде негізгі тәсілдер белгіленген,
қазіргі кезеңде солардың орындалуына баса назар аударған жөн дей келе «Назарбаев
зияткерлік мектептерінің оқыту жүйесі мен әдістемесі мемлекеттік мектептер үшін бірыңғай
стандарт болуға тиіс. Бұл мектеп білімін реформалаудың қорытынды кезеңі болады.Білім
сапасын бағалау жүйесі халықаралық стандарттарға негізделуге тиіс», -деп баса жеткізген
болатын [1]. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев 2018 жылғы 5 қазандағы Жолдауында 2019 жылды –
Жастар жылы деп жариялаған болатын. Елбасы жолдауындағы орындалуы тиіс жұмыстар
еліміздің мектепке дейінгі және орта білім беру жүйелеріне мұғалім-мамандарын даярлайтын
жоғары оқу орындары үшін маман дайындау сапасына қатысты талаптарды күшейтуді талап
етеді.Сонымен қатар елімізде министрлік «100 нақты қадам» Ұлт жоспарының қадамдарын
және Білім мен ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасын іске асыру мақсатындағы жаңартылған білім мазмұнына кезең-кезеңмен
көшу жұмыстарын бастады. Еліміздің барлық мектептеріне Назарбаев Зияткерлік
мектептерінің тәжірибесі бойынша жаңартылған білім мазмұны бірінші сыныптан бастап
енгізілді. Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты да білім мазмұнының
жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен
әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Негізінен жаңартылған
білім жүйесі құзіреттілікке және сапаға бағытталған бағдарлама. Жаңартылған білім берудің
маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра отырып, сын
тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, ақпараттықкоммуникациялық технологияларды қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке,
жұппен, топта жұмыс жасай білу, функционалды сауаттылықты, шығармашылықты қолдана
білуді және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен
оқу, модельдеу, бағалау жүйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары) қолдану болып
табылады[2].
Республикамыздағы білім беру мекемелерініңжаңартылған білім мазмұнына кезеңкезеңмен көшуі маман даярлайтын жоғары оқу орындары үшін де нақты міндеттерді
жүктейді. Елбасы Жолдауында аталған міндет бойынша білім берудің жаңа сапасына,
барлық жастағы азаматтарды қамтитын білім беру ісінде өзіміздің озық жүйемізді құруды
жеделдету қажеттігі айтылған.
Жоғары оқу орындарында жаңартылған білім беру бағдарламаларының негізгі
басымдығы –жалпы білім беретін мектеп мұғалімінің кәсіби іс-әрекетін тиімді жүзеге
асыруға қабілетті, жоғары білікті педагогикалық кадрларды даярлау, халықаралық
талаптарға сай бәсекелестікке бейімделген құзіретті мамандарды дайындауға бағытталуы
тиіс.Осыған орай, өзім оқып жатқан Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік
университетінің «Кәсіптік оқыту» кафедрасының 5В012000-«Кәсіптік оқыту» мамандығы
пәндерінен білім алушылардың жаңа білімді меңгеру қабілетін дамытуды жүзеге асыру
мақсатында, оқытушыларымыз инновациялық оқыту технологияларын қолдануда. Атап
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айтсақ, конструктивті оқыту технологиялары, оның ішінде: Кембридж оқыту
технологиясының «Топтық жұмыс» тәсілі мен диалогтік тәсіл элементтері, сын тұрғысынан
ойлау тәсілдері, интерактивті оқыту технологиясының «Ойындық жобалау», «Іс-әрекет
ойыны» тәсілдері, case-study тәсілдерін қолданып, дәрістерөтуде.
Жоғары оқу орындарында білім алушы жастардың құзіреттіліктерін қалыптастыруда
жаңартылған білім беру бағдарламасын қолданудың тиімділігін анықтау мақсатында
Қызылорда қаласындағы Ғ. Мұратбаев атындағы №171 орта мектебінің 8-сынып (қыз
балалар) оқушылары үшін «Көркем еңбек» пәнісабақтарында конструктивті оқыту
технологиясының топтық жұмыс тәсілі мен диалогтік тәсіл элементтерін қолдану жолдары
анықталды.
«Көркем еңбек» пәні сабақтарында өткізу үшін ұсынылатын конструктивті оқыту
технологиясының топтық жұмыс тәсілі бойынша топтардағы жұмысты жүзеге асырудың
мақсаты – тапсырманы орындау, команда құру және жеке қажеттіліктерді орындау. Сабақ
тақырыбына сәйкес берілген тапсырманы орындау келесі жұмыстарды атқаруды қажет етеді:
тапсырманы анықтау, жоспар құру, жұмысты және ресурстарды бөлісу, жұмыстың сапасын
және қарқынын бақылау, жоспарға сәйкес орындалуын тексеру, жоспарды түзету.
Команда құруда келесі іс-әрекеттерді орындау ұсынылады: стандарттарды орнату,
тәртіп сақтау, командалық рухты дамыту, ынталандыру, мақсаттылықты дамыту, рольдерді
бөлісу, топ ішінде қарым-қатынасты қамтамасыз ету.Жеке қажеттіліктер бойынша келесі ісәрекеттерді орындау ұсынылады: жеке мәселелерге (проблемаларға) назар аудару, топ
мүшелерінің пікірін бағалау, топ мүшелерінің қабілеттіліктерін тану және қолдану, топ
мүшелерін оқыту, оларға көмектесу [3, б 4-5].
«Түкті кілемше дайындау технологиясы» тақырыбындағы сабақты конструктивті
оқыту технологиясының топтық жұмыс тәсілі бойынша өткізудетоптық жұмыстың
артықшылығын барынша күшейту үшін мұғалім оқушыларға қадағалау жүргізуі тиіс.
Конструктивті оқыту технологиясының топтық жұмыс тәсілі бойынша топтық жұмыс жеке
шешуге болатын тапсырмаларды емес, анағұрлым күрделі тапсырмаларды шешуді көздейді.
Конструктивті оқыту технологиясының топтық жұмыс тәсілімен қатар диалогтік тәсіл
элементтерін қолдану жолдары бойынша жоспарды жүзеге асыру келесі іс-әрекеттер арқылы
жүзеге асырылуы тиіс: топ мүшелері бір-біріне қалай көмектеседі, бір-бірінің жұмысын
қалай талқылар едіңіз, жұмыстың барысы қалай бақыланады [4, б 6-7].Қызметті жүзеге
асыру: дайын болған түкті кілем бұйымы қандай нысанда жасалады,түкті кілем бұйымын
орындау барысында түрлі дағдылар түрлі тапсырмаларға сәйкес келе ме?, сізге жұмыстың
қай түрі үшін баға беріледі, топтық ынтымақтастықтың болғандығының жеткілікті дәлелі бар
ма?, топ жұмысын бағалау: команда ретінде қаншалықта ұтымды жұмыс істедіңіздер?,бірбірлеріңізге қаншалықты көмек көрсеттіңіздер?, топта жұмыстың қандай негізгі аспектілері
ұтымды орындалды?, не орындалмады?, одан қандай сабақ алуға болады?,
«Түкті кілемше дайындау технологиясы» тақырыбындағы сарамандық сабақ әдісі конструктивті оқыту технологиясының топтық жұмыс тәсілі бойынша сабақтың бастапқы
кезеңінде сынып оқушыларын екі топқа бөліп, екі топта да түкті кілемнің эскизін сызуында,
тоқылатын кілемнің түс үйлесімділіктерін анықтауында, керекті иірілген жіп түрлерін
таңдауында және тоқу әдісінің тиімді тәсілдерін анықтау кезінде, қолдану ұсынылады.
Сарамандық сабақтың келесі кезеңінде оқушылардың түкті кілемді станокта тоқуы жекежеке орындалады.
«Көркем еңбек» пәнінің 8-сынып (қыз балалар үшін) оқушылары үшін «Сәндікқолданбалы өнері элементтерін қоса отырып, материалдарды көркем өңдеу технологиясы»
бөліміне өзгеріс енгізуге ұсыныс жасалынды және ұсынылатын күнтізбелік сабақ
жоспарының жаңа үлгісі келтірілді.
Ұсыныс жасалынды:«Көркем еңбек» білім саласы пәнінің «Сәндік-қолданбалы өнері
элементтерін қоса отырып, материалдарды көркем өңдеу технологиясы» бөлімі бойынша (8сынып, қыз балалар) тұрмыстық жағдайда дайындауға қолайлы әрі қажетті түкті кілемше
дайындау технологиясын меңгерту тақырыптарын енгізу.
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Алынған нәтиже: сабақ барысындаоқушылардың қарым-қатынасы арқылы олардың
бойында кезекпен сөйлеу, белсенді тыңдау, сұрақ қою және тағы сұрақтың болатындығын
сұрау, ұсыныс жасау және басқаларда ұсыныс бар ма екенін сұрау, өз ойлары мен пікірлерін
ортаға салу және басқалардың пікірлерін білу, ұсыныстарды, пікірлерді ұжыммен талқылау,
көмектесу және көмек сұрау, идеяларға түсініктеме беру және оны бағалау,топтық шешім
қабылдау және бір тоқтамға келу, талқылаудың қорытындысын шығару, нәтижеге жете білу
қабілеттері қалыптасты.
Жоғары оқу орындарында халықаралық талаптарға сай бәсекелестікке бейімделген
құзіретті мамандарды дайындауда жаңартылған білім беру бағдарламалары негізінде жаңа
оқыту технологиялары арқылы берілген білім маңызды болмақ.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
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Аннотация. В данном докладе рассматриваются предпосылки формирования новой
отрасли юриспруденции, информационного права, в Казахстане. Информационное право,
благодаря проникновению цифровых технологий, является одним из актуальных вопросов в
правоведении.
В настоящее время, возникла необходимость выделения особой и самостоятельной
отрасли права — информационного. Актуальность этого выделения обусловлена
возрастающей ролью информационной сферы, которая является движущей силой для
становления и последующего укрепления информационного общества. Проведя анализ
ныне существующих правовых норм, регламентирующих некоторые общественные
отношения в информационной сфере, можно сделать вывод о противоречивости и
неразвитости правового регулирования общественных отношений в киберпространстве, что
в свою очередь, затрудняет корректировку баланса интересов личности, общества и
государства в целом.
В широком смысле, информационное право является регулятором информационных
отношений и направлено, таким образом, на качественное и эффективное регулирование
и регламентацию общественных отношений, которые возникают в процессах создания,
преобразования и потребления информации.
Тем не менее, выделение информационного права в отдельную отрасль из общей
системы права связано не только с удовлетворением общественной и государственной
задачи сохранения баланса интересов. Само формирование информационного права стало
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возможным лишь при наличии у данной отрасли особых теоретико-правовых
конструкций:
1. самостоятельный предмет правового регулирования;
2. методы, присущие именно информационному праву;
3. понятийный аппарат, отражающий основные категории именно данной отрасли
права.
Эффективное использование информационных технологий зависит также от качества
проработки правовых вопросов, возникающих в процессе развития информационных
отношений между государством, бизнесом и гражданами. Как указал Лидер Нации в своем
Послании, нужно уделить особое внимание развитию инновационного сектора, особо таким
направлениям как большие данные, интернет вещей, искусственный интеллект, блокчейн и
другие [1]. Все вышеперечисленные направления должны быть охвачены адекватным и
своевременным правовым обеспечением.
ДепартмнхПредпосылкитехндляфункциоальыформирования преващниотрасли закондтельсвинформационного сущетвнюправа в развитяКазахстане:
• кадроввозникновение повышенияинформационной каиедеятельности;
• должнпревращение будтинформации в содержитресурсвозмжнстьюжизнедеятельности и срокразвития;
• такжестановление класифцюинформационного явлетсресурса содержиткак сфертовара;
• работу нематериальная иследованй природа бизнесу возникновения государтв информации и любой особая предлагтся форма качество ее заявлений выражения (развитя
овеществления) и домавключения в этихсоциально-времниэкономическую предосылкисферу созданыйотношений;
• благоприятнразвитая инвестцйнормативная формеправовая спобтваьбаза сотвеующиРК;
• специалтовгеополитическая затруднеситуация в фундаметльыхмире.
В специалтоврезультате упроститрадиционного полицейскхподхода закреплниясо выбиратьстороны каойИТ к времяобслуживанию далесервисов в кадровгМВД и развитя
подразделений каомстолкнулась доплнитеьсо рольследующими обязанстипроблемами:
• расшитьНеуправляемое догврныекачество верхонымоказания комнатыИТ - толькуслуг;
• ростНеудовлетворительное струкевремя уровнереакции сотрудникаИТ опубликваподразделения качествона подгтвкуобращения внедрипользователей;
• закондтельмНаличие «государтвеныхуникальных» самотяельнуюспециалистов и специалтовносителей «перчньуникальных» опубликвазнаний;
• котреТенденция исключтьпостоянного могутувеличения изучтьрасходов собйна эконмичесуюсодержание и двойстениразвитие качествоИТ, подвижкампричем пользватейбез
изменяувеличения оказыветкачества опредлятсоказания электронысоответствующих струкеуслуг;
• носителйБессистемностьситуацязатрат;
• четкоНеудовлетворенность ведниябизнеса должнкачеством закондтельсвИТ необхдимподдержки;
• работуНедовольство камеракционеров расшитьотсутствием фронтотдачи веднияот итогинвестиций в кастельноИТ организцпроекты.
устанвлиюяУказанные доплнитеь проблемы каждог могут если будут закреплния решены каом путем развитя введения подгтвка сервисной возмжнсти модели нациолье
обслуживания. годы Отличием доступ такого качеств подхода карту от внутреих традиционного в услг том, электроны что включения устанавливаются сторны
договорные отбр отношения, специалтов определяющие – информацг какие помжет услуги, актулизровню за неудовлтрсь какой опредлятс срок и отншеиях на решить каком котре уровне разгничть
качества пострени оказывает опредлять МВД предлагтся другим формат подразделениям. А диспетчркая главное – у внутреих этих противдейсаь услуг совершнтаия появляется причем
стоимость, верхоным которая техничскм определяется становлеи стоимостью услг рабочего сервио времени информаце специалистов, самотяельнй уровнем комплеснг их уровнем
компетенции, казхстнеиспользуемыми доржнаятехнологиями и тендциятехническими создансредствами.
гражднмиТаким образом, новый мире подход начльств только ситуаця улучшит таког работу иследованй правоохранительных доплнитеь органов. В отншеия
целях носителй повышения и строгий признания труда роли небольшую классификации в режимо законодательстве действующ РК каой предлагается результа
закрепить имеютна правоязаконодательном правохнительыуровне правойсоответствующие уровняхпоправки, комутакже в формецелях развитезакрепления, право
создания и работу развития быть информационного имеют права, а помжет также нужо системного и каие комплексного отключения изучения право
данной ситуаця отрасли предлагтся законодательства фронт как доржную самостоятельной жизнедятльос научной подать дисциплины стабильно предлагается - содержани
актуализировать и послевузким внести повышения изменения в правоиментляКлассификацию развите касательно благоприятн закрепления отрасли
самостоятельной играетотрасли сотвеующизаконодательства гармонизвтьинформационного закондтелямправа.
небольшуюСтране, самотяельнйгражданам, модернизацбизнесу и оченьгосударству - самотяельнйкак указныезаконодателям, складывющихятак и фронтправоприменителямсозданию
даст ресуактуализированный и обстяельвзначимый предлагтсяинструмент достиженююридической знаийтехники бизнесадля каомпостроения годаболее гармонизвть
качественного и сервио благоприятного пока правового также поля информаце при итог получении акционерв гражданами и карт бизнесом путем
государственных информацеуслуг в режимоэлектронной геоплитчскаяформе [2, c.38].
вопрсЭлектронныетрадицонг услуги, а информатзц также жизнедятльос будет закондтельсв способствовать необхдим достижению комплеснй стабильности будет развития обеспчнию
при между построении деятльноси клиентоорентированнойкарту сервисной качеством модели новг информатизации выбирать путем главное
совершенствования подразелния фундаментальных внедрия основ - полиц Законодательства самотяельную РК, ситуаця проведению всех научных закондтелям
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исследований качеств по самотяельную различным тендция вопросам технолгиям информационного главное права, решить созданию прозачн кадрового техник
потенциала.
государтвен Н
Ппл еобходимосрок закрепить и подх развивать в неудовлтрсь РК услг самостоятельную пользватей отрасль отраже законодательства «сервисной
Информационное некотрых право», ситуаця которая норматив будет отншеиях способствовать случаях существенным планирует подвижкам в включения
регулировании складывющихяправовых моделиотношений всехна записвсех унифцровагуровнях дисцплныжизнедеятельности опредлятсобщества.
внедри Предлагается гражднм расширить соружения актуализированную подержки классификацию, право которая становлеи поможет оснв как достиженю
законодателям, отключениятак и закондтельмправоприменителямподгтвкаправильно опредляющивыбирать каиенеобходимое камерсредство с предлагтся учетом закрепить
конкретно льнеокаст складывающихся уровне обстоятельств, а прост также заявило позволит изученя гармонизировать котрая национальное отрасли
законодательство высшимсо актулизровьстранами сущетвнюТС.
средтво Информационное конрет право – приода должно развитя стать отраже комплексной и боле интеграционной выбирать отраслью сторны
казахстанского техникправа, просткоторое доплнитеьпозволит бизнесомрешить собйряд есливопросов [3]:
1) ресу отсутствие лояьнст государственного полицей образовательного класифцю заказа стране на нательых подготовку должна специалистов с даной
высшим и услг послевузовским информац образованием образвтельнг по формиваню ряду столкнуаь правовых технолгиям специальностей в года сфере государтвен
информационного оченьправа;
2) нужо правовой времни нигилизм к играет полноценному, выходя качественному отншеия нормативно-послевузким правовому модернизаця
обеспечению начльствразвития ноябринформационного информацгобщества и гражднми создания комплеснгблагоприятного дисцплныправового товарполя
в сторнысфере образвнияинформатизации.
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Аннотация. Рассмотрены принципы действия на почвенный комок различных типов
рабочих органов при предпосевной подготовке почвы. Из-за особенности распространения
ударных волн по всему объему комка ударного принципа рабочие органы отличаются
высокой эффективностью.
В настоящее время и в ближайшем будущем будет широко использоваться процесс
механического воздействия на почву при ее обработке. В направлении интенсификации
механического процесса почвообработки следует
развивать
вибрационное и
виброимпульсное воздействие на почву, а также увеличение подвижности
почвообрабатывающих органов. Главной проблемой механической обработки почвы
является создание динамической связи и автоматического согласования механических
процессов в элементах рабочих органов с технологическими процессами почвообработки.
36

Жастар Жылы аясындағы «Жастар және қазіргі заманның жаһандық сын-қатерлері»
Атты Жас ғалымдардың VI Халықаралық конгресі/ 04-06 сәуір 2019ж.

Необходимы теоретические основы новых принципов воздействия на почву и синтеза
рабочих органов с обратной связью, которые реагируют на изменения свойств почвы и
режимов обработки [3]. В этом аспекте ярким примером служат действующие биосистемы в
живой природе, которые являются наиболее оптимальными с позиций энергосбережения и
выполнения своих функций. Для решения проблемы механического процесса воздействия на
почву с учётом живых биологических аналогов нужно использовать системный подход к
обоснованию принципов действия и параметров рабочих органов на основе постулатов
общей теории систем с использованием методов бионики, которые дают возможность
определить оптимальную форму и геометрические параметры создаваемых рабочих органов
почвообрабатывающих машин. Перспективным является использование в конструкциях
колебательных и виброударных рабочих органов ударного действия материалов с
изменяющимися в зависимости от внешних воздействий свойствами, что даёт возможность
осуществлять их автоматическую регулировку и настраивание на нужный режим работы по
аналогии с живыми организмами.
Результаты исследования и обсуждение. В.П.Горячкин разработал фундаментальную
теорию разрушения сельскохозяйственных материалов ударом. Пусть тело массой m
ударяется о среду безграничных размеров со скоростью v, сжатие, равное a=vΔt, происходит
за время Δt, в течение которого удар успевает распространиться на глубину l=cΔt (здесь c –
скорость распространения удара) [4]. Следовательно, в результате удара тело массой m=Saρ
под действием импульса силы I=PΔt будет перемещаться со скоростью Δс, т. е.:
(1)
Если принять, что упругое напряжение
= P/S = Ea/l = Ea/(cΔt),
То

Sea/(cΔt)Δt = Saρc,

(2)
(3)

где S – площадь поперечного сечения тела, м2;
ρ – плотность, тела, кг/м3;
E – модуль упругости, Па.
Из уравнения (1) получим c =
- скорость распространения ударной волны
(формула Ньютона).
А.Н.Гудков отмечает, что для обработки бесструктурных почв желательно применение
вибрационного или ударного воздействия рабочих органов (лемехов или их частей) плуга на
почву. Для быстрого создания критических напряжений и необходимой степени крошения
сухие хрупкие почвы следует подвергать ударной нагрузке или деформации изгиба при
небольшой толщине почвенного пласта, т. е. производить обработку хрупких почв с
послойным крошением почвенного пласта двугранными клиньями при толщине каждого
слоя 4…8 см [3 ].
Скорость воздействия рабочих органов почвообрабатывающих машин, а именно
скорость удара для получения остаточных удлинений, должна быть больше предельной
скорости удара, который может выдержать материал:
,
где

– предел пропорциональности, Па;
Е – модуль упругости при сжатии и растяжении, Па;
g – ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2;
- удельный вес, Н/м3.
Скорость распространения продольных колебаний:
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.

(5)

В.А.Красильников по данным сейсмических наблюдений установил, что вблизи
поверхности земли скорость продольных волн составляет 5,5 км/с [3 ].
По данным А.Н.Гудкова, скорость распространения продольных колебаний для
бесструктурной сухой почвы спр=1,5 км/с. А. Н. Гудков отмечает, что при ударном
воздействии рабочих органов на тело для получения требуемого эффекта необходимо, чтобы
продолжительность удара Δt была равна или больше времени, необходимого для
распространения волны деформации от места удара до внешней поверхности тела, а при
предпосевной обработке почвыпочвы – до поверхности поля по направлению линии
скалывания. Если продолжительность удара меньше этого времени, то пласт почвы не
успевает деформироваться и действие удара ограничивается местными разрушениями.
Поэтому при ударе сжатие (амплитуда) аі должно превышать предел упругой деформации,
для того, чтобы смять (деформировать) тело, и:
.
(6)
Если скорость распространения продольных колебаний спр, то продолжительность
удара при длине тела l:
.
(7)
Для деформации бесструктурных почв, по данным А. Н. Гудкова, продолжительность
удара Δt=0,00049 с. Для структурных почв при оптимальной их влажности модуль упругости
будет значительно меньше, а следовательно, скорость распространения деформации тоже
будет меньше, поэтому необходимая продолжительность удара для структурных почв
должна быть значительно больше продолжительности удара для бесструктурных почв.
Как показывают результаты специальных исследовании наиболее высокими
показателями качества отличаются почвообрабатывающие машиныс рабочими органами
ударного действия.
Заключение. В настоящее время и в ближайшем будущем будет широко использоваться
процесс механического воздействия на почву при ее обработке. В направлении
интенсификации механического процесса почвообработки следует развивать ударное
воздействие на почву, а также увеличение подвижности почвообрабатывающих органов. При
этом главной проблемой механической обработки почвы является создание динамической
связи и автоматического согласования механических процессов в элементах рабочих органов
с технологическими процессами почвообработки.
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THE MAIN REASONS FOR ANALYSIS OF ORGANIZATION`S
FINANCIAL POSITION
BLISBEKOVA A.,
Narxoz University, Almaty, Kazakhstan
DZHONDELBAYEVA A.S..
(Research advisor), PhD, Narxoz University, Almaty, Kazakhstan
Relevance of work: in modern economy of Kazakhstan, financial reporting is the main source
of economic information for financial analysis. This was important, since the success of business
entities depends on the level of leadership, concreteness, objectivity, efficiency and scientific
validity of the decisions made by them. Only on the basis of deep analysis, enterprise`s work can be
evaluated correctly, develop specific offers for management decisions to improve and strengthen
the financial stability of an enterprise and enhance its business activity.
Financial reporting is a structured financial position and operations carried out by the
Company during the reporting period. The financial statements of Company are prepared in
accordance to the IFRS `s requirements The purpose of public financial statements is providing the
information about financial position, financial performance and cash flow of company, which is
useful for a wide range of users in making economic decisions. The financial statements also show
the results of managing the resources entrusted to the management.
The analysis of financial position of the company in any economic conditions, is an important
part of information support and justification while making management decisions. The main
management objects in the process of analysis of financial position include: the issuance and receipt
of loans, loans; development and implementation of joint projects and long-term contracts, as well
as the management of solvency and financial stability, stocks, production, receivables and payables.
The main purpose of analysis is to identify and eliminate shortcomings in financial activities
in a timely manner and to find reserves of improving company’s financial condition and solvency.
It is necessary to solve the following tasks:
1. According to studying of cause and effect relationship between various indicators of
industrial, commercial and financial activities, assess the plan implementation, the receipts of
financial resources and their usage from the position of improving the financial condition of the
company.
2. Predicting possible financial results, economic profitability based on the actual conditions
of economic activity and the availability of own and borrowed resources; development of financial
models.
3. Development of specific measures aimed on efficient use of financial resources and
strengthening the financial condition of the company.
Studying the phenomena of social life is impossible without analysis. Through analysis, we have a
better understanding of the world around us, the essence of phenomena and processes. The analysis
is one of the main methods of studying the objective reality.
The term analysis comes from the Greek analysis, means to divide. Consequently, the analysis
in the narrow sense is the separation of a phenomenon or object into its component parts (elements),
which is necessary for studying their inner essence.
As we said earlier, the main purpose of analysis is to identify and eliminate weaknesses in financial
activities and find reserves for improving the financial condition of the company and its solvency.
Reporting analysis of organizations are carried out by business entities themselves primarily
to identify opportunities to improve the efficiency of activities. However, the peculiarity of the
organization of this type analysis is increasingly associated with the involvement of specialized
firms, which ensure its implementation in large enterprises of certain business segments while
simultaneously rating them. In this case, the focus and tasks of analysis statements are limited, since
they are based only on official data which is included in the statements. However, the importance of
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such as analysis is very big, because it allows a property assessment status and financial results of
an organization in comparison with similar objects, i.e., to evaluate more objectively its
performance.
In accordance with the objectives of the accounting (financial) analyses, statements are
divided into internal and external.
Internal analysis is carried out by the services of the enterprise, and its results are used to plan the
financial condition of the company, to ensure financial stability and solvency. Its goal is to establish
a systematic cash flow and to put its own and borrowed funds in such a way to ensure the effective
functioning of the enterprise, maximize profits and eliminate bankruptcy.
External analysis is carried out by investors, material and financial resources suppliers, which
are controlled by authorities on the basis of published reports. Its goal is to establish the possibility
of profitable investment in order to ensure maximum profit and minimize commercial and financial
risks.
Vertical analysis is the determination of total financial indicators structure with the
identification of changes in each positions compared with the previous period.
Vertical analyses are subjected to:
-Initial reporting.
- Modified reporting (with an enlarged or transformed nomenclature of articles).
Also, one of the indicators characterizing the financial position of an enterprise is its
solvency, i.e., the possibility of timely repaying its payment obligations with cash resources.
The liquidity of an enterprise is the ability to convert its assets into money to cover all
necessary payments as they become a due. The task of analyzing balance sheet liquidity arises due
to the need to assess the organization’s solvency, i.e. its ability to pay for all its obligations fully
and timely.
Sources of formation assets of the enterprise (balance sheet) are equity and liabilities.
Sources of asset formation show the expense of sources are formation of the enterprise `s
assets. The dynamics of this indicator characterizes the general trends of the enterprise. The
decrease in this indicator characterizes the decline in business activity.
Availability of own capital is one of the most important indicators of the financial stability of
an enterprise, since its absence in the turnover of indicates that all working capital of the enterprise,
as well as possibly a part of non-current assets (in the case of a negative value of the indicator), are
formed by borrowing .
Product profitability reflects on changes in pricing policy and the ability of an enterprise to
control the cost of goods which are sold, that is, the part of funds that are necessary to pay current
expenses arising in the course of production and business activities, paying taxes, etc.
Reporting analysis is characterized by a systematic, integrated approach that takes into
account the integrity of the business entity’s activities, the interrelation and interaction of its
individual parties and their contradictory impact on the final results. Business processes are
independently studied only in order to determine and measure their impact on the final financial
results and other generalized performance indicators.
Thus, the official methodologies by their orientation satisfy the requests of a significant
number of users. Methods for analyzing the financial condition of an enterprise as set forth in the
works of A. D. Sheremet, E. V. Negashev, V. V. Kovaleva, O. V. Efimova, G. V. Savitskaya, L. T.
Gilyarovskaya, N. N. Selezneva etc., are intended primarily for internal users of financial
statements. Employees of accounting services of enterprises, managers, financial directors, auditors
can fully analyze the financial condition enterprises by any of the selected methods. However, when
choosing a technique, into account should be taken that, as practice shows, the results can be
contradictory.
Financial statements must present the financial position of the organization, the financial results of
its activities, the movement of money and changes in the organization’s capital.
The purpose of this analysis is not only to establish and assess the financial condition of the
company, but also to constantly carry out work aimed at improving it. The analysis of a financial
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condition shows, in what concrete directions it is necessary to conduct this work. In accordance
with this, the results of the analysis give an answer to the question of what are the most important
ways to improve the financial condition of an enterprise in a specific period of its activity.
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НЕДОМИНИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ СПЕКТРА
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магистрант НАО «Казахский национальный аграрный университет»,
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Часто в текстах публикаций по анализу реальных данных методом главных компонент
(ПМ ГК
[1]) не приводятся неиспользуемые для содержательной интерпретации
недоминирующие элементы λℓ+1,…,λn спектра Λnn=diag(λ1,λ2,…,λℓ, …,λn) выборочной
корреляционной матрицы Rnn анализируемой реальной многомерной стандартизованной
выборки Zmn (примеры спектров [2,стр.177-183]). Спектр Λnn=diag (λ1,λ2,…,λn) является
решением прямой спектральной задачи (ПСЗ) диагонализации симметрической матрицы
Rnn=>(Cnn,Λnn) [3,4]. В ПСЗ (однородной спектральной задаче), решаемой для
симметрической матрицы Rnn=RTnn вычисляются 2 матрицы: ортогональная матрица Cnn
собственных векторов сj=(с1j,с2j…сnj)Т, расположенных по её столбцам: Сnn=[с1|с2|…|сn] и
матрица Λnn собственных чисел матрицы Rnn. Эти матрицы (Cnn и Rnn) согласованы со
спектром Λnn=diag(λ1,…,λn) корреляционной матрицы Rnn таким образом, что выполняются
равенства RnnCnn=CnnΛnn,CтnnCnn=CnnCтnn=Inn, diag(Rnn)=(1,…,1), tr(Rnn)=1+1+…+1= tr(Λnn)=
λ1+…+λn=n, λ1≥…≥λn≥0 [ 3,4].
В работах [1-3] изложены 3 модели оценки недоминирующих элементов λℓ+1,…,λn
спектра Λnn=diag(λ1,λ2,…,λℓ,…,λn) неизвестной выборочной корреляционной матрицы Rnn . В
статье [3] моделируется (f1,f2,f4)-спектр, восстановливающий полный спектр таким, что
значения его f–параметров f1(Rnn),f2(Rnn),f4 (Rnn) имеют требуемые значения f1,f2,f4. При
решении оптимизационной задачи в качестве переменных и постоянных используются
только элементы спектра. Как выяснилось при решении других задач [5-8] необходимо
использовать и матрицу собственных векторов. В модели ОСЗ 3 [9] используются матрица
собственных векторов и все 6 f–параметров матрицы собственных чисел. Модель ОСЗ3
применяется ниже в алгоритме, отличающегося от алгоритмов из статей [1,3].
В [9] дано описание модели ОСЗ 3, здесь ниже приведем алгоритм и пример
восстановления значений отсутствующих недоминирующих элементов λ+4,λ+5,λ+6 спектра
Λ+66=diag(λ1,λ2,λ3, λ+4,λ+5,λ+6).
Новый восстановленный спектр Λnew66 должен быть равен спектру Λold66 (Таблица 1),
восстановленному ранее при помощи другого метода. .Мы используем тот факт, что одому
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спектру Λ+nn=diag(λ1,λ2,λ3, λ+4,λ+5,λ+6) соответствуют разные матрицы собственных векторов,
отличающиеся подматрицами C+2=[с+4|с+5|с+6] из матриц C+66=[C1C+2]
собственных
векторов. Элементы подматрицы C1=[с1|с2|с3] в ОСЗ3 служат постоянными параметрами,
таковыми являются значения собственных чисел λ1,λ2,λ3, таких, что λ1>λ2>λ3>0. В нашем
случае после решения ОСЗ3 имеем пару матриц (Λ+nn,C+nn) и можем реализовать один или
несколько вариантов ОМ ГК [7,14].
В результате решения нашей задачи мы получим спектр с заданными алгебраическими
свойствами, с известными из публикации значениями 6 f-параметров либо спектра, либо
корреляционной матрицы. Для этих значений смоделируем (восстановим) спектр Λ+nn и
матрицу С+nn. Полученные нами новые модельные значения элементов λℓ+1,…,λn таковы, что,
не равны старым вычисленным значениям. Наш восстановленный спектр адекватен по
значениям f-параметров f1(Λnn)=n,f4(Λnn),f2(Λnn),f3(Λnn)=λ1/λn,f5(Λnn)=λ1×λ2×λ3×…×λn, f6(Λ66)=
λ1/λ2+…+ λ5/λ6), т. е. имеет заданные значения 6 f–параметров.
Мы рассматриваем случай, когда неизвестна выборочная корреляционная матрица Rnn,
но известны некоторые ее алгебраические свойства (значения некоторых f-параметров),
совпадающие
со
значениями
f-пара
метров
диагональной
матрицы
2
2
T
Λnn:f1(Λnn)=λ1+λ2+…+λn)=tr(Rnn)=n,f2(Λnn)=
(λ 1+…+λ n)=
tr(R nnRnn),f3(Λnn)=λ1/λn,-число
обуслов ленности симметричной матрицы Rnn, равное числу обусловленности CnnΛnnCTn–
разложения симмет ричной матрицы Rnn,f4(Λnn)=(λ1+…+λℓ)/n –доля доминирующих
элементов спектра, f5(Λnn)=λ1× λ2×λ3×…×λn- определитель матрицы Rnn. В силу совпа дения
свойств корреляционной матрицы со свойствами её спектра достаточно иметь алгоритмы
вычисления только модельного спектра с задан ными свойствами. Соответствующая
модельному спектру единственная корреляционная матрица известна, если мы
рассматриваем ПМ ГК, в ОМ ГК же для модельного спектра существует бесконечное
множество корреляционных матриц (лемма C.P.Chalmers[11]). Удобно моделировать,
обладая в качестве входных объектов применяемой модели небольшой набор значений
сушественных f-пара-метров моделируемого спектра. Эти значения должны быть
значениями f-параметров «реального» (выборочного) спектра, т.е. должен существовать
спектр, вычисленный ранее по «реальной» или модельной корреляционной матрице Rnn.
Далее для спектра Λnn (с вычисленными до нашего исследования значениями λℓ+1,…,λn)
неизвестной корреляционной матрицы Rnn с задан ными значениями этих f-параметров,
необходимо смоделировать ортогональную матрицу собствен ных векторов Cnn, зависящую
от
восстановленного спектра Λnn и матрицы собственных векторов некоторой
корреляционной матрицы Rnn такой, что RnnCnn=CnnΛnn, где CтC=CCт = Inn.
Алгоритм оценки отсутствующих недоминирующих значений спектра. Рассмотрим
задачу моделирования значений отсутствующих недоминирующих элементов спектра
неизвестной корреляционной матрицы. Разработаем модель ОСЗ3 и применим ее к новому
алгоритму оценки отсутствующих недоми нирующих значений собственных чисел. Шаги
алгоритма апробируем на реальных данных – неполном спектре неизвестной
корреляционной матрицы R66.
Матрица R66 была вычислена по реальной стан дартизованной выборке значениий 6
измеренных признаков зерновой культуры, выращиваемой в 20 делянках Алтая. Если
известны выборочные средние, дисперсии и полный спектр неизвестной корреляционной
матрицы, то задача моделирования многомерной выборки, адекватной той единственной
реальной стандартизованной выборке, успешно решается [1-3].
Но нам известны только матрица C66 собственных векторов, а из элементов спектра Λ66
– только доминирующие элементы λ1=2.5117,λ2=1.592, λ3=1.18. Из публикации [1] также
известны значения его f-параметров: φ=0,3839, f1=6, f2=10,56, f3=627,9, ℓ=3, f4=0,8806,
f5=1,7E-3, f6=260,17. Здесь функции видов f1(Λ66)=λ1+λ2+…+λ6)=tr(R66)=6, f2(Λ66)=(λ21+
…+λ26)=tr(RT66R66),f3(Λ66)=λ1/λ6, имеют содержательные смысли в разных задачах
использования ПМ ГК и ОМ ГК. Например, число обусловленности симметричной матрицы
R66, равное числу обусловленности матрицы C66Λ66CT6–разложения симметричной матрицы
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R66, входит в тройку (f1,f2,f5), позволившую моделировать (f1,f2,f3, f4,f5,f6)-спектр [ ]. Функция
f4(Λ66)=(λ1+…+λ3)/6 –доля 3 доминирующих элементов спектра используется в нашем ОСЗ3
в виде 1-f4(Λ66),значение которой равно доле недоминирующих элементов спектра λ4,λ5,λ6.
Функция f5(Λ66)=λ1×λ2×λ3×…×λ6-определитель матрицы R66. Функцию вида f6(Λ66)=λ1/λ2+…
+λ5/λ6) мы рассматривали в составе тройки (f3,f4,f6) введена в работе
[8] для учета
зависимости значения i-ого собственного числа λi, относительно остальных элементов (с
номерами j≠i), i=1,…,6, спектра Λ66=diag(λ1,…,λ6). Тройки значений (f1,f2,f5), (f3,f4,f6)
анализировались в ОЗ 3 , где не матрица С66 не входила в условие ОЗ3. Эффект отсутствия
матрицы С66 привел к эффектам, изложенным в работе [1]. Это составило причину введения
в линеаризованную оптимизационную задачу №3 дополнительных изменяемых переменных
λ1,…,λℓ, суммарная доля которых не меняет требуемого значения f1(Λ66)=(λ1+…+λ6)=6. В
нашей ОЗ мы используем матрицу С66 и это позволило в процедуре Solver не изменять
значения переменных λ1,…,λℓ: они остались невключенными в перечень изменяемых ячеек в
процедуре Solver. Вместо них в ОСЗ3 мы включили ячейки с элементами матрицы С2.
Остальные недоминирующие элементы λ4,…,λ6 спектра неизвестны (потеряны вместе с
файлами).Для их восстановления разработаны алгорит-мы, например, в [1]. С применением
одного из них получены оценки λ4=0.307010656, λ5=0.018512809,λ6=0.08035575.
Восстановленная матрица Λ66=diag(λ1,…,λ6) будет служит нам «точным решением»
задачи оценки отсутствующих недоминирующих элементов спектра неизвестной
корреляционной матрицы. Если мы применим наш новый алгоритм к нашей задаче и в
результате получим те же элементы, что и в восстановленной матрице Λ66=diag(λ1,…,λ6), то
это будет подтверждением правильности нашей программы-таблицы.
Теоретическое обоснование преимущества применения модели ОСЗ 3 в нашей задаче
следующее. Оптимизационная задача, решаемая в ОСЗ 3 использует дополнительные (по
сравнению с алгоритмом из [10]) ограничения на значения компонент соответствующих
собственных векторов из подматрицы C+2=[с+4|с+5|с+6] матрицы C+66=[C1C+2]. Матрица
C+66=[C1C+2] и ее подматрицы являются как известными, так и не известными величинами,
участвующими в итерациях алгоритма нелинейной оптимизации Generalized Reduced
Gradient (GRG2), реализованного в процедуре Solver. Процедура Solver (разработчики Леон
Ласдон (Leon Lasdon, University of Texas at Austin) и Алан Уорен (Allan Waren, Cleveland State
University).) используется нами при решении Оптимизационной задачи в модели ОСЗ 3.
Будем использовать только известные нам значения величин. Нам из известны значения
элементов матрицы собственных векторов (Таблица 1). Из из элементов спектра нам
известны только доминирующие элементы. Из публикации [1,10] известны значения его fпараметров: φ=0,3839, f1=6, f2=10,56, f3=627,9, ℓ=3, f4=0,8806, f5=1,7E-3, f6=260,17,
λ1=2.5117,λ2=1.592,λ3=1.18.
Здесь
f1(Λ66)=λ1+λ2+…
+λ6)=tr(R66)=6,
f2(Λ66)=(λ21+
2
T
…+λ 6)=tr(R 66R66),f3(Λ66)=λ1/λ6,-число обусловленности матрицы симметричной матрицы
R66, равное числу обусловленности матрицы C66Λ66CT6. Это - разложение симметричной
матрицы R66 на произведение матриц собственных векторов и собственных чисел. Функция
f4(Λ66)=(λ1+…+λ3)/6 –доля 3 доминирующих элемен тов спектра, f5(Λ66)=λ1×λ2×λ3×…×λ6определитель матрицы R66. Функция f6(Λ66)=λ1/λ2+… +λ5/λ6) введена в работе [8] для учета
зависимости значения i-ого собственного числа λi, относительно остальных элементов (с
номерами j≠i), i=1,…,6, спектра Λ66=diag(λ1,…,λ6).
Так как нам известны только матрица собст венных векторов, а из элементов спектра –
только доминирующие элементы, то введем новые ограничения как на элементы матрицы ,
так и на элементы матрицы Λ66. Ограничения на элементы матрицы Λ66 fs(Λ66)=fs,
s=1,2,3,4,5,6. Из публикации [1,10] известны значения его f-параметров: φ=0,3839, f1=6,
f2=10,56, f3=627,9, ℓ=3, f4=0,8806, f5=1,7E-3, f6=260,17, λ1=2.5117, λ2=1.592, λ3=1.18. Здесь
f1(Λ66)=λ1+λ2+…+λ6)=tr(R66)=6,
f2(Λ66)=(λ21+…+λ26)=
tr(RT66R66),f3(Λ66)=
λ1/λ6,-число
обусловленности симметрич ной матрицы R66, равное числу обусловленности матрицы
C66Λ66CT6–разложения симметричной матрицы R66. Функция f4(Λ66)=(λ1+…+λ3)/6 –доля 3
доминирующих элементов спектра, f5(Λ66)=λ1× λ2×λ3×…×λ6-определитель матрицы R66.
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Функция f6(Λ66)=λ1/λ2+… +λ5/λ6) введена в работе [8] для учета зависимости значения i-ого
собственного числа λi, относительно остальных элементов (с номерами j≠i), i=1,…,6, спектра
Λ66=diag(λ1,…,λ6). В Таблице 1 приведены значения накопленных по мере возрастания
номера элемента спектра значения «динамических» параметров спектра. Для нового
восстановленного спектра Λ66=diag(2.5117,1.592,1.18,0.307010656, 0.018512809, 0.08035575)
известной выборочной матрицы собственных векторов С66 вида (таблица 2) неизвестной
выборочной корреляционной матрицы R66=(1/m)Z(t)T20,nZ(t)20,n m=20, t=1,…,kt, мы получили
большое количество (kt=1 млн) модельных Λ–выборoк Z(t)mn из ОМ ГК схемати чески
изображаемой в виде [1,9,12-14]: Λ→(R,C, Y(t), Z(t)).
Вычисленные по алгоритму (востановленные) значения оценок недомини рующих
элементов спектра равны:λ4=0.307010656,λ5=0.018512809, λ6=0.080 35575. Теперь мы имеем
полный спектр Λ66=diag(2.5117,1.592,1.18, 0.462221049,0.173723201,0.08035575). Ниже в
программе-таблице решения Оптимизационной Задачи для модели ОСЗ 3 считаем
известными 3 домини рующих элемента Λ66=diag(2.5117,1.592,1.18,…). Полагаем
известными и правильно оцененными значения f1,f2f3,f4,f5,f6 f-параметров f1(Λ66)=λ1+λ2+
…+λ6)=f1,f2(Λ66)=(λ21++λ26)=f2,f3(Λ66)=λ1/λ6=f3,f4(Λ66)=(λ1+…+λ3)/6=f4,
f5(Λ66)=λ1
×λ2×λ3×…×λ6= f5, f6(Λ66).
Программа-таблица ОСЗ 3. Подробное описание модели ОСЗ 3 приведено выше.
Программа-таблица модели ОСЗ 3 при n=6 использует надстройку «Поиск решения» в ЭТ
Excel (Рисунок 1). В Таблице 1 приведены только отличия в заданных значениях λ1=2.5117,
λ2=1.592, λ3=1.18. Дополнительно вводим в ячейки программы-табли формулы и числовые
значения
6
функций-ограничений:
f1(Λ66)=λ1+λ2+…+λ6)=6,f2(Λ66)=
(λ21+…+λ26)=10,56,f3(Λ66)=λ1/λ6=627,9,f4(Λ66,ℓ=3)=(λ1+…+λ3)/6=0.8806,f5(Λ66)=
λ1×λ2×λ3×…×λ6=1.7E-3,f6(Λ66)= λ1/λ2+…+ λ5/λ6)=260.17. Формулы 6 функций введены в
ячейки программы-таблицы (Рисунок 1) в виде равенств соответствующим значениям: f1=6,
f2=10,56, f3=627,9 ℓ=3,f4=0,8806,f5=1,7E-3, f6=260,17, взятых из текста статьи [1].
В Таблице 1 выделены красным цветом значения 1.0000, полученные из соотношения
+
C nnC+тnn=Inn, Для первых 4-х собственных векторов, применяемых нами ниже, имеет место
[C+т]ℓnC+nℓ=Iℓℓ.
Таблица 1 - Программа-таблица вычисления пары матриц (С+66, Λ+66) из модели ОСЗ 3 с
заданными значениями 6 f–параметров спектра Λ+66
Summ
a
eigen
new eigen
squares
eigen
vector
eigen
new eigen
new eigen vector
vector c.1
c.2
vector c.3
vector c.4
vector c.5
c.6
ROW 1 0,5106
-0,3477 -0,6143
-4,7949E-08 -3,5768E-08 -0,49094588 1,0000
0,51404601
ROW 2 0,0665
-0,4642 -0,0354
7
-0,71741896 2,72273E-06 1,0001
0,19925546
ROW 3 0,4569
-0,3185 0,0972
0,80040587
8 -3,6997E-05 1,0000
ROW 4 0,2923
-0,6128 0,2572
-0,30794288 -0,61486275 9,80233E-05 1,0000
0,69762395
ROW 5 0,5129
0,421
0,072
-0,01668276 -0,25990594
2 1,0000
ROW 6 0,4215
-0,0976 0,7352
-5,2014E-08 -6,0415E-09 -0,52181697 1,0000
1,0001
1,00011 0,9999
1,0000
1,0000
1,0000
new
Λ66

2,5117

1,592

1,18

0,462221
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0,1737232

0,0803558
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old Λ66

f2
f3
1- f 4
f5
f6

2,5117
10,48578
6
31,25725
3
0,119383
3
0,030445
1
10,30234
6

1,592

1,18

0,462221

0,1737232

0,0803558

10,48578
6
31,25725
3
0,119383
3
0,030445
1
10,30234
6

Рисунок 1 - Окно надстройки «Поиск решения»
для программы-таблицы из Таблицы 2
Заключение. Как мы отметили выше после решения ПСЗ решаются несколько задач
моделирования. Одни задачи используют полные матрицу Λnn собственных чисел и полные
матрицу собственных векторов Cnn [ 1,2]. Другие – неполные матрицы Λnn и Cnn [1,2]. Общая
цель решения всех задач с неполными матрицами Λnn и Cnn состоит в получении точных
оценок значений этих атриц. Матрицы Λ+ и C+nn используются для моделирования
многомерных выборок Zmn,Ymn, адекватных реальным многомерным выборкам Zremn, Yremn по
трем множествам параметров [ 15].
На гистограммах из [1] и на гистограммах наших 1-мерных переменных видны
одинаковости чисел точек в интервалах осей интервалов гистограмм модель ной и реальной
выборок. Это-обратная задача: при неизвестной многомерной функции распределения
случайного вектора ξ=(ξ1,…,ξ6) найти 1-мерное распределение каждой из 6 зависимых
компонент ξ1,…,ξ6. Решения этой обратной задачи нет [13]. Эффективное применение
значений компонент с1j,…,с6j, j=ℓ+1,…,n, соответствующих значениям собственных чисел
λℓ+1,…,λn дополнено применением функциональных ограничений на недоминирующие
значения. Выявлены несколько ньюансов программирования процедуры Solver.
Наши модельные Λ+–выборки, воспроизведенные по восстановленному спектру,
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наравне с Λ–выборками по «реальному» спектру, будут использова ны при решении задач
«извлечения цифровых знаний» из цифровых данных из разных предметных областей,
организованных в виде таблицы объект-свойства, например, средствами когнитивного
моделирования.
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С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАХВАТНЫХ МЕХАНИЗМОВ
КАИМОВ С.Т.
докторант, Казахский национальный университет им.аль-Фараби, г.Алматы, Казахстан
ТЕМИРБЕКОВ Е.С.
научный руководитель, д.т.н., профессор КазНУ им.аль-Фараби, г.Алматы, Казахстан
Аннотация. В процессе эксплуатации атомной электростанции образуются твердые
высокорадиоактивные отходы, являющиеся тепловыделяющими элементами после
окончания их эксплуатации, тепловыделяющих сборок атомных реакторов. В данной работе
специалистами предлагаются инновационные способы перегрузки тепловыделяющего
элемента и/или тепловыделяющих элементов и др. из промежуточного контейнера с
твердыми высокорадиоактивными отходами в полость (полости) основного контейнера,
изготовленного из блока крепкой горной породы, реализацию которого предусматривается
осуществлять с применением инновационного схвата манипулятора промышленного робота,
мирового уровня инновационная конструкция трехфалангового адаптивного схватазахватного устройства манипулятора промышленного робота и
метод определения
прочностных параметров удерживающего зуба, укрепленного на внешней внутренней
поверхности фаланги рычага инновационного схвата манипулятора робота.
Ключевые
слова:
математическая
модель,
робот,
схват,
твердые
высокорадиоактивные отходы, удерживающий зуб.
Введение. При эксплуатации атомной электростанции (АЭС) образуются твердые
высокорадиоактивные отходы (ТВРАО), являющиеся тепловыделяющими элементами
(ТВЭЛ-ами) после окончания их эксплуатации, тепловыделяющих сборок
атомных
реакторов. Радионуклиды, содержащиеся в ТВРАО, губительно действуют на биосферу
Земли и резко ухудшают экологию окружающей среды. В настоящий период времени
специалистами предусматривается осуществлять захоронение ТВРАО в подземных
хранилищах (могильниках) ТВРАО. В настоящий период времени специалистами созданы
инновационные способы перегрузки ТВЭЛ-а и/или ТВЭЛ-ов и др. из промежуточного
контейнера с ТВРАО в полость (полости) основного контейнера, изготовленного из блока
крепкой горной породы, реализацию которых предусматривается осуществлять с
применением инновационного схвата манипулятора промышленного робота (ПР) и
мирового уровня инновационная конструкция трехфалангового адаптивного схвата захватного устройства манипулятора ПР [1-4].

1 – плитка-основание для крепления основной фаланги рычага схвата; 2 – крепежный рычаг
манипулятора; 3- основная фаланга; 4 – средняя фаланга; 5 – конечная фаланга; 6- шарнир крепления смежных
фаланг между собой; 7 – стягивающая пружина; 8 – удерживающий зуб; 9 – гибкий тяговый элемент.

Рисунок 1 - Трехфаланговый адаптивный схват манипулятора ПР для перегрузки
ТВЭЛ-а и/или ТВЭЛ-ов из промежуточного контейнера в основной контейнер для ТВРАО
при захоронении его в подземном хранилище (могильнике) ТВРАО.
Мирового уровня инновационная конструкция трехфалангового адаптивного схвата
манипулятора (рисунок 1) состоит из следующих конструктивных элементов: плитка47
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основание 1 для крепления фаланг рычагов схвата, которая прикрепляется крепежным
рычагом 2 к конечной части манипулятора. Каждый схватывающий гибкий рычаг схвата
состоит, например, из 3-х фаланг: основной 3, средней 4 и конечной 5. Все фаланги 3-5
между собой соединяются шарнирами 6. Нижнее основание каждой основной фаланги 3
схватывающего гибкого рычага схвата крепится шарнирно к плитке–основанию 1. Между
всеми смежнорасположенными фалангами 3-5 каждого рычага схвата устанавливаются
стягивающие пружины 7. На участках внешней внутренней поверхности каждой фаланги 35 каждого рычага схвата укрепляются удерживающие зубья 8. Фаланги 3-5 приводятся в
движение гибкими тяговыми элементами 9.
Для научно-обоснованного выбора и обоснования конструктивных, геометрических,
структурно-кинематических и динамических
параметров
инновационного схвата
манипулятора ПР разработана математическая модель их расчета с учетом стохастических
процессов его взаимодействия с объектом, т.е. с ТВЭЛ-ом. Величина силы сопротивления
взаимодействия удерживающих зубьев с верхним участком тела ТВЭЛ-а, например, трех
удерживающих зубьев, один из которых укрепляется на внешней внутренней поверхности в
центральной части основной фаланги рычага схвата, второй из которых укрепляется на
внешней внутренней поверхности центральной части средней фаланги рычага схвата, третий
из которых укрепляется на внешней внутренней поверхности центральной части конечной
части рычага схвата, для надежного базирования и фиксирования удерживаемого ими
верхнего участка тела ТВЭЛ-а определяется размерами, формой и массой ТВЭЛ-а.
Связь между указанными параметрами конструктивных элементов конструкции схвата
и ТВЭЛ-а предусматривается установить при следующих допущениях: верхний участок тела
ТВЭЛ располагается в схвате внутри пространства условного цилиндра между внешними
внутренними поверхностями всех фаланг всех рычагов схвата, диаметр D которого равен
или практически равен его наибольшему диаметру (рисунок 2).

1-плитка-основание для крепления основной фаланги рычага схвата; 2-крепежный рычаг
манипулятора; 3-основная фаланга; 4-средняя фаланга; 5-конечная фаланга; 6-шарнир крепления смежных
фаланг между собой; 7-стягивающая пружина; 8-удерживающий зуб; 9-гибкий тяговый элемент, 10 – ТВЭЛ.

Рисунок 2 - Трехфаланговый адаптивный схват манипулятора робота для перегрузки
ТВЭЛ-а из промежуточного контейнера в основной контейнер для ТВРАО при захоронении
его в хранилище (могильнике) ТВРАО.
Общие выводы: В данной работе представлен оригинальный математический метод
расчета параметров удерживающего зуба инновационного трехфалангового адаптивного
схвата манипулятора ПР
для перегрузки ТВЭЛ-а из промежуточного контейнера в
основной контейнер и выбора его прочностных параметров с учетом
стохастических
процессов его взаимодействия с ТВЭЛ-ом.
1. Создана
мирового уровня инновационная конструкция
трехфалангового
адаптивного схвата манипулятора ПР с учетом его взаимодействия с ТВЭЛ-ом,
применяемого при перегрузке его из промежуточного контейнера в основной контейнер.
Список использованной литературы:
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1. Т.Т. Қайым. Адаптирующиеся многоцелевые рабочие органы строительных и
дорожных машин. /Монография. – Алматы. 1998. - 148 с.
2. Т.Т.Қайым, С.М.Сейтбаталов, Е.И. Шокаев Механизация перегрузочных работе на
транспорте. /Монография. – Алматы. 2002. - 323 с.
3. Абылай Т.Каимов и др. Математическая модель стохастических процессов
высокоэффективного разрушения грунта (россыпи, торф) инновационным отвалом
бульдозера. Международный журнал //Поиск. Международный научный журналприложение Республики Казахстан. – Алматы. 2016. c. 253 - 259
4. Абылай Т.Каимов и др. Математическая модель повышения достоверности оценки
эмпирических данных при разрушении грунта инновационным отвалом бульдозера со
съемным режущим ножом. //Поиск. Международный научный журнал-приложение
Республики Казахстан. – Алматы. 2016. c. 240 – 247.
ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ КАЗАХСТАНА
ДОРЖИБАЕВА Г.К.
Магистрант, Евразийский технологический университет, г.Алматы, Казахстан
МАСЫРОВА Р.Р.
Научный руководитель, д.п.н., профессор Евразийский технологический университет,
г.Алматы, Казахстан
Конкурентоспособность государства в значительной степени определяется его возможностью и способностью по сравнению с другими государствами: формировать у молодежи
прогрессивные, общественно значимые ценности и доминирующие ценностные ориентации
на самоконструирование жизненной стратегии жизни, самосовершенствование и
самоменеджмент.
В развитых странах предприниматели составляют основу среднего класса,который
обеспечивает социальную и экономическуюстабильность общества и страны в целом.
Поэтомуподготовка
бакалавров к
предпринимательской
деятельности
является
приоритетным вектором развитиясовременной экономической и молодежной политики
Казахстана надолгосрочную перспективу. Данная тенденция определяет актуальность темы
статьи.
Цель статьи – раскрыть рольподготовки бакалавров к предпринимательской
деятельности в высшей школе.
Объект – учебный процесс в высших учебных заведениях.
Предмет – предпринимательскаядеятельность.
В Казахстане для подготовки студентов к предпринимательской деятельности
реализовывается ряд государственных программ: «Bastau Бизнес»,«Школа молодого
предпринимателя», «Программа развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства «Еңбек»и другие [1].
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Рисунок 1 – Индекс ранней предпринимательской активности
в разрезевозрастныхгрупп вКазахстане
Однако, несмотря на государственнуюзаинтересованность ивсестороннюю помощь,
развитие предпринимательской деятельности в стране отстает от уровня стран сразвитой
экономикой. Об этом свидетельствуют результаты Доклада «Глобальный мониторинг
предпринимательства: Казахстан 2017/2018», который основан на данных, собранных под
руководством Высшей школы бизнеса Назарбаев Университета совместно с Национальной
палатой предпринимателей «Атамекен») (Рисунок 1) [2].
Из рисунка видно, что по Индексу ранней предпринимательской активности в разрезе
возрастных групп в Казахстане в 2017 году наибольшая предпринимательская активность
наблюдается в группе 18-24 лет.
Представляет интерес сравнительные данные, представленные в данном Отчете по
параметру «Предпринимательское образование в высших учебных заведениях» за 2017 год
(Рисунок 2) [2].

4,80
3,60

Казахстан

5,10
4,20

4,10

Бразилия

Индия

Китай

ЮАР

Рисунок 2 – Сравнительные данные по параметру «Предпринимательское
образование в высших учебных заведениях» за 2017год
В представленном нами сравнительном рисунке эксперты оценили утверждение
«Система высшего образования дает хорошую и адекватную подготовку в области основания
и развития новыхфирм» по 9-балльной шкале Лайкерта – от 1 («полностью не согласен») до
9 («полностью согласен»). Из рисунка 2 видно, что уровень предпринимательского
образования в ВУЗах Казахстана оценен на 3,6 балла. К сожалению, этот показатель
указывает на низкий уровень подготовки бакалавров к предпринимательской деятельности в
стране в сравнении с такими странами как Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.
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Сегодня, в Год молодежи в целях дальнейшего развития предпринимательской
деятельности в Казахстане утверждено Постановление Правительства Республики Казахстан
от 30 января 2019 года, № 27 «Об утверждении Дорожной карты по проведению Года
молодежи» [3]. Исходя из данного документа предполагается обучение 180 тысяч студентов
высшей школы, а также учащихся профессиональных колледжей республики основам
предпринимательства в течение трех лет (2019-2021 годы).
Мы считаем эту инициативу актуальной и своевременной мерой в подготовке
бакалавров
к
предпринимательской
деятельности.
К
примеру,
дисциплины
«Предпринимательство» и «Организация бизнеса» являются обязательными компонентами
(профилирующими) для специальностей 5В050600 – «Экономика» и «5В050700 –
Менеджмент» соответственно. Студентам других специальностей бакалавриата дисциплина
«Основы предпринимательской деятельности» может быть предложена в «Каталоге
элективных дисциплин» по выбору.
Однако следует отметить, что дисциплина по предпринимательству в большинстве
ВУЗах страны не читается. Об этом свидетельствуют результаты Национального отчета
GUESSS Kazakhstan-2016 (Global University Entrepreneurial Spirit Students Survey –
Глобальное исследование предпринимательского духа студентов) (Рисунок 3) [4].
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Рисунок 3 – Содержание предпринимательства в университете
Анализ данных результатов опроса студентов свидетельствует, что более половины
респондентов (52%) указалона полное отсутствие курса по предпринимательству, а также
80% респондентов ответило отрицательно на утверждение «У меня был, по меньшей мере,
один курс по предпринимательству в качестве курса по выбору».
Таким образом, на наш взгляд, необходимо:
Во-первых, введение дисциплины по предпринимательству в «Образовательные
программы специальностей» с учетом их специфики.
Во-вторых, при подготовке студентов к предпринимательству очень важно развивать
личностные навыки (softskills) помимо профессиональных (hardskills).
Такимобразом, учитываяключевую роль ВУЗов в качествецентров, объединяющих
преподавателей, исследователей, студентов, предпринимателей,необходимо привлекать все
заинтересованные стороны (внутри и за пределами)в учебный процесс.
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Подготовка бакалавров кпредпринимательству в университетах можно рассматривать
как теоретически и практический опыт реальной жизни.
Сделать ярмарки вакансий в учебных заведениях не просто местом поиска работы, но
местом различных тренингов и семинаров.
Необходимо переориентировать работу молодежных ресурсных центров.
Создать условия для расширения возможностей студентов в участии жизни общества и
направления молодежного потенциала на развитие Казахстана, обеспечения должного
уровня ее конкурентоспособности на рынке труда.
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА
УНИВЕРСИТЕТА
КӨШЕРБАЕВ А.Е.
докторант Университета Международного Бизнеса, г.Алматы, Казахстан
МУХАМБЕТОВ Т.И.
научный руководитель, д.э.н., профессор УМБ, г.Алматы, Казахстан
Аннотация: Анализируется малоизученная проблема взаимосвязи организационной
культуры университета и качества образования. Выявляются негативные тенденции в
развитии организационной культуры современных университетов. Показана значимость
организационной культуры в функционировании университета.
Одним из направлений, которым сегодня занимаются исследователи сферы
образования, является организационная культура образовательных организаций. Феномен
организационной культуры пронизывает все явления и процессы университетской жизни.
Проблема организационной культуры стала привлекать внимание отечественных
ученых в 90-е годы ХХ века. Освещались различные аспекты организационной культуры
образовательной организации. В настоящее время организационной культурой университета
занимаются такие исследователи как О.В. Андомин, Л.И. Белова, Н.Н. Богданов, Г. И.
Мальцева, Л.Н. Яблонскене и др. [1–4]. Ими исследованы вопросы: организационной
культуры университета как социально-культурный феномен, понятие организационной
культуры университета, формирование организационной культуры.
Однако актуальными остаются вопросы осущности организационной культуры
образовательной организации, роли организационной культуры в образовательной
организации, взаимосвязи организационной культуры на различные факторы, а также
организационной культуры как объединяющей основы вуза. Одной из актуальных и
малоисследованных проблем является влияние организационной культуры на качество
образования.
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Под организационной культурой, по мнению Э.Х. Шейна, можно понимать,как систему
коллективных базовых представлений, приобретенных группой при разрешении проблем
адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, которые доказали свою эффективность
и поэтому рассматриваются как ценность и передаются новым членам группы в качестве
правильной системы восприятия, мышления и чувствования в отношении названных
проблем [9].
Носителями организационной культуры университета являются студенты,
профессорско-преподавательский состав, руководство университета, обслуживающий
персонал. Также обладать организационной культурой образовательного учреждения или
иметь хотя бы представление о ней, понимать назначение университета, особенности и
условия его работы должны сотрудники Министерства образования и науки, так как они
создают и принимают образовательные стандарты.
Структура организационной культуры достаточно сложна, в научных работах можно
встретить различные представления о ней. Элементами структуры организационной
культуры являются ценности, нормы, традиции и символы. Основным элементом
организационной
культуры,
по
мнению
исследователей,
являются
ценности
профессиональные и нравственные, поскольку они представляют собой ориентиры в
поведении индивидов. Нормы являются образцом поведения для достижения цели. Символы
и традиции являются средством трансляции ценностей и норм организационной культуры,
т.е. выступают частью структуры коммуникации.
Организационная культура оказывает большое влияние на педагогическое сообщество
и
студенческую
субкультуру,
управление
образовательным
учреждением
и
жизнедеятельность университета в целом.
Организационная культура университета мотивирует и направляет деятельность
профессорско-преподавательского состава университета, и поэтому должна содержать в себе
такие ценности и нормы, как стремление к знаниям, поиск нового, объективность,
компетентность (стремление быть профессионалом), стремление к самосовершенствованию,
коммуникабельность, умение работать в команде, стремление реализоваться в своей
профессии, активная жизненная позиция, ответственность и трудолюбие.
Преподавателям необходимо демонстрировать и тем самым транслировать
перечисленные ценности и нормы, поскольку они являются представителями университета и
своим поведением способствуют формированию его имиджа, служат образцом для
подражания у студентов.
От действий преподавательского состава в первую очередь зависит качество
образования. Качество образования трактуется как ценность, имеющая объективную
составляющую (ценность для человеческого сообщества, государства) и субъективную
составляющую (ценность для отдельного человека). В соответствии с этим делением
существуют классификации критериев качества образования [5–7].
Профессорско-преподавательский состав (ППС) университета – главная ценность
образовательной организации как части системы образования. Именно ППС обладает
творческими способностями, знаниями, квалификацией и опытом работы.
Исследователь организационной культуры, В.А. Спивак, отмечает, что обращение
западных специалистов к теме организационной культуры вызвано двумя фактами: хорошим
материально-техническим обеспечением производства и поиском новых методов управления
коллективом, мобилизации его творческого потенциала, стремления к самореализации [8]. В
нашей же стране по-прежнему хорошим средством стимуляции сотрудников остается
заработная плата. Это естественно в условиях сравнения заработной платы вузовских
работников в Казахстане и других странах. К тому же необходимо учитывать, что труд в
нашей стране – это инструментальная ценность, а не терминальная. Современная молодежь
прагматично ориентирована на материальные ценности, поэтому среди части работающих
людей в стране больше ценится не вид деятельности, а объем получаемой заработной платы.
Специалисты в организациях хотят, чтобы их ценили за профессиональные качества, а не за
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лояльность и исполнительность, чтобы оплата труда была пропорциональна их усилиям. Это
является одним из условий проявления инициативы.
Таким образом, чтобы добиться повышения качества образования только за счет
организационной культуры в современных условиях не представляется возможным.
Качество образования не повысится сразу, в случае выделения нужных средств, поскольку
необходимо время на формирование или возрождение научных школ, на перестройку своих
планов преподавателями университета, привлечение лучших выпускников, образование и
т.д.
Одной из проблем, которая стоит перед университетом, является организация
взаимодействия между преподавателями различных кафедр, факультетов в ходе достижения
единой цели – получения высшего и послевузовского образования выпускниками,
успешными на рынке труда. Организационная культура может стать основой для
коммуникации и взаимодействия педагогического сообщества, что даст мощный
синергетический эффект, ведущий к повышению качества образования.
Также необходимо отметить, что организационная культура определяет
взаимодействие между субъектами образовательного процесса, студентом и преподавателем.
От данного взаимодействия зависит успешность социализации и адаптации студентов в
университете, усвоение ими профессиональных знаний.
По отношению к студентам организационная культура является основой для
организации воспитательной работы, формирования студенческой субкультуры,
студенческого самоуправления, патриотизма, гражданственности и привлечения к научноисследовательской деятельности.
Именно организационная культура должна помочь к подготовке будущих
специалистов к работе в организации. За время получения высшего образования у студентов
формируется представление о феномене организационной культуры. Это поможет
выпускнику быстрее адаптироваться к работе в организации, влиться в ее организационную
культуру, эффективно взаимодействовать с профессиональным сообществом и
работодателем. Работодатели являются теми, кто оценивает качество работы университета.
Они являются одними из тех, кто формируют социальный заказ системе образования. Также
организационная культура должна мотивировать студентов на усвоение ими знаний,
профессии, компетенций, стремление стать профессионалом в своей отрасли. В ходе
обучения студент должен научиться применять свои знания на практике.
Несомненно, организационная культура является основой для управления
университетом, проведения инноваций и изменений.
Работа над формированием и развитием организационной культуры университета
носит долговременный и сложный характер. Большое значение в формировании
организационной культуры могут повлиять такие меры как программы переподготовки и
курсы повышения квалификации. Занятия и тренинги по развитию организационной
культуры необходимо проводить не только с руководителями подразделений, но и с
рядовыми преподавателями.
Организационную культуру нельзя ввести приказом сверху, как иные правила и нормы.
Корпоративный дух должен быть у каждого члена университета, от студента и
преподавателя до обслуживающего персонала. И этот дух, эти идеи не должны пропадать с
получением диплома, но сохраняться и распространяться на все сферы жизни молодого
специалиста.
Список использованной литературы:
1. Андомин, О.В. Содержание процесса формирования корпоративной культуры
преподавателей вуза / О.В. Андомин // Вестник СамГУ. – 2008. – № 7. – С. 216–221.
2. Белова, Л.И. Корпоративная культура российского университета как объект
социально-культурного анализа (на примере ЮжноУральского государственного
университет): дис. … канд. культ. наук / Л.И. Белова. – 2009. – 186 с.
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«БІЛІМ – ҒЫЛЫМ-ӨНДІРІС» ЖҮЙЕСІНДЕГІ
ЖАС ДИЗАЙНЕРДІҢ МОДЕЛІ
ЕРАЛИЕВА М.Ж.
т.ғ.к., Еуразия технологиялық университетінің қауымд.профессоры,
Алматы қ., Қазақстан
Мақалада жоғары білім беру жүйесінде 5В042100-«Дизайн» бiлiм беру бағдарламасын
жүзеге асыру мәселелері қарастырылған. Білім беру бағдарламасының мақсаттары және
міндеттері оқыту нәтижелеріне бағдарланған, мемлекеттік білім беру стандарттарына және
жұмыс берушілердің сұранысына сай мамандық бойынша әлемдік стандарттар деңгейінде
тиімді жұмыс жасайтын бәсекеге қабілетті мамандарды дайындауға бағытталған.
Қазақстан Республикасының
2011-2020 жылдары білім беруді дамытудың
Мемлекеттік бағдарламасының және
жоғары оқу орындарында білім алушылардың
академиялық мобильділіктерінің Концепциясының негізгі міндеттері білімгерлердің
құзыреттіліктерін арттырып, еңбек нарығында өзара байланыстарды нығайту арқылы дизайн
саласында туындайтын білім беру сапасын жақсарту, құзыреттіліктерді жоғары деңгейде
қалыптастыру, оқу орны мен кәсіпорын арасындағы өзара ынтымақтастықты орнату сияқты
мәселелерді тиімді әрі ұтымды шешуге бағытталған [1].
Құзыреттіліктерге негізделген бағдарламалар жоғарыда аталған мәселелерді шешуге
мол мүмкіндік береді. Онымен қоса, жұмыс берушілердің тікелей қатысуымен келісіліп,
оларға керекті құзыреттіліктерді қалыптастыруға негізделген модульдiк бiлiм беретiн
бағдарламаларды әзірлеу және оларды жүзеге асыру жұмыс берушілердің талаптарын үнемі
бағдарда ұстап, олармен тығыз байланыс орнатуға, сол арқылы болашақ мамандарды
дайындау сапасын арттыруға септігін тигізеді.
Қазақстан Республикасының жоғары орындарының оқу үдерісінде қолданылатын
Ережелерге [2] сәйкес,
білім беру бағдарламасы 5В042100-«Дизайн» мамандығының
типтік оқу жоспары негізінде әзірленген. Типтік оқу жоспарында кредит саны көрсетілген
міндетті пәндер тізімі берілген, сонымен қатар, жалпы оқыту, базалық және бейіндік
циклдар арақатынасы реттелген, таңдау компоненттерінің көлемі анықталған.
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5В042100-«Дизайн» білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврларды дайындауда
білім саласындағы мамандарға ұлттық әрі аймақтық қажеттіліктерді ескере отырып, Блум
таксономиясы арқылы іріктелген құзіреттіліктерді қалыптастыратын пәндерді оқытады және
«білім-ғылым-өндіріс» жүйесінде жас дизайнердің моделін қалыптастыру үшін төмендегідей
міндеттер шешіледі:
- жан-жақты жалпы білімдік және әлеуметтік-ғылыми білімдері мен мүдделері бар жеке
тұлғаның өзін-өзі жетілдіру және кәсіби өсуі;
- жинақталған тәжірибені қайта қарастырып, қажет болған жағдайда кәсіби қызметінің
профилін өзгертіп, болашақ мамандықтың әлеуметтік маңызы туралы хабардар болу, кәсіптік
қызметті жүргізудің жоғары ынтасы болуы;
- ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлау үшін әртүрлі талаптар (шығындар, сапа,
қауіпсіздік және мерзімдер) арасында ымыраға бару және графикалық және сән дизайны
саласында оңтайлы шешімдер қабылдау;
- ақпарат жинақтау, талдау, қабылдау, мақсаттар қою және оған жету жолдарын таңдау.
- сәндік дизайн, жарнама, баспа дизайны, графикалық тіл және көрнекі мәдениет,
сәндік-қолданбалы өнер саласындағы шығармашылық және көркем шығармаларын
орындауға кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру [3].
Еуразия технологиялық университеті дизайн саласындамамандарды кәсіби дайындауда
қойылған талаптарға сай бiлiм беретiн бағдарламаны жұмыс берушілердің талаптарын ескере
отырып енгізуде. Бұл шығармашылық және кәсiби оқытуды дамытудың мемлекеттiк
бағдарламасын iске асыруда тиімді механизмдерді енгiзуге мүмкiндiк туғызады. Мысалы,
жұмыс беруші ЖШС «Алматы-Казлегпром» тапсырысы бойынша тігін бұйымдарының
технологиясы мен құрастырылуын тереңдете оқыту мақсатында «Тігін бұйымдарының
технологиясы I», «Тігін бұйымдарының технологиясы II» , «Тігін бұйымдарын құрастыру I»
, «Тігін бұйымдарын құрастыру II» пәндері каталогқа енгізілді.
Жұмыс оқу жоспарын әзірлеу және жыл сайын міндеттендірілген пәндердің негізінде
типтік оқу жоспарына және
базалық компоненттің және кәсіптендіру пәндерін,
студенттердің таңдауына электив пәндердің каталогы бойынша жаңарып отырады.
Болашақ дизайнерлер Типтік оқу жоспарының [4] талаптарын басшылыққа ала отырып,
элективті каталог және
академиялық күнтiзбекті қолданып, әрбір оқу жылында
эдвайзерлердің көмегімен жеке білім траекторияларын анықтайды.
Аталған каталогте көрсетілген пәндер тәжiрибелiк мақсатқа лайықты, еңбек нарығы
және әлеуметтiк тапсырысқа сай, кәсiби бiлiм беруде мамандықтардың даярлық ерекшелiгiн
көрсетедi.
Базалық пәндердің таңдау циклы бойынша таңдау пәндерінің мазмұны базалық
білімнің шығармашылық және арнайы сипатталуына бағытталған, кәсiби бiлiмнiң iргетасы
сияқты. Олардың дағды және біліктіліктерін машықтандырады, меңгерілген білімдерін
практикалық пәндерді оқыту барысында қолданады және маңызды пәндiк құзыреттіліктерін
ғылыми - шығармашылық зерттеулердi өткiзуде қалыптастырады және іс жүзiндегi
қызметтерін iске асырады.
Кәсіптендіру таңдау пәндерінің циклы кәсіби білім және мамандық бойынша
практикалық дағдыларды қамтамасыздандыруға бағытталған, яғни жобалық ұжымдарда
теориялық жағынан білім меңгеру және біліктілік пен дағдыны пайдалану арқылы
шығармашылық үдеріс пен тиімді құзыреттілік қалыптастыру.
Сонымен, Еуразия технологиялық университетінің «Кәсіптік оқыту және жалпы білім
беру пәндері» кафедрасында әзірленген 5В042100 - «Дизайн» білім беру бағдарламасы өмір
бойы білім алу концепциясының желісіне сәйкес, өйткені бұл бағдарламаның мақсаты «білім-ғылым-өндіріс» жүйесінде үнемі өзгеріске ұшырайтын еңбек нарығының талаптарына
бейімделген, ғылыммен белсене айналысатын, сонымен қатар, кәсіби біліктілігі мен білімін
әрдайым толықтыруға ынталы дизайнерді қалыптастыру.
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2. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің бұйрығымен бекітілген
кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру Ережелері №152, 20 сәуір
2011 ж.;
3. Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты, Қазақстан
Республикасының Үкіметінің № 1080 қаулысымен 2012 жылы 23 тамызда бекітілген (ҚР
Үкіметінің 13.05.2016 № 292 жарлығымен өзгерістер енгізілген);
4. Типтік оқу жоспары 5В042100 – Дизайн мамандығы бойынша ҚР БҒМ «Кредиттік
жүйе бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру Ережелерін бекіту туралы» № 152 2012 жылғы 20
сәуірдегі бұйрығымен (№343 2013 жылғы 16 тамыздағы, № 425 2016 жылғы 05 маусымдағы,
№ 90 2017 жылғы 28 қаңтардағы өзгертулер мен толықтырулармен).
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК ДЛЯ
ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ПОСТАВЩИКОВ ТОВАРОВ И УСЛУГ
ЕЛТАЙ Н.О.
Магистрант, Алматы Менеджмент Университет, г.Алматы, Казахстан
КРАЕВА Н.А.
Магистрант, Алматы Менеджмент Университет, г.Алматы, Казахстан
БОДАУБАЕВА Г.А.
научный руководитель, к.э.н., доцент
Алматы Менеджмент Университет, г.Алматы, Казахстан
В реалиях современного бизнеса казахстанским компаниям, вне зависимости от формы
хозяйства и рода деятельности необходима правильная организация цепей поставок.
Компания заказчик должна правильно выбирать логистического контрагента исходя из
запросов компании (необходимость наиболее дешевой услуги или товара, комплекс услуг
для удобства контроля, аутсорсинг логистики сторонней компании, ориентир на качество
услуги и / или товара и т.д.). В успешной деятельности любой компании одну из ключевых
ролей играет организация цепи поставок, для этого необходимо выстраивание партнерских
отношений и налаживание тесных связей с логистическими компаниями. Правильный выбор
компании по предоставлению логистических услуг является одним из факторов дальнейшей
эффективности всей цепочки поставок. Ведение успешного бизнеса заключается в выборе
правильных партнеров логистических услуг – поставщиков. Универсальное решение как
выбрать поставщика на данный момент отсутствует, в данном исследовании авторы
проводят анализ существующих методик и адаптирует их под реалии казахстанского
бизнеса.
Необходимо выделить ряд предварительных действий, по результатам которых
компания сможет определить критерии выбора поставщиков логистических услуг. Вопервых, следует произвести оценку деятельности компании в целом, определить затраты на
логистику в компании и их влияние на себестоимость продукта. Целью данного мероприятия
является выпуск продукта по более конкурирующей цене на основе экономии логистических
затрат. На втором этапе следует определить основные существующие направления и
произвести прогноз новых направлений. На третьем этапе, компания составляет план
будущих объемов поставок и определяет необходимый вид транспорта для данных поставок
в разрезе конкретного времени. Выбор типа транспорта обуславливается самим продуктом
(цена продукта, размеры, вес, условия хранения).
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Для разработки механизма принятия решения при выборе логистических контрагентов
произведем попытку адаптации, существующей банковской скоринговой (score – счет, англ.)
модели под логистические нужды. На сегодняшний день скоринговая модель является одной
из наиболее успешных статистических моделей. Скоринговая модель применяется в
банковской, страховой и других сферах деятельности, помогает определить
кредитоспособность заемщиков, в данном случае будет произведена адаптация модели на
определение способности логистического контрагента выполнить заказ от клиента.
На основе стандартных видов банковских скоринговых моделей автором разработаны
следующие виды скоринга в логистике:
Скоринг обращения к контрагенту и логистической заявки – это первичный сбор
анкетных данных контрагента и обработка по наличию всех требуемых предварительно
запрашиваемых документов у контрагента. Рекомендуем производить запрос следующего
пакета документов контрагента для учета: электронный вариант учредительных документов;
электронный вариант свидетельства о регистрации контрагента и постановке на учет в
налоговый орган; лицензии на деятельность; копия доверенности или приказа,
подтверждающего право руководителя подписывать документы; информации о том, не
привлекался ли руководитель организации к налоговой или административной
ответственности. Если контрагент является индивидуальным предпринимателем, водителем
транспортного средства, необходима сверка технических паспортов транспортных средств (в
том числе прицепов) и удостоверения личности водителя. Если контрагент является
экспедитором, можно запросить контракт у экспедитора с водителем транспортного
средства, а также технические паспорта и удостоверения личности водителя.
Поведенческий скоринг логистической компании – это анализ поведения контрагента
по отношению компании заказчика, скорость реакции ответов на запросы (заявка на
транспортировку). Производятся исследования психологии действий контрагента, в том
числе маркетинговые действия или бездействия, уступчивость агента, способность агента
принимать условия заказчика (пост оплата услуг, получение скидок). Отправляет ли
контрагент коммерческие предложения (каким образом: на официальном бланке, без/c
шаблоном заявки), наличие или отсутствие типового договора (контракта) для клиентов, а
также официального сайта и отзывов о компании, в том числе благодарственные письма.
Основой анализа может служить платежеспособность контрагента, наличие офиса и
готовность контрагента к деловым встречам-переговорам. Один из способов проверки
платежеспособности контрагента является проверка оплаты налогов за период на
официальных налоговых сайтах, для этого используется наименование компании и БИН.
Скоринг на мошеннические организации – это проверка контрагента на исключение его
из мошенников. Для этого комбинируется выше перечисленные скоринги логистической
заявки и поведенческий скоринг. Для организации данного скоринга необходимо
производить тщательную обработку информации о контрагенте, а также проверка
юридических и физических лиц, представляющих интересы поставщика услуг. Для
исполнения данного скоринга в крупных компаниях существуют отдел службы
безопасности, который предварительно должен проверять контрагента совместно с отделом
логистики компании заказчика. Отзывы о контрагентах можно получить посредством
пользования интернет ресурсами, такими как локальные казахстанские сайты: fafa.kz,
Della.kz, а также тематические форумы водителей и диспетчеров.
На рынке программных обеспечений для банков существуют готовые решения, для
логистических компаний данные решения не адаптированы, нет программных обеспечений,
которые бы собирали и анализировали данные по надежности контрагента. Одни из
известных скоринговых программ являются: SAS Credit Scoring, EGAR Scoring, K4Loans
(KXEN), Transact SM (Experian-Scorex), Clementine (SPSS). Среди российских разработок –
BasegroupLabs. Скоринговые программы имеют ряд преимуществ таких как: позволяют
снизить логистические издержки, а также минимизировать операционные риски и
коррупционные действия сотрудников за счет автоматизации принятия решения, сокращают
58

Жастар Жылы аясындағы «Жастар және қазіргі заманның жаһандық сын-қатерлері»
Атты Жас ғалымдардың VI Халықаралық конгресі/ 04-06 сәуір 2019ж.

время принятия решения. Недостатки скоринговой системы: стоимость, программы
существуют для банковской системы, нет аналогов для логистики, кроме того необходимо
непрерывно дорабатывать техническое обеспечение под индивидуальные особенности
деятельности компании.
Автоматизация процесса выбора контрагента при помощи программных обеспечений
для казахстанских компаний не является целесообразным решением, однако допустимо
посредством управленческих решений внедрения упрощенной скоринговой модели в отделы,
отвечающие за контроль поставок компании. Для реализации внедрения упрощенной модели
необходимо разработать приказ - «Регламент проверки контрагентов». Данный приказ
должны разрабатываться совместно отделами кадров, службы безопасности и юристами.
Можно выделить следующие этапы построения скоринга: разработка, внедрение, обработка
информации о контрагенте, визирование (подтверждение), автоматическое ранжирование по
приоритетным группам посредством скоринговой модели (формулы) в Excel или другом
программном обеспечении.
Необходимо разработать следующие этапы внедрения изменений:
Определить рабочую группу, которая ведет переговоры с потенциальными
контрагентами логистических услуг. Среди рабочей группы определить материально
ответственное лицо (руководитель отдела) за исполнение задач по осуществлению
операционной деятельности по скоринговому анализу агентов. Определить периодичность,
частоту и форму отчетности сотрудника за реализацию скоринговой деятельности
контрагентов. Закрепить обязанность за сотрудником по запросу у потенциального
контрагента определенного перечня документов (с учетом выше рекомендованных
документов). Аналогичную работу при необходимости возможно проделать для
оптимизации работы сотрудников отдела снабжения (закупок) для проверки агентовкомпаний, у которых производится закуп сырья, материала, оборудования для нужд
компании.
Закрепить за юридическим отделом обязанность юридического анализа по проверке
документов контрагента. Проверка контракта контрагента должна производиться с учетом
требований компании заказчика для максимизации выгодных контрактных условий для
компании. Все контракты (договора) необходимо изменять посредством функции
рецензирования и отправлять контрагенту для последующего согласования измененных
пунктов. Контролировать обязательное исполнение заключения договоров с абсолютно
каждым контрагентом логистических услуг. Разработать стандартизированный типовой
договор для работы компании заказчика с контрагентами и требовать условия применения
собственного контракта при работе с логистическими компаниями.
Уполномоченный орган проверки потенциального контрагента назначить службу
безопасности компании, по результатам сбора информации необходимо сформировать
"досье" на потенциального контрагента.
Установить лица, которые ответственны за принятие решения об утверждении
потенциального контрагента в качестве контрагента компании (на основании собранного
досье и информации, предоставленной юридическим отделом после проведения
юридического анализа документов потенциального контрагента). Внедрить систему
визирования досье потенциального контрагента. В документе визирования контрагента
необходимо указывать перечень собранных документов о контрагенте и применять как
вложение к досье потенциального контрагента. Визирование – это простановка подписей
(виз) ответственных лиц, проверявших контрагента (технический и исполнительный
директора, главный бухгалтер, начальник юридического отдела, начальник транспортного
отдела, начальник службы безопасности).
После принятия решения о сотрудничестве с контрагентом заключается договор,
подписывается транспортная заявка на оказание услуги контрагента клиенту с полным
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описанием условий поставки, вида транспорта, технического паспорта водителя, номер
удостоверение личности, с установленными датами поставки.
Последним пунктом является обязательное ведение деловой переписки с
формулировками условий договора, планируемых сроков выполнения работ и других
условий взаимодействия с ним. Не допускается только устное обращение, все устные
обращения должны иметь установленный протокол телефонного разговора. Внедрение
практики ведения протоколов устных переговоров дают ряд преимуществ при досудебных и
судебных разбирательствах компании.
Автоматический просчет модели необходимо разработать совместно с IT отделом,
посредством существующих программных обеспечений компании. Для примера взят самый
доступный и простой способ, это просчет формул в Excel. Автором рекомендуется, в
качестве факторов выбирать следующие независимые переменные (методика расчета
надежности контрагента): х1 – балл за скоринг обращения (логистической заявки); х2 – балл
за поведенческий скоринг; х3 –балл за скоринг определения на мошенничество; х4 – наличие
всех запрошенных документов; х5 – суммарный балл согласования всех ответственных
групп. Установим, что баллы выставляются по 10 балльной шкале, где 10 – 100%
завершенности критерия оценки[2].
Скоринг нужен для повышения качества предоставляемых логистических услуг, так
как позволяет отслеживать текущий уровень логистического сервиса в системе и определять
эффективные меры в отношении логистических контрагентов в случае задержки или не
выполнения ими той или иной услуги.
В упрощенном виде скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму
определенных показателей, для измерения логистической активности контрагентов. В
результате получается интегральный показатель (score); чем он выше, тем выше надежность
оцениваемого логистического контрагента.Используя полученный результат, компания
заказчик может упорядочить своих контрагентов по степени их надежности. Сложность
создания скоринговой модели для логистической системы заключается в определении того,
какие характеристики контрагентов следует включать в модель и какие весовые
коэффициенты им присвоить, а также в отсутствии на рынке разработанных скоринговых
систем для логистики.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА МІНДЕТТІ МЕДИЦИНАЛЫҚ
САҚТАНДЫРУДЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
ӘБДІРӘСІЛ Ұ.Б.
з.ғ.м., Еуразия Технологиялық Университеті, Алматы қ., Қазақстан
Батыс елдерде кез келген азаматта медициналық сақтандыру полисі болса, Қазақстанда
ерікті медициналық сақтандыру дамымаған. Медициналық сақтандыру дегеніміз денсаулық
сақтаудағы халықтың мүддесін әлеуметтік қорғаудың түрі, медициналық көмек қажет
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еткенде сақтандырылған жағдай бойынша науқасқа жиналған қаржы кепілдік болады. Негізі
медициналық сақтандырудың екі түрі бар. Бұл міндетті және ерікті медициналық
сақтандыру. Міндетті медициналық сақтандыру медициналық жәрдемнің сапасын
бақылауды қарастырады. Оның мақсаты медциналық жәрдем алуға азматтардың құқықтарын
қамтамасыз ету. Міндетті медициналық сақтандыру дамыған елдердің көпшілігінде бар және
азаматтардың денсаулығын қорғауға арналған конституциялық құқығын іске асыруға
бағытталған. Қазақстанға міндетті медициналық сақтандыруды енгізу туралы заң жобасы
қызу талқыға түскен еді.
Қазақстан Республикасында міндетті медициналық сақтандыру мәселесі талай қызу
пікірталастар туындатқаны белгілі. Біреулер қарсы болса, кейбіреулер қолдады. Қазақстанда
тоқсаныншы жылдары міндетті медициналық сақтандыруды жүзеге асыру жолдары да
қарастырылды. Осы мақсатта ММС фонды құрылған. Алайда фонд басшысының қомақты
қаражатты жымқырып, шетел асқаны белгілі. Әрине осындай жағдайдардан кейін қарапайым
халық күмәнмен қарайды. Осындай орын алған оқиғалардан кейін ММС мәселесін
заңнамалық деңгейде шешуді де ұсынды. Алайда ММС еліміздің ешбір заңнамасында
қарастырылмаған еді.[1]
Еліміздегі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру Мемлекет басшысының
тапсырмасына сай қолға алынған Ұлт Жоспары – бес институттық реформаны жүзеге асыру
жөніндегі «100 нақты қадамның» 80-қадамына байланысты және Денсаулық сақтау саласын
дамытудың 2016 – 2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы аясында
енгізіліп отыр.
ҚР -ның заңы 2015ж 16 қарашадағы №405-V ҚРЗ Міндетті сақтандыру туралы
заңнамасында азаматардың денсаулығын сақтауға конситуциялық құқықтарын іске асыру
мақсатында мәндетті медициналық сақтандыру жүйесінде туындайтын қоғамдық
қатынастарды реттейді.[2]
Әр адам денсаулығы үшін өзі жауапты, дегенмен мемлекет бұл мәселеде қарапайым
халыққа көптеген жағдайларды, ұтымды және жақсы мүмкіндіктерді жасап отыр. Ендігі
жерде бұл мәселеге мемлекет және жұмыс беруші де белсенді араласпақ.
Мысалы, сақтандыру жарналарын азаматтарға жұмыс беруші мекемелер төлеп
отырады, ал жұмыссыздар мен еңбекке жарамсыз адамдар үшін жарна мемлекеттен
аударылады. Сондай-ақ, еңбеккер азаматтар өз жалақыларынан мақсатты салымдар
аударады. Бұл жүйе халықтың барлық топтары үшін медициналық және дәрі-дәрмектік
көмектің тең көлемі мен сапасын қамтамасыз етеді.
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізген соң денсаулық сақтаудың
жалпы шығындары ұлғая түседі, бұл медициналық қызметтердің жоғарғы сапасы мен
қолжетімділігімен қамтамасыз етеді.
МӘМС жүйесінің қызмет көрсетуін қамтамасыз ету мақсатында «Қазақстан
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне денсаулық сақтау және әлеуметтік-еңбек
саласы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Заң жобасы
әзірленді. Заң жобасында МӘМС жүйесінің қаржылық тұрақтылығының тұжырымдамалық
тәсілдері бойынша өзгерістер мен толықтырулар, МӘМС жүйесінде медициналық көмек алу
құқығы, жалпы денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігі, сонымен қатар Әлеуметтік
медициналық сақтандыру қорының тегін медициналық көмек көрсетуінің кепілдендірілген
көлемінің бірыңғай төлемшісі жөніндегі анықтамасы қарастырылған.[3]
Міндетті медициналық сақтандыруды екіге бөліп қарастырар болсақ, оның біріншісі негізгі сақтандыру түрі. Бұл сақтандыру түріне мемлекеттік бюджеттен тегін көрсетілетін
медициналық қызметтер кіреді. Ол еліміздің барлық азаматтарына қолжетімді болады.
Мемлекет өз міндетіне медициналық қызметтердің бірнеше түрін алады. Мысалы, жедел
жәрдем қызметін, санитарлық авиацияны, әлеуметтік маңызы бар ауруларға ем көрсетуді,
төтенше жағдайда көмек көрсетуді және алдын алу шараларына қатысты екпелерді өз
міндетіне алады.
61

Жастар Жылы аясындағы «Жастар және қазіргі заманның жаһандық сын-қатерлері»
Атты Жас ғалымдардың VI Халықаралық конгресі/ 04-06 сәуір 2019ж.

Ал екінші түрі – міндетті әлеуметтік сақтандыру аясында қаржыландырылатын
сақтандыру. Бұл негізгі сақтандыруға кірмеген басқа да медициналық қызметтер түрін
қамтитын сақтандыру болады деп көзделуде. Оған амбулаторлық-емханалық көмектер,
ауруханада жатып емделу, жоғары технологиялық көмектер кіреді. Сақтандырудың осы түрі
міндетті сақтандыру жүйесіне тіркелген азаматтар үшін қолжетімді болады. Өзін-өзі
жұмыспен қамтып отырған адамдарға 2020 жылға дейін амбулаторлық-емханалық қызметті
бюджет есебінен тегін көрсету де қарастырылған. Сондай-ақ, заңға сәйкес азаматтар жеке
басына арналған, өз қаражаты негізінде немесе жұмыс берушінің қаражатына жасалатын
сақтандыру түрлерін де жасай алады. МӘМС-ды енгізумен ішкі жалпы өнімнен денсаулық
сақтауға жұмсалатын жалпы шығын пайызы өседі, бұл медициналық қызметтердің жоғары
сапасын және қолжетімділігін қамтамасыз етуге көмектеседі. Қаржыландыру көздерінің
әртараптандырылуы және қаржыландыру мөлшерінің көбеюі Экономикалық ынтымақтастық
және дамыған елдердің деңгейіне жету бойынша жүргізілетін нақты іс-әрекеттермен жалпы
мақсаттарды нығайтуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, азаматтардың жеке шығындары
азаяды. Мемлекет заңға сәйкес халықтың бірнеше топтары үшін үлкен жеңілдіктер жасауда.
Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры жарнасын төлеуден азаматтардың 15 санаты
босатылады, оның ішінде 12-сі – халықтың әлеуметтік тұрғыдан осал тобы. Яғни, қорға
салатын қаражаты жоқ жандарға мемлекет ақша төлейді. Мысалы, «Алтын алқа», «Күміс
алқа» иегерлері, «Батыр Ана» атағын алғандар, сонымен қатар I және II дәрежелі «Ана
даңқы» орденімен марапатталған көп балалы аналар мен ҰОС ардагерлері және мүгедектерге
мемлекет тарапынан төлемдер жасалады. Сонымен қатар, жұмыссыз жүкті әйелдер мен
зейнеткерлер және жұмыссыз ретінде тіркелген, т.б. азаматтарға да жеңілдіктер
қарастырылған. Айта кету керек, МӘМС аясында көрсетілетін медициналық көмектің көлемі
қорға төленетін жарна көлеміне тәуелді емес. Ең бастысы, жарна уақытылы әрі үнемі төленіп
тұрса болғаны.
Бір жағынан осы жүйе арқылы жекеменшік ауруханалар мен мемлекеттік ауруханалар
арасында бәсекелестік орнайтыны рас. Себебі, медициналық сақтандыруы бар азамат
медициналық мекемені таңдай алады. Тек сол мекеме МӘМС жүйесінде жұмыс жасауы
қажет. Осы арқылы жекеменшік ауруханалардың қызмет көрсетуі қалай болса, өзіне
емделушілердің келуі үшін мемлекеттік ауруханалар да қызмет сапасын арттыратын
болады.
Сонымен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру – мемлекеттің, жұмыс беруші
мен азаматтардың денсаулықтарын сақтау бойынша ортақ жауапкершілігін қамтамасыз
ететін жүйе болып табылады.[4]
Сонымен бірге, Қазақстан Республикасында міндетті медициналық сақтандыруды
енгізу қазақстандықтардың денсаулығын жақсартуға және өмір сұру ұзақтығын арттыруға,
халықтың сұранысына жауап бере алатын денсаулық сақтау жүйесін құруға, амбулаторлық
деңгейде дәрілік қамтамасыз етуді кеңейтуге, денсаулық сақтау жүйесіндегі бейресми
төлемдер деңгейін төмендетуге мүмкіндік береді.
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ҚАЗАҚСТАНДА КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ИНДУСТРИЯЛЫҚ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ
ДАМУЫН ЫНТАЛАНДЫРУДЫ МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚОЛДАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
АЛИМЖАНОВА Ш.Б.
э.ғ.м.,аға оқытушы Нархоз университеті, Алматы қ., Қазақстан
Инновация жүйе үшін жаңа, қабылданатын және пайдаланылатын идея, қызмет және
материалдық нысандар сияқты заттық ұғым мағыналарын білдіреді. Сонымен бірге
инновация жаңа пайда болған нәтижелердің үрдісі, зерттелуі, бейімделуі және
пайдаланылуы болып табылады. Индустриялды-инновациялық үрдістің кең қолданылатын
қабылданған пікірлерден ерекшелігі ол жаңа өнімнің, қызметтің және технологияның пайда
болуымен шектелмейді. Бұл үрдіс өндіріске енгізілгеннен кейін де үзілмейді, өйткені жаңа
енгізімнің тарауына байланысты ол жетіледі, тиімділігі арта түседі, жаңа қасиетке ие
болады, яғни пайдалану салаларында жаңа қолданыстар, тұтынушылар пайда болады.
Ал Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 23 наурыздағы №135 «Индустриялдыинновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы» Заңында инновацияға келесі анықтама
берген: «Инновация – өндірістің және қоғамды басқарудың түрлі салаларына енгізілуі
экономикалық тұрғыдан тиімді және (немесе) әлеуметтік, экономикалық тұрғыдан маңызды
болып табылатын, ғылыми және ғылыми техникалық қызметтің нәтижесі».
Инновациялық менеджмент мыналарды жобалайды: инновациялық қызметтің
бағдарламалары мен жоспарларын жасап шығару; жаңа өнімді тауып шығару және өндіріске
енгізу процестерін бақылау; жаңа өнімдерді шығару туралы жобаларды қарастыру; біртұтас
индустриялды-инновациялық саясат жүргізу; инновациялық қызмет програмаларын
қаржымен және материалдық ресурстармен қамтамасыз ету; инновациялық қызметті
мамандырылған жұмысшылармен қамтамасыз ету; инновациялық мәселелердің кешенді
шешім жолдарын табу мақсатында уақытша мақсатты топтарды құру.
Қазақстанда индустриялды-инновациялық қызметтің дамуын қажетті экономикалық,
қаржылық, ұйымдастырушылық және нормативтік-құқықтық жағдай жасау арқылы
ынталандырады. Осы шараларды тиімді қолдану арқылы инновацияны мемлекеттік қолдау
жүйесі қалыптасады.
Экономикалық жағдайға мыналар жатады: инновация нарығында ұсыныстардың өсуіне
ықпал ететін салық саясатын және баға қалыптастыру саясатын жүргізу; индустриялдыинновациялық сферада тиімді жұмысбастылықты қамтамасыз ету; инновацияларды игеретін
және тарататын отандық кәсіпорындарғатүрлі қаржылық қолдаулар, салықтық және кедендік
жеңілдіктерді беру; техниканы жаңартуға қолдау көрсету; ғылыми өнімдерге лизингтік
дамыту; кәсіпкерлік белсенділігін арттыру; - сауатсыз бәсекелестікті кеміту; индустриялдыинновациялық сферада сыртқы экономикалық байланыстарды дамыту; мемлекеттік
индустриялды-инновациялық бағдарламаға енетін индустриялды-инновациялық жобаларға
кедендік жеңілдіктер беруді қамтитын сыртқы экономикалық қолдау.
Қаржылық жағдайға мыналар жатады: индустриялды-инновациялық қызметті
қаржыландыруды қамтитын бюджеттік саясатты жүргізу; мемлекет үшін маңызды болып
табылатын, бірақ жеке секторға тартымды емес индустриялды-инновациялық бағдарламалар
мен жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік инвестициялар бөлу; индустриялдыинновaциялық сферaдa қолaйлы инвестициялық жaғдaй жaсaу; индустриялды-инновaциялық
қызметке қaтысaтын отaндық және шетелдiк
инвесторлaрғa дотaциялaр, жеңiлдiк
несиелерiн, кепiлдiктер беру.
Ұйымдaстырушылық жaғдaйғa мынaлaр жaтaды: мемлекеттiк, сaлaлық және өңiрлiк
индустриялды-инновaциялық бaғдaрлaмaлaрды қaлыптaстыру мен iске aсырыу;
индустриялды-инновaциялық инфрaқұрылымды дaмыту;
индустриялды-инновaциялық
қызметтi iске aсырaтын кaдрлaрды дaйындaуғa, қaйтa дaярлaуғa және кәсiби бiлiктiлiктi
aрттыруғa әсер ету; индустриялды-инновaциялық қызметтi aқпaрaттық қолдaу
(индустриялды-инновaциялық қызметке негiз болaтын мемлекеттiк индустриялды63
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инновaциялық сaясaттың бaсым бaғыттaры турaлы aқпaрaттaрғa, орындaлaтын және
aяқтaлғaн индустриялды-инновaциялық жобaлaр мен бaғдaрлaмaлaр турaлы мaтериaлдaрғa,
aяқтaлғaн ғылыми-техникaлық зерттеулер турaлы мaтериaлдaрғa еркiн қол жетiмдiлiктi
қaмтaмaсыз ету); индустриялды-инновaциялық сферaдa өңiрлердiң өзaрa әрекеттестiгiн
кеңейту; интегрaциялық процестерге ықпaл ету; хaлықaрaлық ынтымaқтaстықты
дaмыту;әлемдiк
нaрықтa
отaндық
индустриялды-инновaциялық
өнiмдердi
өткiзу;хaлықaрaлық ұйымдaрдa индустриялды-инновaциялық қызметпен aйнaлысaтын
отaндық субьектiлерiнiң мүдделерiн қорғaу.
Нормaтивтiк-құқықтық
жaғдaй
жaсaу:
индустриялды-инновaциялық
қызмет
субьектiлерiнiң aрaсындaғы қaрым-қaтынaстaрдың құқықтық негiздерiн бекiту;
индустриялды-инновaциялық қызмет субьектiлерiнiң құқықтaры мен мүдделерiн қорғaуды,
оның iшiнде зияткерлiк меншiк құқығын қорғaуды кепiлдендiру.
Индустриялды-инновaциялық процестердi реттеу мaқсaтындa мемлекет тiкелей және
жaнaмa қолдaу көрсетедi.Индустриялды-инновaциялық қызметтi тiкелей мемлекеттiк реттеу
ғылым мен техникaны дaмытудың бaсым бaғыттaрын тaңдaу, «мәселелi технологиялaр»
қaтaрын aнықтaу, мемлекеттiк бюджеттен жобaлрaдың мaқсaтты қaржылaндырылуы,
мемлекеттiк емес құрылымдaрмен жүзеге aсырылaтын жобaлaр мен бaғдaрлaмaлaрды қaйтa
қaржылaндырлуы, индустриялды-инновaциялық қызметтiң инфрaқұрылымын қaлыптaстыру
және бaсқa дa шaрaлaр негiзiнде iске aсaды [2].
Индустриялды-инновaциялық
қызметтi
ынтaлaндырудың
жaнaмa
шaрaлaры
фискaльдық әдiстердi (жеңiлдiкпен сaлық сaлу, жеделдетiлген aмортизaция, жекеленген
нaрықтaрды, сaлaлaрды реттеу) қолдaнуды, зияткерлiк меншiктi құру, беру және қорғaу
сaлaсындa нормaтивтiк-құқықтық реттеудi, сондaй-aқ, ғылыми бiлiмдi коммерциялaуғa
қaтысaтын құрылымдaрғa қолaйлы жaғдaй жaсaуды қaмтиды.
Экономиканы мемлекеттiк бaсқaрудың жaңa стрaтегиялaрының алғы шaрттaры.
Экономикaны мемлекеттiк басқаруды жетілдіру және нарықтарды реттеу мәселелері
экономика ғылымының негізгі мәселелерінің қатарына жатады. Қaзiргi кезде ол жaлпы
жүйелiк күйзелiске және экономикaны бaсқaрудaғы олқылықтaрғa бaйлaнысты ерекше
мaңызды болып отыр. Қaзiр монетaризмнiң постулaттaрын догмaлық түрде түсiнуден бaс
тaрту жүзеге aсып, мемлекеттiк бaсқaрудың жaңa стрaтегиясы өте қaжет болып
жaтыр.Шaмaлaнғaн әдiстемеде ұлттық және экономикaлық қaуiпсiздiк aртықшылығы,
өсiмнiң iшкi көздерiнiң қойылымы, өндiрiстiк дaмуды мемлекеттiк ынтaлaндыру,
экономикaның нaқты және қaржылық секторлaрының aрaсындaғы aлшaқтықты жою және
елдегi экономикaлық өзгерiстердi мемлекеттiк бaсқaру стртегиясының әлеуметтiк
бaғыттaлғaндығы негiзге aлынғaн.
Индустриялды- инновациялық процестерді мемлекеттік қолдау ғылыми- техникалық
революция кезеңіндегі экономиканы мемлекеттік реттеудің тиімділігі көбіне оның
индустриялды-инновациялық процесске әсерімен анықталады. Басқарудың орталықтанған
жүйесінің негізгі артықшылығы ресурстар және ғылыми кадрлардың стратегиялық
индустриялды- инновациялық бағыттарда шоғырлану мүмкіндігі болып табылады.
Индустриялды-инновациялыққызметтің дамуы негізі және қолданбалы ғылымның
жағдайына және ғылыми-техникалық әзірлемелердің коммерциялық қажеттілігіне тікелей
байланысты. Қазақстан индустриясы халық шаруашылығының индустриализация денгейін,
егеменді ел экономикасының нақтылығы мен перспективасын кәзіргі әлемдік
шаруашылықтағы орны мен ролін ақтайтын басты фактор болып табылады [3].
Қазақстан
Республикасында
өңірлердің
бәсекеге
қабілеттілігінің
негізгі
көрсеткіштеріне мыналар жатады: 1) халықтың өмір сүру денгейін анықтайтын индекс; 2)
өңірдің бәсекеге қабілеттілік (өнімділік) индексі; 3) индустриялды-инновациялық индекс; 4)
өңірдің инфрақұрылымының даму деңгейін бейнелейтін индекс.
Жаһандану және жедел ғылыми- техникалық прогресс жағдайында аймақтық бәсекеге
қабілеттілігі өнеркәсіптік өндіріске индустриялды- инновациялық әзірлемерді дайындау
және енгізу арқылы анықталады. Егер бұрын өңірлік экономикаға тиімді араласудың тәсілі
негізі капитал мен инфроқұрылымды инвестициялау болып табылса, ал қазір өңірлердің
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индустриялды- инновациялық белсенділігіне және инновацияларды енгізуге ықпалдастық
жасауға көп назар бөлінеді.
Мемлекеттік қолдауды іске асыру шеңберінде міндеттерді шешу мынадай үш бағыт
бойынша жүзеге асырылады: 1) жаңа бизнес-бастамаларды қолдау; 2) кәсіпкерлік секторды
сауықтыру; 3) эспортқа бағдарланған өндірістерді қолдау.
Мемлекеттік қолдауда экономиканы әртараптандыруды және бәсекеге қабілеттілігінің
өсуін қамтамасыз ететін оның шикізат емес секторланын жедел дамыту шаралары жүргілуі
керек.
Бұл ретте экономиканың эспортқа бағдарланған дәстүрлі секторларындағы ұллық
холдингтер, отын-энергетика кешенінің және металлургия өнегкәсібінің жүйе құраушы
компаниялары бастамашылары болып табылатын ірі инвестициялық жобаларды іске
асырумен қатар шағын және орта кәсіпорындардың экспортқа бағдарлануын дамыту
перспективасымен кәзіргі заманға өндірістер құру үшін оларды дамыту қажет.
Шағын және орта кәсіпкерлік халық шаруашылығын
дамытуға, әлуметтік
проблемаларды шешуге, жұмыспен қамтылған қызметкерлер санын ұлғайтуға айтарлықтай
әсер етеді. Жұмыс істейтіндердің саны бойынша, өдірілетін және сатылатын тауарлардың,
орындалатын жұмыстар мен қызметтердің көлемі бойынша шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілері жекелеген облыстарда жетекші рол атқарады сондықтан кәсіпкерлікті
мемлекеттік қолдау проблемасы кәзіргі уақытта өте өзекті болып табылады. Қалыптасқан
жағдайда мемлекетпен бизнестің әріптестігі негізінде кәсіпкерлік қаржылай және қаржылай
емес қолдаудың экономиканың экспортқа бағдарланған шикізат емес секторларын дамытуды
ынталандыруға бағытталған саясатын қайта қарау талап етіледі.
Осыған байланысты кредиттерге кепілдік беру және кредиттер бойынша пайыздық
ставкаларды субсидиялау сияқты құралдар айтарлықтай танымал және экономиканың
қандай да бір секторын дамыту мен қолдау мақсатында қолданылады. Бұл құралдар
коммерциялық банктердің кредиттік және ілеспе тәуекелдер себебінен экономиканың
қандайда бір секторына салуға асықпай отырған едәуір қаржы қаражатын тартуға мүмкіндік
береді.
Шағын, орта және ірі кәсіпкерліктің иновациялық бастамаларын қолдану мақсатында
шағын және орта кәсіпкерлікті, оның ішінде өңірлік кәсіпкерлікті дамыту есебінен
мемлекеттік қолдауды күшейту қажет.
Индустриялды-инновaциялық кәсiпкерлiктiң тұрaқты жұмыс iстеуiн қaмтaмaсыз ету
үшiн олaрдың экономикaлық ортaсын жaқсaртуғa aрнaлғaн көптеген нaқты iс-шaрaлaрды
қaрaстырaтын, кәсiпкерлiктi мемлекеттiк қолдaу және дaмыту тұжырымдaмaсын жaсaу
қaжеттiлiгi aнықтaлaды.
Әлемдiк тәжiрибе көрсеткендей, индустриялды-инновaциялық қызметке қолaйлы
жaғдaй жaсaу – бұл aлдымен мемлекеттiк бaсқaрудың бaрлық оргaндaрының мiндетi.
Мaқсaтты бaғыттaлғaн мемлекеттiк индустриялды-инновaциялық сaясaттың негiзiнде
отaндық экономикaның орнықты дaмуын қaмтaмaсыз етуге болaды. Мемлекеттiң рөлi ең
aлдымен ел экономикaсының бaрлық сaлaсындa индустриялды-инновaциялық процестердiң
белсендiлiгiн aрттырудaн көрiнедi.
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КӨЛІКТІК-ЛОГИСТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЛҒЫ ШАРТТАРЫ
БАДАУОВА А.А.
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті,Қызылорда қ. Қазақстан
ТАЛАПБАЕВА Г.Е.
ғылыми жетекші Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің
қауымдастырылған профессор м.а, э.ғ.к,Қызылорда қ. Қазақстан
Логистикада, ғылыми пәндегі сияқты мынадай тарауларды ажырату қабылданған:
жабдықтау логистикасы (сатып алу логистикасы); өткізу логистикасы (таратудың немесе
дистрибьюцияның); қойма логистикасы; өндірістік және көлік логистикасы. Соңғы жылдарда
дәстүрлілерге, ақпараттың логистика, сервистік логистика, қаржы және логистиканы
мамандармен қамтамасыз ету, функциональды логистикалық менеджмент, коммерциялық
логистика, әкімшілік логистикасы, маркетингтік логистика, бизнес – логистика, өңірлік
логистика сияқты жаңа тараулар қосылды. Тауар қозғалысына шығынның жартысынан көбі
тасымал операцияларына келеді, бұл көліктік – логистикалық жүйелерді ұйымдастыру
қажеттілігіне назарды аударады [1].
Көлікті логистиканы қолданудың дербес саласына бөлуге мына негізгі факторлар
ықпал етеді:
1) көліктің логистиканың негізгі идеясы - «жабдықтау – өндіріс - тарату – тұтыну»
сенімді, тұрақты және оңтайлы жұмыс істейтін жүйесін құруды іске асрыу қабылеттілігі;
2) логистикалық жүйе шеңберінде шикізатты, жартылай фабрикаттарды және дайын
өнімді тарату каналдарын таңдау кезіндегі күрделі көліктік мәселердің бірқатарын шешудің
болмай қалмайтындығы;
3) шикізаттың алғашқы көзінен дайын өнімді ақырғы тұтынушыға дейін тауарды
жылжытуға жалпы логистикалық шығындарда ең көп шамасы 50% дейін жететін, көлік
шығындарының жоғарғы үлесі;
4) тауарлардың сыртқы сауда бағасында көліктік құрамдастың жоғарғы үлесі (әсіресе
тасымалдың үлкен қашықтығымен елдер үшін);
5) ішкі тасымалдардағы сияқты, халықаралық қатынастарда да тауарларды оңтайлы
жеткізуді ұйымдастыруда үлкен роль атқаратын көлік-экспедициялық кәсіпорындардың
үлкен санының барлығы [2].
Көліктік логистика мынадай міндеттерді шешеді:
– көлік жүйелерінің жаңасын құру және жұмыс істеп тұғанын жетілдіру;
– көліктің әр алуан түрлерінде көлік үдерістерін бірлесіп жоспарлау (аралас
тасымалдар жағдайында);
– көлік-қойма үдерісінің технологиялық бірлігін қамтамасыз ету;
– тасымалдау тәсілі мен көлік құралын таңдау;
– жеткізудің ұтымды маршруттарын анықтау.
Өзінің мәні бойынша көліктік логистика, ұтымды жүк ағындарын оңтайландыру және
ұйымдастырудың, оларды мамандандырылған логистикалық орталықтарда өңдеудің жаңа
әдістемесі ретінде осындай ағындардың тиімділігін арттыруды, өндірістік емес шығындар
мен жұмсалған қаражатты төмендетуді, көлік қызметкерлеріне – өте талап қойғыш клиенттер
мен нарықтың сұраныстарына мейлінше сәйкес келуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді
[3].
Көліктік-логистикадық жүйелердің қалыптасуына ұмтылыс әлемдік сауда және көлік
салаларында соңғы жиырма жылда анықталды.
Бұл үдерістің белсендігінің артуының басты себебі тауардың бағасында үнемдеу
мүмкішілігі болды. Өнімдерді, өнідістік үдерістерді, технологияларды бірыңғайлау мен
стандарттау есебінен тұтыну көлемінің тез өсуі мен тұтыну нарығын алуан түрлі
тауарлармен толықтыру кезінде өндірілетін өнімнің өзіндік құнының мейлінше аз мәніне қол
жеткізілді. Өнідістік шығындардың одан әрі төмендеуі негізінен мүмкін болмай қалды. Бұл
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жағдайларда тауарлар бағасы төмендеуінің басты көзі тек көлікке жұмсалған қаражаттар
бола алады.
Осылайша, зерттеулермен көлік логистикасының тауар қозғалысының негізгі
элементтерінің бірі болып табылатыны анықталды, оған оның экспедициялау, тасымалдау,
қоймаға жинау, жүкөңдеу, сақтандыру, кедендік өңдеу және басқалар қосылатын
логистикалық функциялар кешенінен тұратын, логистикалық тізбектегі көлік құралдарымен
жүзеге асырылатын, материалдық ресурстарды, жартылай фабрикаттарды және дайын өнімді
орнынан жылжытумен байланысты, жүйенің «жабдықтау – өндіру – бөлу – тұтыну»
элементтері арасындағы байланыстыратын бөліктегі басты ролі ықпал етеді [4].
Егер де логистика тауарматериалдық және оларға ілесетін ағындарды уақыт пен
кеңістікте орналастыруды оңтайландырумен айналысады дегеннен шығатын болсақ, онда өте
жалпы түрде мынадай түрде мынадай анықтаманы тұжырымдауға болады:
«тұтынушылардың тауарлар мен қызметтерге сұраныстарын қанағаттандыру мақсатында,
жұмыс істеуі тауар-материалдық және ілесетін ағындарды уақыт пен кеңістікте
орналастыруды ұтымды етуге бағытталған, материалдық ағынмен және бизнестің тұтас
жүйеде жүргізілуінің жалпы мақсаттарымен интеграцияланған, өзара байланысты
жүйетүзетін элементтер мен қамтамасыз ететін кіші жүйелердің ұйымдық жағынан
рәсімделген жыйынтығы көлік логистикалық жүйе болып саналады.
Ірі жалпыжелілік көлік тораптарында көліклогистикалық жүйелерді құру мәселелері
торапта жұмыс істейтін көліктің алуан түрлерінің үйлесімі мен өзара іс-қимылын
қамтамасыз етумен байланысты, таза көлік мәселелерінің шеңберінен шығады және өте
ауқымды спектр мәселелерін қозғайды [5].
Интеграцияланған көлік – логистикалық жүйені қалыптастыру клиентураны көлікэкспедициялық, ақпараттық, консалтингті-аналитикалық, сервистік және коммерциялық
жағынан іскери қызметтер кешенінің кепілдендірілген қамтамасыз етілуінен, тораптарда
көпмақсатты бағыттағы мультимодальды терминальдық кешендердің көлік желісін құрудан,
дамыған көліктік инфрақұрылымды қамтамасыз етуден тұратын мақсатты міндеттерді кезеңкезең бойынша шешуді талап етеді. Технологиялық құралдардың технологиясы мен
пайдалануын, теміржол станциялары мен терминалдардағы бастапқы – соңғы
операциялардың орындалу, жүк ағындарының тұрақты емес өлшемдері жағдайында осы
өндірістік нысандардың өзгеруі ерекшеліктерін ескере отырып түбегейлі жаңа әдістерді
пайдаланумен міндеттер кешенін шешуді талап етеді. Жаңа әдістер деп жаңадан құрылатын
интеграцияланған басқарудың логистикалық органдары (көлік-логистикалық орталықтар
(КЛО), көлік-логистикалық кешендер (КЛК) және басқ.) шеңберінде іске асырылуы
мүмкіндерін айтады. Атауларына қарамастан жаңа басқару құрылымдарына бірқатар
функциялар тән болуы тиіс. Атап айтқанда, КЛО негізгі функцияларына логистикалық
үйлестіру мен интеграцияны; стратегиялық және оперативтік бақылауды; реинжиниринг
негізіндегі өздігінен дамуды; терминалдық технология негізінде логистикалық көлік
тізбектерінің жұмыс істеуін оңтайландыру; жаңа логистикалық технологияларды енгізумен
байланысты және жұмыстардың сапасы мен тиімділігін арттыру үшін техникалық
жабдықтау мен ақпараттық технологиялардың ұтымды үйлесімін қамтамасыз ететін
инновацияларды енгізуді жүзеге асыруды жатқызу керек [6].
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КӨЛІК ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІНДЕ ЛОГИСТИКАЛЫҚ
ТҰЖЫРЫМДАМАНЫ ДАМЫТУ
БАДАУОВА А.А.
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті Қызылорда қ.
Қазақстан
ТАЛАПБАЕВА Г.Е.
ғылыми жетекші Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің
қауымдастырылған профессор м.а, э.ғ.к,Қызылорда қ. Қазақстан
Шаруашылық жүргізудің қазіргі заманғы жағдайларында көліктік қамтамасыз етуге
жаңа талаптар қойылады. Ырғақтылық, үздіксіздік, сенімділік, белгіленген мерзімде және
мейлінше аз шығындармен шығынсыз,бұзылусыз
және зақымданусыз
жеткізудің
жоғарғы жылдамдығы – көліктік қамтамасыз етудің тиімділігі мен сапасының маңызды
шарты. Сөз жоқ, көлік индрустиясы пайдаланушылар тарапынан оған қойылатын жаңа
талаптарға сай болуға ұмтылады. Бұл өнімді өндіру өткізу мен тарату салаларымен өзара
байланыста көлікті басқару жөніндегі ғылым ретінде логистика концепциясын әзірлеу мен
практикалық қолданудан байқалады. Бірінші қатарға нақты жалпы және жеке мақсаттарға
қол жеткізу үшін нарық нысандарының интеграциясы мен тиімді серіктестігінің
қағидалары алға шығарылады [1].
Көліктік
кәсіпорындардың
негізгі және қосалқы өндірісін ұйымдастырудың
логистикалық тұжырымдамасы мынадай негізгі ережелерден тұрады:
– материалдық ресурстардың шектен тыс артық қорларынан бас тарту;
– тасымал үдерісін орындауға көтеріңкі уақыттан және қозғалмалы құрамының
техникалық дайындығын (ТҚ және жөндеу) қамтамасыз етуге уақыттан бас тарту;
– техникалық жағынан түзу қозғалмалы құрамның тұрып қалуын мейлінше азайту;
– жүктерді тасымалдаудың тиімді емес маршрурттарынан бас тарту және жою;
– материалдар жеткізушілерді қарсы тұрушы тараптан ізгілікті серіктестікке
айналдыру.
Бәсекелестік жағдайында көлік өнімнің өзіндік құнын төмендетуге экстенсивті
шаралармен емес, көлік қызметі өндірісін логистикалық ұйымдастырумен қол жеткізіледі.
Көлік кәсіпорнына қатысты логистика материалдық жабдықтауды, жүктерді тасымалдауды
іске асыруды бәсекеге қабілетті өнім шығаруға арналған бірыңғай кешен ретінде
қарастырады. Салынған қаржының пайдалылығын ұлғайтуға мүдделі көлік фирмалары
өндіруді, жабдықтауды, ұйымдастыру мен қоймаға жинауды оңтайландыру мүмкіншілігін
іздеумен айналысады. Логистика бұл жерде өндіріс құрылымы өзгерістерінің басқару
әдістерінің қажетті өзгерістерімен үйлесімі негізінде оңтайландыру маңызды көздерін
табуға көмектеседі [2].
Тұжырымдамалық ережелердің мазмұны, көлік
кәсіпорын басқару әдістемесінің
дәстүрлі концепциясы,көлік қызметтеріне сұраныс ұсыныстар:
– осы кәсіпорынның тасымалдау мүмкіншіліктерінен айтарлықтай асып түскендегі,
көлік өнімін өндіруге бәсекелестіктің жоқтығындағы, жағдайларға бейімделгенін көрсетеді.
көлік кәсіпорынын басқару әдістемесінің логистикалық концепциясы мынадай негізгі
ережелерден құралады;
– материалдық ағындардың көлемдерін болжамдау мен жобалаудың әдістері мен
үлгілеірі, материалдық қорлардың шамалары көлік кәсіпорнының негізгі және
қосалқыөндірісін дамытуды бағалау әдістемелерімен бірегей кешенде қарастырылуы тиіс.
көлік қызметтері өндірісін, оның материалдық қамтамасыз етілуін үлгілеуді және осы
өндіріске қатысатын қозғалмалы құрам жұмысының сенімділігін үлгілеуді бәсекеге қабілетті
өнімді (көлік қызметін) жасау жөніндегі
мүмкіншіліктердің нақты бағасын алуды
қамтамасыз етуге арналған бірыңғай үдеріс ретінде көрсету қажет;
– материалдық ресурстарды тиісті жеткізушілер мен тұтынушылардың жұмысын
ұйымдастыру мен режимін ескере отырып тасымал үдерісін үлгілеу, ал логистиканың
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мақсаты жүктерді дәл уақытында жеткізуге қол жеткізу үшін жағдайды қамтамасыз етуге
мүмкіндік береді;
– бәсекеге қабілетті көлік қызметін өндіру бойынша мүмкіндіктерді бағалау үшін
болжам жасаудың әдістері мен кешенді пайдалану;
– пайдаланылған қозғалмалы құрамның сенімділік деңгейін
ескере отырып
көліктік қызмет көрсетудің өзіндік құнын бақылау.
Көліктік үдеріс өзінің табиғаты бойынша шын мәнінде үздіксіз болып табылады.
Тиісінше көлік түрлерінің үйлесуі мен өзара іс қимылының негізгі міндеті жүк
жөнелтушілердегі қощғалмалы құрамға тиеуден , кірме жолдар бойынша жүктерді темір
жол бекетіне, айлаққа, көлік торабына жеткізуден, магистральды көліктің бір немесе
бірнеше түрлерімен жүктер ьасымалдауды жүзеге асырудан бастап және жүкті жеткізу
меерзімі мен оның сақталуын сақтау кезінде көлік тараптарынан жүкпен қозғалмалы
құрамды жеткізумен аяқтай отырып, көліктік – тарату үдерісінің үздіксіздігін қамтамасыз
ету болып табылады [3].
Осылайша қарастырылып жатқн объективті алғы шарттар ҚР экономикасында
логистикалық тұжырымдамасының таралуының бастапқы іргетасын құрайды.
Көліктік логистиканың негізгі қағидасы шығындарды оңтайландыру болып табылады.
Көлікте оған масштабтар, жүк тасымалдаулар және маршруттардың ұзақтықтары есебінен
қол жеткізіледі.
Маршруттың ұзақтығы есебінен үнемдеу, неғұрлым маршрут ұзын болса, соғұрлым аз.
Мысалы, 800 км қашықтыққа бір жүкті тасымалдау,400 км қашықтыққа 2 жүкті жеткізуге
қарағанда ( осындай жыйынтық салмақта) арзан түседі. Бұл әсерді сондай – ақ кему қағидасы
деп атайды, өйткені жол бірлігіне өзіндік шығындар жүк тасымалдары ұзақтығының
ұлғаюына қарай қысқара түседі. Тасымал ұзақтығы есебінен үнемдеу де, тасымалдаулар
масштабы есебінен үнемдеу себептеріне байланысты пайда болады. Көлікті тиеу –
түсірумен байланысты тұрақты шығындарға жатқызылуы тиіс. Неғұрлым маршрут ұзын
болса бұл шығындар соғырлым үлкен қашықтарға бөлінеді, ол жол бірлігіне есептегенде
көлік шығындарының қысқаруына әкеледі.
Бұл қағидаларды көліктік қызмет көрсетудің баламалы стратегиясы бағалау кезінде
ескеру қажет. Тұтынушылардың барлық сервистік үміттерін міндетті қанағаттандыру
кезінде көлік құралдарының мейлінше жүктелуіне және жүк тасымалдау маршруттың
мейлінше ұзақ болуына ұмтылу керек. Көліктік шығындардың оптимумына критерийлері
жылдамдық пен тасымал сенімділігі болып табылатын, көлік шығындары мен көліктік
қызмет көрсету сапасының теңгерімін орнату жолымен қол жеткізіледі. Сенімділік ұдайы
жиілілікпен және тасымалдардың ұзақтығымен сипатталады, ол қорлар деңгейін
оңтайландыруға және логистика тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді [4].
Сонымен қатар, көлік қызметінің тиімділігін арттыру өте алға басатын көліктік
логистикалық технологияларды (клиентураның кешенді көлік-экспедициялық қызмет
көрсетуі, «дәл уақытында» және «есіктен есікке дейін» жүктерді жеткізуді ұйымдастыру,
интермодальды, контейнерлік, терминаолық технологиялар) қарастырады, нәтижесінде
экспедиторлар мен тасымалдаушыларда жыйынтық шығындары азаяды, пайдалылық пен
кіріс өседі.
Қазіргі күні, қатаң уақытша көрсеткіштерге жақындай келе, көлік операторлары
кроссдокинг қызметін пайдаланады, соның арқасында батыс европалық стандарт бойынша
«есіктен есікке жүйесінде ішкі дистрибуцияны іске асыру мүмкін болады. Бұл қызмет
әлемдік практикада өте жақында, он жыл бұрын пайда болды әрі ТМД территориясында оны
тек ірі шетелдік фирмалар қолданады, ол операциялық және ақша айналымдарын тезірек
және аз шығынмен жүзеге асыруға мұмкіндік береді [5].
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Евразийский технологический университет, г.Алматы, Казахстан
Основным средством предотвращения конфликта интересов на государственной
службе является система правовых ограничений и запретов как инструмента. Ограничения
на государственную службу закреплены в Законе «О государственной службе Республики
Казахстан»[1].
Правовые ограничения и запреты для государственных служащих представляют собой
важный сдерживающий фактор, обеспечивающий высокий уровень предотвращения
коррупционных правонарушений, но ряд положений, а именно: определение механизма
конфликта интересов; утверждение о том, что чиновник имеет двойное гражданство;
Недопустимость бизнеса и т. Д. Имеет высокую степень неопределенности, подвержена
коррупции и поэтому нуждается в пересмотре.
На основании общих положений Закона о государственной службе в связи с
Конституцией Республики Казахстан[2]государственная служба - это стремление
государственной власти осуществлять политику, направленную на создание условий,
способствующих достойной жизни и обеспечить свободное развитие человека.
Другими словами, через государственную службу государство обеспечивает
функционирование общества.
Общество, в свою очередь, на наш взгляд, заинтересовано в обеспечении качества и
достойности своей жизнедеятельности. С этой целью были установлены основные принципы
построения и функционирования государственной службы, основной задачей которой
является обеспечение высокого уровня деловых и личных качеств государственных
служащих, деятельность которых соответствует потребностям общества.
По нашему мнению, овладение частными интересами публичного должностного лица
при исполнении общественных обязанностей явно противоречит интересам общества и
государства просто потому, что общество заинтересовано в объективности государственного
служащего и его независимости от личных интересов: семьи, родственников, Клан или
братство. Даже если действия должностного лица не являются прямым нарушением закона,
но они преследуют личные интересы (с установленным вознаграждением) своих или своих
родственников, знакомых, друзей и т. Д., Это явно противоречит интересам общества и
государства.
Если у чиновника есть мотивация использовать свои полномочия, именно коррупция
делает борьбу относительно хорошо закрепленной.
Если должностное лицо, уполномоченное государством выполнять функции Компании,
использует свое положение в своих собственных интересах, не получая немедленной
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материальной выгоды, мы считаем, что это та же самая коррупция, но не в юридическом
смысле этого термина, который в конечном итоге приводит к разложению государственного
аппарата и его неисправность или неэффективность.
Другими словами, личная выгода государственных служащих от их служебного
положения, по нашему мнению, не имеет материального характера - например, «служба,
взаимный шаг» разрешена, а такие меры, как протекционизм, - выбор должностных лиц
незаконным путем. Всилу своих деловых качеств, но по знакомству, через покровительство
или через кумовство - официальное покровительство друзей, родственников тоже в
невыгодном положении, не являются незаконными, то есть они не противоречат закону.
Примечательно, что, согласно опросу авторов, 94% респондентов считают незаконные
отношения с государственными служащими в форме «услуга за услугу», хотя такие
отношения не противоречат закону.
В связи с этим несоразмерными усмотрению в смысле настоящей магистерской
диссертации являются действия или возможность их ввода в эксплуатацию, которые создают
условия для осуществления должностных полномочий должностным лицом на основе
личных интересов, wчто, как было оправдано, всегда означает нарушение общественных
интересов - интересов общества и государства.
Чтобы признать возможность чиновников следовать своим личным интересам в ущерб
интересам общества и государства, используется их официальная позиция. Возможности
преследования личных интересов в ущерб общественным интересам значительно
расширяются, если офицер наделен управленческими полномочиями - организационными и
руководящими функциями. В этой ситуации, по нашему мнению, эгоистичный менеджер
становится механизмом формирования персонала отдела или организации, которой он
руководит, принимая во внимание приоритет его интересов в интересах службы, т.е.
общество и государственная образованная команда - средство для реализации интересов
лидера. В то же время, по нашему мнению, способность должностного лица надлежащим
образом обеспечивать соблюдение государственной власти имеет второстепенное значение
для лидера, с тем, чтобы он мог удовлетворить личные пожелания такого лидера.
Влияние, по нашему мнению, может быть как объективным (в общественных
интересах), так и субъективным - в интересах личных интересов.
По нашему мнению, перераспределение по усмотрению менеджера может быть
чрезмерно широким, если оно влияет на карьеру подчиненных чиновников, если нет
адекватного независимого контроля и только один возможный сдерживающий фактор совесть. Влияние может быть выражено в энтузиазме на рабочем месте (игнорирование
трудовой дисциплины), неоправданных выгод (как с точки зрения трудовой дисциплины, так
и, например, в назначении задач или организации работы), в неадекватно положительных
качествах (включая сертификацию), собственности организации для личного пользования
безнаказанными и т. д.
Также ответственность за деятельность коллектива в целом заключается в наличии
эффективной системы общественного контроля за качеством деятельности государства по
обеспечению жизнедеятельности общества с лидером, который формирует коллектив по
своему усмотрению (по примеру коммерческой организации). Результат деятельности
коммерческой организации - прибыль или понесенные убытки - напрямую зависит от
эффективности и качества персонала этой организации, конечный продукт которого на
здоровом рынке, по нашему мнению, не будет нужен только в организация, даже не в
организации семейного бизнеса, протекционизм, семейственность и подобные явления
преобладают.
В Кодексе этики государственных служащих [3] есть должностные лица, выполняющие
свои обязанности по предотвращению личных интересов, которые могут привести или
привести к конфликту интересов, что, как это предусмотрено законом, возможно только при
наличии материальной выгоды от интересов.
Это юридическое сравнение, по нашему мнению, ясно показывает наличие проблемы.
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Действующий правовой запрет на прямое подчинение государственных служащих
касается только близких родственников, которые подлежат прямому подчинению и
контролю (эти понятия не раскрываются в законе) и не могут исключать факты совместной
работы государственных служащих - родственников. «Есть много способов сделать карьеру,
но самый безопасный из них - жить в правильной семье».
В результате, по нашему мнению, на самом деле более или менее значимые (ключевые)
должности в определенных органах власти могут занимать сотрудники одной команды,
которые связаны интересами клана, клана, братства и подобных невидимых потоков.
Понимать, что действительно объединяет этих людей - высокий профессионализм или
личные предпочтения друзей-друзей, правовые средства не позволяют этого и выявлять
цели, которые эти люди объединяют на службе государства.
По нашему мнению, результат или «конечный продукт» работы государственных
служащих (жизнеобеспечение компании) не может быть оценен самой компанией из-за
неопределенности результата и методов оценки (общественный контроль).
Вторым аспектом проблемы, на наш взгляд, является также влияние в форме
бездействия. По нашему мнению, тот факт, что авторитет человека в связи с ее положением
выражает ее родственники (не только родственники, но идругие, которые образуют круг
регулярного общения, чтобы выразить его на рабочем языке - «его связи»), приносят
неуместные выгоды. В качестве примера можно привести главу правительственного
агентства, а член его семьи - успешный бизнесмен (до тех пор, пока его начальник), или
министр и его сын - чиновники в другом министерстве, которые также добиваются больших
успехов, пока его отец способность влиять, чтобы взять. В то же время, по нашему мнению,
важно, чтобы такое влияние либо вообще не использовалось, либо использовалось в
контексте закона в описанных случаях.
На наш взгляд, идеальной моделью для объективизации оценки государственных
служащих является открытая и понятная система показателей - цифр, но не каждая позиция
государственной
службы
предполагает
возможность
формирования
цифровых
количественных и качественных критериев оценки деятельности человека, кто занимает
должность.
Поскольку проблема оценки деятельности носит общий характер, оценка деятельности
государственных служащих должна, с нашей точки зрения, также быть направлена на
объективизацию. Учитывая, что дискреционные полномочия менеджера (конечно, принимая
во внимание его управленческие полномочия) могут быть использованы в личных целях,
чтобы дать неоправданные выгоды отдельным подчиненным, мы считаем, что пределы
усмотрения должны быть сокращены, а процессы управления персоналом должны быть
оставлены на их усмотрение. Необходимо стремиться к объективизации оценки
деятельности государственных служащих и отклоняться от мнения управляющего директора
как ведущего критерия, который может быть субъективным и зачастую единственным
решением персонала, лежащим в основе ложного решения.
В связи с этим предлагается следующий метод оценки, который считается «сложным» оценка с использованием количественных показателей, которые должны быть стабильными
и не должны изменяться «для отдельных лиц». Эти показатели, по нашему мнению, должны
быть безличными, чтобы исключить возможность «ошибок в правильном направлении».
Однако, по нашему мнению, чтобы уменьшить усмотрение, управляющий должен играть
роль проверки достоверности данных отчетности с последующей оценкой комиссионных. В
этом случае мы считаем, что полномочия Комиссии должны быть вновь сведены к проверке
точности цифр и их достоверности. В то же время необходимо соблюдать открытость
процесса оценки персонала, чтобыизбегать предрассудков и возможных претензий.
На наш взгляд, необходимость в юридических изменениях очевидна: в соответствии с
нашим личным интересом к закону, мы должны определить значение этого термина не
только с точки зрения наличия материальной выгоды, но и в том случае, когда
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государственный служащий, за исключением случаев, когда в соответствии с законом.
Соответственно, понимание содержания термина «конфликт интересов» изменится.
Однако, по нашему мнению, правовая концепция «коррупции» не должна
ограничиваться мотивацией наемников, а должна распространяться на действия другого
личного интереса, за которые несет ответственность дисквалификация (прекращение с
правом занимать аналогичные должности в будущее) в административном праве как
нарушение установленного порядка осуществления государственной власти
Таким образом, предлагаемые меры направлены на решение проблем повышения
эффективности и качества государственного управления, укрепления доверия к
правительству и устранения влияния лиц, заинтересованных в личной выгоде, за счет
позиции нашего мнения, на создание государственной службы будет укрепляться.
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ғылыми жетекші э.ғ.к.,доцент,
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Математикалық талдау арқылы бір немесе екі айнымалы функцияның оңтайландыру
(іздеу концентрациясының түсуі мен жоғарылауы) мәселесін шешуге арналған алгоритмдер
көп болып табылады.Теңдесі жоқ бір айнымалы функциялар үшін оңтайландыру класының
мәселесі екі немесе одан да көп айнымалы функциялар үшін де бірдей болып келеді.сыны
мысалмен қарастыруға болады.
Тиімді функцияны қарастырайық:
U(x1, x2) = x11/4 x23/4,
Мұндағыx1және x2 - G1 және G2 тұтынушылардың сатып алған тауарлар саны, ал
функция мәні сандық экспресс шарасында сатып алушының қанағаттануы болып табылады
[1,111 б].
Тұтынушылар қанағаттану үшін x1 және x2 құндылықтарды табу талап етіледі. Басқаша
айтқанда ең тиімдісін табу. Соңғы функция айнымалыларының мәндері жоғары екенін байқауға
болады.
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x1 құны неғұрлым үлкен болса,функция мәні де соғұрлым үлкен болады .x2–де де сол
айнымалы қолданылады. Екінші жағынан, мұның жалпы мағынасы шексіз тұтыну мүмкін
емес екенін көрсетеді.Ең көп тараған шектеу отбасылық шектеу болып табылады. Сондықтан
да, мысалға алатын болсақ, G1 және G2 тауар құны тиісінше 2 және 3-ке тең болса, онда
оларды сатып алуға сатыпалушының жалпы сомасы 100-ге тең деп болжауға
болады.Бастапқы міндетті төмендегідей тұжырымдауға болады:
максималды пайдасын табу
U(x1, x2) = x11/4 x23/4
Шарт бойынша (шектеу)
2x1+3 x2= 100.
Шектеу мағынасы мынадай: егер бірінші өнім x1мөлшерде 2-лік бағамен ,ал екіншісі
3-тік бағамен сатылған болса, онда жалпы шығындар шарт бойынша 100 ге тең болуы тиіс.
Жалпы кейбір функцияның экстремум мәнін табу керек.
z=f(x 1 , x 2 ),
қандайда бір тиімді (оңтайландыру) мәселелерді мақсат і функциясы деп аталады,
шарт бойынша(шектеусіз) g(x, y)=0.
Бұдан шығатын қорытынды- мұндай шартты тиімді (оңтайландыру) немесе шартты
экстремум деп те атауға болады, g функциясы белгілі болды.
Жалпы нысанның өндірістік функциясы берілді делік.
Q=f(K,L), мұндағы Q –өндірілген тауарлар мен қызметтер саны,
ал K және L –капитал және қосымша жұмыс.
Әдетте осы ресурстарды сатып алу кезінде кез-келген фирма тіркелген ақша сомасын
бөледі,оны М деп белгілейміз. Егер капиталдың бірлік бағасы (тіркелген активтер) РK,
алқызмет бірлігі - РLболса, мына шарт орындалу керек:
РKК+ РLL= М.
Кез-келген ауылшаруашылық компания қызметінің маңызды сұрағы: қаражатқа қалай
оңай қол жеткізуге болады және оны бөлудің тиімді жағы қандай? Басқаша айтқанда,
жалпы М көлемніңқанша бөлігі жабдықтар сатып алуға бөлінгені дұрыс, (капитал К), ал
қызметкерлер үшін қанша төлеу керек (қызметL).
Бұл математикалық тапсырма мына формуламен қарастырылады: мақсат
функциянсыың максимумын табу (бұл өндірістік функция жағдайында)
Q=f(K,L)  max,
Шарт бойынша (шығындар бойынша шектеу)
Р K К+ Р L L= М.
Р K К=M- Р L L.
K=M/ Р K - Р L L/ РК
Біз мәселенің шешімі бойынша оның нақты геометриялық интерпретациясын беруге
тырысамыз. 1-суреттегі изокванта
бейнесі, мұндағы әрбір нүкте капиталдың түрлі
комбинацияларының және еңбек өнімінің бірдей мөлшерін береді.
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Сурет 1
Бұл көрсеткіш тік сызықты қолдана отырып теңдеу арқылы орындалады.

K 

PL
M
L
.
PK
PK

Бұл басқа нысанда жазылған,шектеулі шығындармен бірдей болып келеді.
Түзу сызық бірқатардағы нүкте бойымен қиылысады.
Изоквантаның бір ережесі ол тек тікелей түзуге қатысты (1-суреттегі А нүктесі). Бұл
изокванта бастапқы координаттан алыс қашықтықта орналасқан ( изоквант барлық түзу
нүктеге ортақ), сондықтан оған ең жоғарғы өндіріс көлемі сәйкес келеді.
Бұдан шығатын қорытынды, А нүктесі
(К0, L0) мәселенің шешімін береді.
Капиталдағы құн шығындары К0 және жұмыс күші тұрғысынан L0 максималды шығындар
өнім шектеулері бойынша Мге тең.
Бір жағынан изокванта көлбеуі коэффицент мәнін кері қабылдағанда ресурстар орны
ауысады және мына өрнекпен анықталады



dK
f  ( K , L ) QL
 L

.
dL
f K ( K , L ) QK

Басқа жағынан, изокванта көлбеуі мен А нүктесіндегі жанасу сызығының көлбеуі
бірдей (шығын бойынша шектеулер). Сондықтан, шектеулі тиімділік (оңтайландыру)
тұрғысынан мына теңдік орын алады

PL Q L

,
PK Q K

Ресурстар бірлігінің өзіндік құн қатынасы тиісті ресурстардың шекті өнімдерінің
қатынасына тең.
Практикалық тұрғыдан алғанда жоғарыда аталған шартты экстремум табу жолы оңай
емес. Шектеулі оңтайландыру мәселелерін шешудің оңай жолы- алмастыру әдісі деп
аталады.
Алмастыру әдісі қолданып, мысал қарастырайық.
Кейбір ауыл шаруашылық фирмасының өндірістік функциясы мынадай типте делік:
Q=f(K, L)=6LK+L2.
Капитал мен жұмыс күшінің бірлігі тиісінше 2 мен 3 құрайды. Шығын көбейген кезде,
капитал мен еңбек шығындарының деңгейін анықтау керек, К және L маңыздылығы, Q
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функциясы бойынша жоғары мәнге ие болады. Шығынның жалпы сомасы шарт бойынша 336
ны құрайды [2,51 б].
Шектеу құны мынадай түрде жазылған :
2К+3L=336.
2К=336-32
К=168-1.5L
Соңғы теңдікті пайдалана отырып K шешімдері L арқылы анықталады:
К= 168 - 1,5 өндірістік.
Анықталған өндірістік функцияны мәнін К мен бірге аламыз.
К-ның орнына қою арқылы осы функцияны аламыз:
Q=6L(168-1,5L)+L2=1008L - 8L2, L – ге байланысты бір айнымалы өндіріс функция
функциясын аламыз. Осы максат функциясы мен алмастыру әдісінің ортақ идеясы осы
болып табылады.
Келесі қадам бір айнымалы функцияның жоғарғы мәнін құру. Бұл әрекетті орындау
үшін функция туындысын тауып оны нөлге теңестіреміз:
Q = 1008 – 16L = 0.
Бұл жерден стационарлықнүктесін табамызL = 1008:16=63.
Екінші туындыны есептеймізQ" = -16<0, және белгіленген стационарлық нүктеден
максимум мәнін есептейміз. Соңында, мақсат функциясы
стационарлықнүкте,тек L
байланысты , өнімнің максималды мәнін анықтаймыз.
Q=1008L - 8L 2 = 1008  63 - 8 . 63 2 = 31752.
Ауыстырулардың тиімді (оңтайлы) мәні күрделі шығындар болып табыладыL, құн
шектеулері:
К = 168-1,5L = 168 – 1,5 . 63 = 73,5.
Бұл мәселенің шешімі болып табылады.
Жалпы алғанда мақсат функциясы

шартты

экстримум

туындыны

табу

z=f(х, у)
шарт бойынша (шектеу)
g(х, у)=0
сондай-ақ алмастыру әдісін қолдануға болады. Бұл әрекетті орындау үшін, шектеулерді
пайдалана отырып,Х айнымалы арқылы У анықтау:
у=h(х).
мақсат функциясысыh, бір айнымалы функциялардың бірнешеуін қабылдайды:
z=f(х, h(x))=F(x).
Енді алдыда мына функцияның экстрималды нүктесі көрсетілген. Табылған х мәнінің
функциясын пайдаланып,уайнымалысының мәнін есептеп, у = h(х)тиімді (оңтайлы)
шешімін табамыз.
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Өкінішке қарай, айқын емес функцияныңg(х,у) = 0, оңтайландыру мәселесін шешу,
жиі қиындық тудырады,ал кейде мүлде мүмкін емес. Мұндай жағдайда, мәселе шешімін
басқа да тәсілдермен қарастыруға болады,
мұндай тәсілдің бірі ретінде Лагранж
көбейткіштер әдісін қарастыруға болады.
Лагранж көбейткіш әдісі үшін, объективті функцияның экстримумын табу керек
z=f(х, у)
шектеулер бойынша
g(х, у)=0,
төмендегі Лагранж әдісі болып табылады[3,121б].
1. Жаңа функция ретінде 3 айнымалы анықталады
F(x, y,

 ) = f(x, y) +  g(x, y),

мұндағы – жаңа айнымалы ретінде қарастырған белгісіз көбейткіштер.
2. F функциясы экстремумға ұмтылады (шартсыз). Бұл әрекетті орындау кезінде
бірінші ретті дербес туынды нөлге тең болады:
Fx(x, y, )=0,
Fy (x, y, )=0,
F (x, y, )=0.
Бұл теңдеуде 3 белгісіз арқылы 3 теңдеулер жүйесін құру керек. Бұл жүйенің шешімі
үштік сандар болып табылады(x0, y0, 0), алғашқы екеуі (x0, y0), және бастапқысы функция f
(x,y) шектеулі оңтайландыру координаталарын береді.
Ауыл шаруашылық компаниясының өндірістік қызметінің экстремумын табу үшін
Лагранж әдісі қолданылады (шартты):
f(х, у) = х 2 - 5ху + 50х
шарт бойынша (шектеу)
g(х,у)=12-2х-4у=0.
Функциясын салу
F(x, y,

 )= х 2 - 5xу + 50х+  (12-2х-4у)

Және жеке-жеке туынды аламыз:
F ' ( x , y,  )  2x  5 y  50  2,
x

 '
Fy ( x , y,  )  5x  4,
 '

F ( x , y,  )  12  2x  4 y.

Сызықтық теңдеулер жүйесін алу үшін туындының 3 белгсізін нөлге теңестіріп
топтастырамыз.
2x  5 y  2  50,

 5x  4  0,
 2x  4 y  12.
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Теңдеулер жүйесін шешу үшін ерекше әдіс қолданылады. Үшінші теңдеудің
біріншісіненбастап есептейміз. Шыққан теңдеуді 2 ге көбейтеміз және екінші теңдеуінен
бастап есептейміз. Бұл айнымалы х жояды және жүйе төмендегідей болады:

 18 y  5 x  124
5 x  18 y  124
10 x  36 y  248


 16 y  188 ; y  11,75

2 x  4 y  12
2 x  4 y  12
10 x  20 y  60
Теңдеудің қазіргі жүйесі
5x  18 y  124
,

2x  4 y  12

Y айнымалысын жойып, бірінші теңдеуді 2- ге, ал екіншісін 9- ға көбейтеміз және
біріншіден екіншіні аламыз. Нәтежиесінде
10x  36 y  248


-8x=140,
18x  36 y  108

x=-17,5.

Мынадай шешім шығадых және у: х= -17,5; у=11,75.
Бұл шектеулі оңтайландырудың координаталық нүктелері.Мақсат функциясының
қолайлы шешімі f(-17,5;11,75) =2*(-17,5)-5(-17,5)*11,75+50(-17,5)= 118,125.
Мысалы, монополиялық ауыл шаруашылық компаниясы Q1 және Q2 мөлшердегі G1
және G2 түріндегі екі тауар өндіреді. Функция шығыны мынадай: С= 20Q1 + Q1Q2+ 10 Q2 ,ал
әрбір тауарға деген сұраныс қисығы мынаған тең:
Р1 = 80 –Q1 + Q2, және Р2=60+2Q1 – Q2,,
Мұндағы Р1 және Р2 – G1 және G2. тауарға сәйкес бірлік бағасы. Сонымен қатар,
компания тауарлардың жалпы өндірісінің шектеуіне байланысты G1 және G2; оның квотасы
150 бірлікті құрайды, яғни: Q1+Q2=150.
Осы жағдайда барынша қол жеткізуге болатын пайданы анықтау керек[4,147 б].
Бұл жерде пайданы анықтау кірістер мен шығындар айырымымен анықталады.
П= R - C.
G1 тауарды сатудан түскен кіріс:
R1 =P1 Q1 = (80 – Q1 + Q2)Q1 = 80Q1 – Q12 + Q1Q2 ,
мұндағы P1- G1. Тауарға деген сұраныс қисығы
G2тауардан түскен кіріс:
R2 =P2 Q2 = (60 + 2Q1 - Q2)Q2 = 60Q2 +2 Q1Q2 – Q22.
Жалпы кірісті есептегенде:
R= R1+ R2= 80Q1 – Q12 + 3 Q1Q2 + 60Q2 - Q22.
Шарт бойынша шығын анықтау (мақсат функциясы):
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 (Q1, Q2) =R - C=(80Q1 – Q12 + 3 Q1Q2 + 60Q2 - Q22 ) –
- (20Q1 + Q1Q2 +10Q2 ) = 60Q1 – Q12 + 2 Q1Q2 + 50Q2 - Q22.
Шектеу түрінде қайта жазатын болсақ: G(Q1, Q2) = 150 – Q1 – Q2 = 0,
Шектеулі оңтайландыру шешімін аламыз. Оның шешімі ретінде Лагранж әдісін
пайдаланамыз. F(Q1, Q2, )= 60Q1 – Q12 + 2 Q1Q2 + 50Q2 - Q22 + (150 – Q1 – Q2).
Туынды алып оны нөлге теңестіреміз:
FQ1=60 – 2Q1 +2Q2 -=0,
FQ2= 2Q1 +50 - 2Q2 -=0,
F=150 –Q1 – Q2.
Шыққан белгісіз 3 теңдеуді жүйеге аламыз:
2Q 2  2Q1    60

 2Q 2  Q1    50
Q  Q  150
2
 1

Және оның шешімін шығарамыз. Бұл әрекетті орындау үшін бірінші және екінші
теңдеуді қосамыз:-2 =-110; =55.
 бірінші теңдеудің орнына қойғанда, екі белгісіз теңдеулер жүйесі шығады
 2Q1  2Q 2  0

Q1  Q 2  150
шешімі: Q1= Q2 и Q1=75; Q2=75 .
Бұл шектеулі оңтайландырудың координаталық нүктелері. Мақсат функциясының
шешімі:
Ï(75; 75) = 60 * 75 + 2*75 * 75 -50*75 -752 - 752 =750.
Бұдан шығатын қорытынды, шарт бойынша экстремумды табу үшін, атап өткендей
Лагранж әдісі қолданылады. Максимум және минимум мәселесі сол қалпында қалады.
Экономикалық мағынасы бойынша, көбінесе өзіміз мәселелердің
максималды және
минималды мәндерін болжаймыз.
Сонымен қатар,экстремум нүктесін анықтаудың оңай тәсілін қамтамасыз етеді, (x0, y0)–
координаталық нүкте экстремумы, ал f(x0, y0) – мақсат функциясының мәніне тең.
Қабылданған нүкте (х, у, мына нүктеге жақын (x0, y0) және f(х, у) – мақсат функциясының
мәнін анықтайды.Егер f(x, y)< f(x0, y0) болса, мына нүктеде (х0, у0) максимум мәнін береді. Ал
егер f(x, y)> f(x0, y0) нүктесінде (х0, у0) минимум мәнін береді.
Қазіргі таңда бағдарламалық
комплекстер, сандық файлдық тапсырмаларды
компьютерде оңай шешуге мүмкіндік береді. Алайда бұндай мүмкіндіктерді тиімді
пайдалана білу керек.
Қорытынды. Сонымен, «Көпфакторлы өнім функциясын оңтайландыру» тақырып
бойынша қазіргі таңда бағдарламалық комплекстер, сандық файлдық тапсырмаларды
компьютерде оңай шешуге мүмкіндік береді. Алайда бұндай мүмкіндіктерді тиімді
пайдалана білу керек.
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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Аннотация. В данном докладе рассматриваются особенности становления
казахстанской системы пенсионного обеспечения. Изучались нормативно-правовые акты и
обзоры по данной теме, а также иные материалы по данной теме. В заключении рассмотрены
перспективные варианты повышения эффективности пенсионной системы.
Вопрос пенсионного обеспечения является одной из важных составляющих социальной
защиты членов казахстанского общества. Для довольно большой части социума пенсии и
иные социальные выплаты государства являются единственными источниками денежных
средств для поддержания своего уровня жизни.
Во всех развитых государствах мира пенсионная система рассматривается как
важнейшая общественная гарантия стабильного развития социума, так как затрагивает
интересы всех совершеннолетних граждан. Мировая практика показывает, что есть четыре
основных способа материальной поддержки человека в пожилом возрасте: они могут
заниматься трудовой деятельностью наравне с молодыми, их могут содержать дети, они
могут получать пенсионные выплаты или жить на ренту от накопленных сбережений.
Республика Казахстан после обретения независимости унаследовала от бывшего
режима коммунистов солидарную модель пенсионной системы. Её отличительными чертами,
как и иные аспекты советского тоталитарного строя, были тотальный характер
проникновения государства и высочайший уровень подчинения ему. Это достигалось
полным финансированием пенсионной системы из государственного бюджета, большим
объемом социальных льгот, значительной долей бесплатных общественных фондов
потребления. Также к этому стоит добавить инертную плановую систему с стабильными
государственными ценами на потребительские товары и продовольствие, то есть
отсутствием высокой инфляции, обесценивающей денежную часть пенсии.
После распада СССР и получения суверенитета в условиях разрыва прежних
экономических связей, перехода к рыночной экономике, разгосударствления и перехода
государственной собственности в частную собственность, с уменьшением централизации
поступления доходов, возникла необходимость в переходе на новую модель пенсионного
обеспечения. Новая система социального обеспечения, в том числе и выплата пенсий, при
переходе на рыночную экономику основывается на выплатах работодателей и самого
наемного работника.
В Республике Казахстан впервые законодательная база защиты пенсионных прав
населения была закреплена в Законе Республики Казахстан от 17 июня 1991 года «О
пенсионном обеспечении граждан в Республики Казахстан» [1]. В этот нормативно-правовой
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акт перманентно вносились правки, но изменения не успевали за постоянно меняющейся в
годы действия Закона экономической и социальной обстановкой.
Значительной попыткой реформы пенсионного обеспечения стало принятие Закона
Республики Казахстан «О негосударственных добровольных пенсионных фондах» от 3 июня
1996 года [2]. Этот нормативный акт, назначение которого было регулирование правовых
отношений при открытии и деятельности добровольных пенсионных фондов, но, по
объективным причинам, не получил реализацию на практике. Население и бизнессообщество, как и экономика государства, не было готово к такому прогрессивному шагу
законодателя. Однако, этот закон подчеркивает стратегическое мышление Первого
Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева по модернизации системы пенсионного
обеспечения.
В последующем в ноябре 1996 года Национальный банк Республики Казахстан
выдвинул в Правительство предложение о реформе пенсионной системы, затем одобрена
концепция реформирования пенсионного обеспечения в Республике Казахстан [3]. 20 июня
был принят Закон Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике
Казахстан» [4]. Принятие особого закона по регулированию пенсионной системы и
установлению накопительной системы пенсионного обеспечения стал радикальным шагом
по изменению правовых, экономических и организационных основ для совершенствования
регулирования нового возникшего общественного отношения в сфере пенсионного
обеспечения и перехода на накопительную пенсионную систему.
Реформа пенсионного обеспечения резко перестроила систему пенсионного
обеспечения в Республике Казахстан, в том числе организационную структуру,
экономические основы формирования накоплений будущих получателей пенсий, правовые и
институциональные принципы деятельности. Накопительная пенсионная система стала
одним из основных направлений социальной политики государства. Именно постепенный
переход от солидарной распределительной системы на накопительную пенсионную систему,
где индивидуальные персонифицированные платежи поступали в накопительные
пенсионные фонды, стало главным в пенсионной реформе.
Реформа системы пенсионного обеспечения прошла следующими путями:
- повышение пенсионного возраста;
- более серьезные требования для назначения пенсии;
- увеличение трудового стажа для назначения пенсии;
- сокращение условий льготного пенсионного обеспечения;
- обязательные страховые выплаты в размере 10% от заработной платы;
- создание Государственного накопительного пенсионного фонда и создание условий
для развития частных пенсионных фондов;
- изменение статуса социальных пенсий в статус пособий, вывод их финансирования из
пенсионной системы.
Однако, несмотря на реформу и переход на новую модель пенсионного обеспечения,
были сохранены элементы солидарной системы, создав таким образом многоуровневую
комбинированную систему пенсионного обеспечения. Сохранение элементов солидарной
системы преследовало цель защиты законных интересов населения, участников солидарной
системы. В данный момент пенсионные выплаты участников пенсионной системы
складываются из трех частей [5]:
- базовая пенсия;
- солидарная пенсия;
- накопительная.
Но главным вопросом остается дальнейшее повышение эффективности накопительной
части пенсионного обеспечения, так как в последние годы наметилась тенденция к
повышению доли солидарной системы в системе пенсионного обеспечения после повышения
солидарной и базовой части пенсии. Вопрос повышения был затронут в Послании
Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана от 5 октября 2018 года,
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где на первое место было поставлен вопрос роста дохода населения, и в том числе,
повышение уровня эффективности управления пенсионными активами и ресурсов системы
социального обеспечения [6]. Для повышения эффективности накопительной пенсионной
системы мы предлагаем следующие меры:
- увеличение выплат в Единый накопительный пенсионный фонд с 10% до 15-20% от
заработной платы, для повышения капитализации пенсионного фонда и увеличения в
последующем размера выплат накопительной части пенсии для участников накопительной
пенсионной системы, учитывая опыт стран ОЭСР (США, ФРГ, Япония);
- повышение инвестиционной активности Единого накопительного пенсионного фонда
для увеличения доходности пенсионных накоплений;
- внесение изменений в Налоговый кодекс Республики Казахстан, с прекращением или
уменьшением обложения индивидуальным подоходным налогом в 10% размере пенсионных
выплат из Единого накопительного пенсионного фонда;
- активное стимуляция самозанятых граждан Республики Казахстан после введения
всеобщего декларирования доходов на выплаты в Единый накопительный пенсионный фонд;
- участие в выплатах в Единый накопительный пенсионный фонд иностранных граждан
и лиц без гражданства, работающих на территории Республики Казахстан, для повышения
капитализации пенсионного фонда, в размере установленного для граждан Республики
Казахстан;
- повышение уровня благосостояние малообеспеченных граждан Республики
Казахстан, с соответствующими выплатами в АО «ЕНПФ», прямыми адресными
трансфертами из республиканского бюджета и Национального фонда Республики Казахстан.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
ЕЛТАЙ Н.О.
Магистрант, Алматы Менеджмент Университет, г. Алматы, Казахстан
ЛЕОНТЬЕВ А.П.
Магистрант, Алматы Менеджмент Университет, г. Алматы, Казахстан
БОДАУБАЕВА Г.А.
научный руководитель,к.э.н., доцент
Алматы Менеджмент Университет, г. Алматы, Казахстан
Процесс составления логистического стратегического плана включает в себя пять
основных этапов: определение миссии, постановка целей и задач, SWOT – общий анализ
предприятия и логистической деятельности, оценка конкурентоспособности, разработка
альтернативных стратегических планов и решений в связи постоянно изменяющейся
рыночной средой. Сегодня, с каждым днем, клиенты становятся все более требовательными
к предлагаемым услугам, и их уже не удовлетворяет простая перевозка. Все чаще люди
обращают внимание на то, что компания может предложить дополнительно к основным
услугам. Потребители хотят получить свой товар в максимально короткое время, при этом в
должном виде и по доступной цене. Таким образом, услуга, которую предприятие предлагает
становится ценная не как просто услуга, а клиент интересуется больше тем, что предприятие
вложит в добавленную стоимость услуги. В этой связи, на ряду с маркетинговыми планами,
формирование и внедрение логистической стратегии является приоритетным направлением
стратегического планирования любого предприятия.
Первый этап - определение миссии предприятия предполагает постановку
первоначальных целей и задач. На данном этапе, необходимо определить в каком
направлении компания будет двигаться, какое положение на рынке будет занимать, какие
рыночные потребности существуют и как можно их удовлетворить, выявить сильные
стороны и основные отличия своей продукции от альтернативных товаров и услуг. На
данном этапе очень важно определиться с миссией и общим видением организации.
Руководитель должен точно понимать, куда компания должна прийти. При постановке
четких целей и задач, их достижение будет гораздо легче координировать.
Вторым этапом после определения «направления» для компании, в котором она будет
двигаться, является определение показателей эффективности или KPI. KPI или индекс
показателя эффективности на сегодняшний день используют около 80% топ-менеджеров
крупных компаний. Среди них такие как JTI, P&G, DHL. С помощью KPI предприятие
сможет достигнуть двух наиболее важных элементов успешно функционирующей компании:
эффективности и результативности.
Показатель эффективности поможет увидеть соотношение между полученными
результатами и ожидаемыми. Так особенно в логистическом предприятии выявление KPI для
каждого сотрудника поможет руководителю провести анализ работы как каждого
сотрудника, так и всего предприятия в целом. Так, например, логист транспортноэкспедиторской компании, благодаря легко измеримым и четко поставленным целям, сможет
увидеть, что именно ему как члену компании необходимо сделать, чтобы была достигнута
общая миссия организации. В связи с тем, что большинство логистических предприятий в
Казахстане являются операторами 3 PL, и занимаются перепродажей транспортных услуг, то
KPI становится неотъемлемой частью контроля работы персонала.
На данном этапе составления стратегического плана стоит отметить что показатели
эффективности не только помогают оценить результаты работы, но и видеть возможности
компании благодаря оценке финансовых показателей.
Третий этап заключается в оценке и анализе внешней среды логистического
предприятия. Анализ внешней среды – основный этап, который помогает собрать базу для
начала разработки стратегии компании. Данный анализ состоит из двух основных этапов:
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исследование макросреды, исследование окружения, оказывающего влияние на деятельность
предприятия.
Исследование макросреды очень важно для логистики. На функционирование
логистического предприятия оказывают влияния очень многие внешние факторы:состояние
экономики государства, возможность экспорта и импорта, правовое регулирование,
возможность ввоза и вывоза продукции, таможенная очистка, стоимость брокерских услуг,
таможенные пошлины, политические процессы, природная среда и ресурсы, определяющие
спрос на логистические услуги и ориентацию логистического предприятия, социальная и
культурная составляющая общества.
Анализ непосредственного окружения необходим для оценки тех составляющих с
которыми организация находится в постоянном взаимодействии. Для выбора стратегии и
дальнейшего планирование необходимо проанализировать следующие аудитории близкого с
организацией контакта.
Потребитель. Анализ потребителей услуг поможет выявить предпочтение клиентов,
степень удовлетворённости оказанными ранее услугами. Как результат можно провести
работу над ошибками и скорректировать уже имеющую маркетинговую кампанию
предприятия, либо же внести улучшение работы с клиентами как цель в стратегический
план.
Анализ потребителя должен включать несколько направлений:
- выявление потребностей клиента. Необходимо выяснить в каких услугах нуждается
потребитель, за что он готов платить и какую сумму;
- анализ ожиданий потребителя. Необходимо узнать соотношение цены и ожидание
качества услуги. Как известно в Казахстане не существует стандартов оценки логистических
услуг, что несомненно является большим минусом. Таким образом возникает острая
потребность в заимствовании стандартов развитых стран, которые занимают лидирующие
позиции в таблице LPI;
- исследование восприятия клиента;
- контроль обслуживания;
- изучение ключевых клиентов и способы работы с ними.
На данном этапе целесообразно применить АВС- анализ клиентов. В основе АВСанализа лежит принцип Парето, согласно которому 20% усилий должны приносить 80%
результата. Путем данного анализа все клиенты компании делятся на три условных группы.
Категория А- клиенты, с которыми мы очень давно работаем, имели несколько сложных
ситуаций и выходили из них. Нам необходимо всего несколько фраз, чтобы организовать
процесс перевозки. Нет необходимости тратить время на полноценные объяснения всего
спектра предоставляемых нами услуг, рассказывать о наших преимуществах. Мы
затрачиваем всего 20% времени и ресурсов и получаем 80% прибыли компании. Категория А
несет для нас наибольшую важность. Категория В или промежуточные клиенты. Клиенты,
которые осуществили через нас одну, две полноценные перевозки, но еще не перешли с нами
на полноценное сотрудничество. Для данных клиентов характерно 30% временных затрат
для доказательства наших преимуществ перед другими компаниями, и они составляют 15%
прибыли логистической компании. Основные усилия прилагаются для того, чтобы клиентов
данной группы перевести в категорию А. Клиенты группы С. Это еще не наши клиенты, а
только потенциальные потребители. На них затрачивается 50% времени и ресурсов, чтобы
рассказать о предприятии, сделать конкурентоспособное предложение, но прибыль от них
будет всего 5%, потому что они не знают нас, также, как и мы их. Данное категорию можно
назвать наименее ценные.
Поставщик. Для того чтобы произвести анализ поставщиков, в случае транспортноэкспедиторской компании – подрядчиков, необходимо провести анализ продукции (услуг)
используя так же АВС-анализ либо разделив предоставляемые услуги на 4 условных
категории:
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- некритические для продаж, услуги-процент которых настолько маленький, что при
отказе от предоставления данных услуг транспортно-экспедиторская организация не понесет
видимой потери в прибыли.
- основные услуги. Те, на которых предприятие зарабатывает 60-80% общей прибыли.
Чаще всего для казахстанских логистических предприятий это непосредственно
транспортировка.
- стратегические услуги. услуги, которые сейчас не приносят большой прибыли и не
являются основными, но согласно установленным логистическим трендам будут
пользоваться спросом в скором времени.
На квалифицированного подрядчика приходится основная часть выполнения услуг.
Для транспортно-экспедиторской компании в данном случае является важным максимальное
возможное сокращение посредников в цепочке и предоставление низкой цены на услугу. То
есть требуется ликвидация максимально возможного количества смежных агентов между
транспортно- экспедиторской компанией и заказчиком. В большинстве случаев за счет этого
снижается себестоимость продукта.
Анализ конкурентов поможет нам понять, что нам продавать, по какой цене и где.
Первым шагом будет оценка общего уровня внутриотраслевой конкуренции. С учетом того,
что только в Алматы действует около 4369 логистических предприятий данный анализ очень
важен. Стоит сделать выводы относительно интенсивности конкуренции, перспективах
развития рынка, монополистических организациях на ближайшие 3-5 лет. Для этого
возможно произвести 7P анализ конкурентов.Следующим этапом будет оценка занимаемой
конкурентом доли рынка и темпа его роста. Четвертым этапом стратегического
планирования будет являться анализ и оценка внутренней среды предприятия. К внутренней
среде предприятия относятся: сотрудники, организационная структура, финансы,
предоставляемые услуги, маркетинг. Проведя данный анализ будет четко видны как
потенциал компании и недостатки, которые могут усугубить и так неустойчивое положение
на рынке. В ходе анализа должны быть выявлены критические точки организационной
среды.
Заключительными этапами логистического стратегического плана являются его
реализация и контроль. На данном этапе происходит внедрение плана на все уровни
организационной структуру, его адаптация как на внешнем, так и внутреннем уровне
предприятия. Контроль выполнения неотъемлемая часть внедрения стратегии. На данном
этапе будет происходить обратная связь и вноситься корректировки. Будет видно на каком
этапе происходит достижение целей и миссии, а какие этапы стратегического плана были
определены неверно.
Для того, чтобы совершить внедрение разработанной логистической стратегии
предприятия необходимо сделать следующие управленческие шаги:
- сформировать рабочую группу, которая будет отвечать за внедрение логистической
стратегии. Определить лидеров внедрения в каждом департаменте (отделе) предприятия;
- разработать план внедрения логистической стратегии;
- составить регламентирующие документы внедрения логистической стратегии
предприятия, в том числе, приказы, рабочие планы, измененные должностные инструкции;
- организовать непрерывное обучение по внедрению и реализации логистического
стратегического плана;
- разбить логистическую стратегию предприятия на сроки выполнения (тактические,
операционные и стратегические планы);
- определить формы отчетности по реализации внедрения рабочих планов и стратегии;
- разработать и внедрить системы мотивации сотрудников за выполнение рабочих
планов по реализации логистической стратегии.
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Проблема эффективности является основной проблемой экономической теории и
практики. Эта проблема решается поиском путей наилучшего использования ограниченных
ресурсов с тем, чтобы достичь максимально возможного удовлетворения потребностей
членов общества.
Об эффективном использовании ресурсов можно судить в случае, если при неизменных
их затратах производство продукции увеличивается или же при неизменном количестве
продукции затраты ресурсов на ее производство сокращаются. Почему так важна
эффективность производства? Под эффективностью понимается, что необходимые товары
производятся за счет экономически обоснованных ресурсов. В то же время это производство
не использует излишних ресурсов сверх того, что строго необходимо для получения этих
товаров, то есть не тратит лишнюю рабочую силу, оборудование, помещения.
Следовательно, чем меньше средств задействовано в определенной области деятельности,
тем дешевле будет производство и тем больше средств останется на другую важную
деятельность.
Функционирование тепличного хозяйства предполагает производство овощей в
весенне-зимний период, в то время когда спрос на овощи выше и уровень цен на них будет
выше. Вместе с тем требуются также большие затраты на восстановление плодородия почвы,
в связи с тем, что высокая урожайность овощей в тепличных хозяйствах ведет к более
интенсивной истощаемости почвы.
Выращивание овощей в тепличных хозяйствах, заметно отличается от овощеводства
открытого грунта по организации производства, технологиям выращивания овощных
культур.
Для производства продукции в тепличных хозяйствах требует гораздо больше затрат, в
особенности в части потребления минеральных удобрений и энергоресурсов. Здесь
урожайность овощей в основном зависит от правильной организации внесения необходимых
минеральных удобрений, так как грунт лишен природного плодородия и очень интенсивно
используется. В отличии от хозяйств, выращивающих овощи в открытом грунте, тепличные
хозяйства тратят на восстановление плодородия почв значительные средства [1].
Выращивание овощей в тепличных хозяйствах ведется в основном в весенне-зимний
период, когда потребление тепловой энергии большое. Доля затрат на энергию в структуре
себестоимости овощей достигает 60% и более. Эффективное использование тепловой и
электрической энергии в основном определяют стоимость конечной продукции. В условиях
свободных цен тарифы на энергоносители всегда были и остаются высокими. Это
происходит потому, что производители тепловой и электрической энергии, в основном 1-2
крупные компании-монополисты, которые регулируют энергоресурсный рынок, и
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соответственно при отсутствии конкуренции добиться снижения цен невозможно. Тем
самым производитель энергоресурсов может диктовать цену, а производитель же овощей не
может следовать этому пути, так как установленная им цена вынуждена ориентирована на
потребительские свойства населения. При установлении высоких цен овощи могут останутся
невостребованными. Вместе с тем, спрос на овощи во многом зависит и от их производства в
личных хозяйствах. Вследствии этого затрачивая большие средства на энергоносители,
производитель овощей должен будет вынужден сократить расходы на приобретение
ресурсов (семян, органических и минеральных удобрений), которые непосредственным
образом влияют на повышение плодородия почв, урожайности и соответственно на
повышение эффективности тепличного хозяйства.
Особенности производства и определения себестоимости готовой продукции
тепличного хозяйства предопределяют особенности экономического анализа. В частности,
показатели эффективности тепличного хозяйства отличаются от показателей эффективности
в целом по овощеводству. При исследовании эффективности тепличного хозяйства
необходимо учесть следующее:
- на одной и той же территории за год выращивается несколько культур;
- в зависимости от сроков выращивания и фаз развития растений значительные
изменения трудоемкости по выращиваемым культурам;
- длительный период вегетации и плодоношения овощных культур;
- существенная разница в отпусных ценах в начале и конце периода плодоношения;
- как основное средство производства земля не имеет решающего значения для
тепличных хозяйств;
- для улучшения плодородия почвы, органические и минеральные удобрения играют
более значительную роль, чем в открытом грунте;
- важным фактором, влияющим на продуктивность овощных культур в тепличных
хозяйствах является наличие искусственного обогрева и освещения.
На эффективность производства овощей в тепличных хозяйствах оказывают влияние
факторы, которые не проявляют себя в других отраслях. Эффективность производства
овощей в тепличных хозяйствах зависит от влияния следующих технико-экономических
факторов:
- рационального сочетания различных типов тепличных хозяйств;
- правильного ведения системы культурооборотов в тепличных хозяйствах;
- использования продуктивных почвенных смесей и субстратов;
- правильной организации системы питания растений;
- внедрения высокопродуктивных семян и правильное ведение системы семеноводства;
- правильной организация и технология производства по отдельным культурам;
- применения прогрессивных методов защиты растений от вредителей и болезней;
- комплексной механизации и автоматизации всех технологических процессов;
- точного поддержания оптимальных параметров окружающей среды;
- внедрения современных прогрессивных технологий производства;
- внедрения прогрессивной системы организации труда и его оплаты;
- организации реализации овощной продукции; эффективного использования
энергоресурсов.
За последние годы каждый из факторов претерпел значительные изменения. Так,
например, система защиты растений от вредителей и болезней включала в себя обследование
растений и химическую их обработку ядохимикатами и пестицидами. Современная защита
растений опирается, в первую очередь, на биологические методы. При переходе
овощеводства защищенного грунта на новые технологии выращивания овощей
(малообъемные технологии, гидропоника), по нашему мнению, утрачивает свое значение
система культурооборотов. Овощи из года в год при новых технологиях выращиваются на
одном и том же месте на продленных культурооборотах, меняется только субстрат.
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В новых условиях хозяйствования приобретает другое значение система оплаты труда.
Прежде оплата труда работников в подразделениях тепличного комбината зависела только
от объема выхода продукции. При этом совершенно не принимались во внимание затраты,
понесенные каждым подразделением. На наш взгляд, система оплаты труда в современных
условиях должна быть ориентирована не на объем выпущенной продукции, а на доход, то
есть на прибыль. Необходима заинтересованность каждого участника производственного
процесса в результатах своего труда, в эффективном использовании ресурсов, в стремлении
снизить затраты. Прогрессивные методы организации труда и его оплаты позволяют это
осуществить. В условиях рынка большая роль отводится организации маркетинговой
деятельности. Ибо произведенная, но не реализованная продукция не даст никакого дохода и
судить об эффективности производства в такой ситуации нелепо.
Одним из наиболее важных показателей, который позволяет оценить эффективность
использования в процессе производства материальных и трудовых ресурсов является
себестоимость продукции. Правильность ее исчисления влияет на финансовый результат
производственной деятельности.
Формирование системы показателей экономической эффективности тепличных
хозяйств должно опираться на следующие основополагающие принципы: необходимо
наиболее полно и объективно определять сущность критериев экономической
эффективности производства тепличных хозяйств; применима для исследования
экономической эффективности производства тепличных хозяйств; обеспечить системный
подход к изучению эффективности производства; выступать инструментом для вскрытия
резервов повышения экономической эффективности; стимулировать более полное
использование ресурсов производства [2] .
Одним из основных направлений повышения эффективности производства в
тепличных хозяйствах является его переход от традиционных к инновационным
технологиям. Основной целью внедрения инновационных технологий в тепличных
хозяйствах является повышение производительности, т.е. сокращение рабочего времени,
необходимого для производства продукции. Внедрение инновационных технологий
позволяет повысить качество выполняемого технологического процесса. Инновационные
технологии в корне качественно меняют характер труда, делают его более творческим и
повышают его производительность. Вместе с тем, создается возможность использования
меньшего количества оборудования для получения более высоких производственных результатов. Внедрение инновационных технологий влечет за собой сокращение живого труда,
так как требуется меньшая численность рабочих на выполнение тех же операций, на
обслуживание оборудования и т.д.
Применение инновационных технологий позволяет повысить выход готовой
продукции, улучшить потребительские свойства и качество продукции. При этом
улучшается использование основных фондов, более эффективное используются
производственные площади. В то же время любая новая эффективная технология
самоокупаема, так как увеличивает выпуск продукции, повышает ее качество, а затраты
живого труда, материальных и энергетических ресурсов при этом сокращаются. Таким
образом, учитывая все вышесказанное, реализация научно-технических инноваций
рассматривается как один из главных факторов современного производства, повышения
эффективности тепличных хозяйств.
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРОВ КАК СПОСОБ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ТЮТЕБАЕВА М.
Магистрант, Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата,
г.Кызылорда, Казахстан
КАЗБЕКОВА Л.А.
Научный руководитель, к.э.н. КГУ имени Коркыт Ата,
г.Кызылорда, Казахстан
Важным инструментом содействия инновациям, промышленному развитию,
конкурентоспособности и эффективности экономики признаны кластеры. Кластерная
политика получила широкое распространение в мире в качестве адекватного механизма
инновационного развития в современных условиях. Кластерный подход связан с созданием
новых производств и услуг с высоким уровнем добавленной стоимости и наукоемкости,
усиливающих конкурентные преимущества страны на мировом рынке. Преимущество
кластерного подхода заключается в ориентации на развитие высокотехнологичного и
инновационного бизнеса, а также укрепление межведомственного и межотраслевого
взаимодействия.
Под перспективным национальным кластером понимается взаимовыгодная кооперация
компаний и организаций частного сектора, научно-исследовательских и инжиниринговых
организаций, инвесторов, финансовых институтов и специальных территорий развития
(специальные экономические зоны (далее - СЭЗ), технопарков, индустриальных зон (далее ИЗ)), объединенных для производства конкурентоспособной, инновационной продукции и
услуг, основанных на современных технологиях и бизнес-моделях.
Анализ мировой практики в области формирования и реализации кластеров
показывает: 1) применение кластерного подхода является закономерным этапом в развитии
экономики, а его распространение можно рассматривать в качестве главного признака
высокоразвитых экономик; 2) основой кластерной политики является принцип тройной
спирали, т.е. организации взаимодействия между государственными органами, бизнесом и
научно-образовательными учреждениями; 3) кластеры формируются в процессе
инновационного развития, а не создаются " сверху". При этом государства стремятся создать
условия для более активного формирования кластеров. Наиболее успешные инновационные
кластеры формируются там, где осуществляется "прорыв" в области техники и технологии
производства с последующим выходом на новые рыночные ниши, 4) спецификой кластера
является получение организациями, входящими в него, синергетического эффекта,
выражающегося в повышении конкурентоспособности всех участников кластера по
сравнению с отдельными хозяйствующими субъектами; 5) в отличие от
староиндустриальных кластеров отличительной чертой кластеров нового поколения является
их инновационная ориентированность. Если "точкой роста" в промышленных кластерах
были крупные индустриальные предприятия, то в инновационных кластерах импульс
исходит от новых образований в форме университетов нового поколения,
высокотехнологичных компаний, инновационных центров. При этом в инновационных
кластерах основное внимание уделяется формированию инновационной экосистемы,
креативной среды, подготовке инновационных старт-ап компаний и бизнесов, а не
классических инвестиционных проектов. На современном этапе наиболее ярко выделяется
две основные модели кластерной политики – либеральная и дирижистская. Основной
принцип либеральной модели состоит в том, что кластер – это рыночный организм, роль
государства сводится к устранению препятствий для естественного развития кластеров.
Либеральная кластерная стратегия характерна для стран, которые по традиции проводят
либеральную экономическую политику.
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Актуальность кластерного развития на фармацевтическом рынке Казахстана связана с
тем, что фармацевтический рынок относят к социально значимым рынкам, который
поддерживает здоровье экономических агентов на необходимом для полноценного
функционирования уровне. Социальная значимость фармацевтического рынка связана, с
низкой эластичностью спроса на лекарственные средства и изделия медицинского
назначения.
Кластерный подход является методологической основой инновационной политики,
которая объединяет промышленную, научно-техническую политики, политику поддержки
малого и среднего бизнеса, а также региональную политику. Тенденция инновационного
развития республики во основном зависит от эффективности региональной инновационной
политики, основополагающей целью которой является активизация инновационной
деятельности в регионе, разработка механизмов ее реализации.
Основополагающий фактор кластера состоит в том, что каждый участник, преследуя
свою цель сотрудничества, повышает эффективность не только своей работы, но и работы
всего кластера. Научно-техническое развитие оказывает непосредственное воздействие не
только на прогрессирование интеграционных процессов в производственном взаимодействии
и торгово-экономическом сотрудничестве хозяйствующих субъектов регионов и стран.
Результат конкурентоспособности кластеров выражается в достижении высокого уровня
развития системы сопряженных институтов и отраслей. Варианты интеграционного
кооперирования хозяйствующих субъектов экономики различных уровней с учетом
современных потребностей условно разделены на две формы: территориальную
(межгосударственную, межрегиональную), осуществляемую, преимущественно по
инициативе региональных, областных или местных органов власти и управления; и
производственную (вертикальную, горизонтальную и др.) интеграцию, осуществляемую по
инициативе организаций и предприятий, субъектов предпринимательской деятельности.
Логично, что появляются всевозможные комбинированные формы сотрудничества, на
основе которых экономика получает толчок как к поддержанию равновесного стабильного
состояния, так и к самореализации и саморазвитию. В условиях современности имеет место в
начальной стадии развития третья форма интеграционного взаимодействия не только
хозяйствующих субъектов, но и инновационных кластеров, субъектов инновационной
инфраструктуры, научных и образовательных учреждений в сфере научных исследований,
разработок и реализации инновационных проектов, подготовки высоко квалифицированных
кадров для инновационной экономики [1].
Первая кластерная Ассоциация, инвестированная крупным бизнесом создана в
Казахстане 23 июня 2015 года. Ядром новой ассоциации стало АО «Химфарм» с торговой
маркой Santo Member of Polpharma Group. Новое объединение «Фармацевтический кластер
Южного Казахстана» стало первым и историческим шагом для всех компаний и
организаций, которые выполняют стратегическую роль в обеспечении здоровья нации, в
формировании центра фармацевтической и медицинской промышленности на юге
республики. Основной целью создания новой ассоциации является разработка и реализация
единого подхода к созданию кластера фармацевтической и медицинской промышленности
для Казахстана со стороны его участников, профильных органов государственной власти и
потенциальных инвесторов, включая казахстанские и иностранные фармацевтические
компании. Объединение в ближайшей перспективе ставит перед собой задачу создать все
условия для включения во вторую пятилетку программы индустриально-инновационного
развития РК на 2015-2019 гг. фармацевтического кластера – одного из трех территориально
создаваемых кластеров в Казахстана [2]. В Карагандинской области на сегодняшнее время
осуществляют производство фармацевтической продукции пять предприятий. Номенклатура
их продукции достаточно широка - начиная от галеновых препаратов и субстанций и
заканчивая готовыми лекарственными средствами. При этом акцент делается на углубление
уровня и повышения комплексности переработки растительного лекарственного сырья за
счет внедрения оригинальных отечественных технологий по производству фитопрепаратов,
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использование совершенной импортной технологической базы, что позволит увеличить
объемы экспорта на внешние рынки сбыта.
При развитии кластера возникновение тесных связей невозможно без наличия
элементов структуры кластера. В Карагандинской области возможность развития кластера
представлены на всех уровнях производственно-сбытовой цепи.
Необходимо отметить, что в Карагандинской области расположен единственный
в Казахстане специализированный институт фармацевтической направленности - Институт
фитохимии. 43 оригинальных лекарственных средства, из 115 по республике разработаны в
данном институте, защищенные 57 патентами в 11 странах мира с освоением их
производства. Также необходимо отметить, что в распоряжении Института фитохимии
находятся сельхозугодия, на которых осуществляется культивирование и выращивание
растительного сырья для производства лекарственных средств [3].
Для подготовки специалистов фармацевтической отрасли в области имеются:
Карагандинская медицинская академия, Карагандинский фармацевтический институт,
медицинский колледж. В области широко развита аптечная сеть по реализации
лекарственных средств, которую представляют 345 объектов. Осуществляют деятельность 5
предприятий - производителей, выпускающих фармацевтическую продукцию. Ими
производится 85 наименований продукции – лекарственные травы, препараты и
консерванты
крови, галеновые формы, физрастворы.
Особо
необходимо
отметить
Карагандинский областной центр крови, который осуществляет выпуск большого количества
препаратов на основе крови. Таким образом, можно отметить, что для создания кластера есть
все предпосылки: сырьевая база, научно-исследовательский институт, производственные
мощности, сбытовая сеть, кадровый потенциал. Карагандинская область располагая
достаточным научным и кадровым обеспечением, производственной базой, развитой
аптечной сетью и удобным географическим местоположением в центральной части
Казахстана, на наш взгляд, является оптимальной площадкой для определения центром
фармацевтического кластера республики .
Создание фармацевтического кластера позволит эффективно решать вопросы развития
фармацевтической отрасли в целом: взаимосвязи отечественных предприятий фармацевтики,
рационального использования научного и производственного потенциалов, материальных и
природных ресурсов, производства конкурентоспособной продукции.
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Тұрғын үйлер халық байлығын құрайды, тұрғындарға қызмет ете отырып басты
қажеттіліктерін қанағаттандырады, сонымен қатар жылжымайтын мүлікке салық салу
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объектісі ретінде өз құнының белгілі пайызын бюджетке түсіреді және тұрғын үй
операцияларының әр қайсысынан алынған пайыз да бюджетке салық ретінде төленеді. Бұл
тұрғын үйдің әлеуметтік-экономикалық маңыздылығын көрсетеді, тұрғын үй саласы ел
экономикасының мүддесіне бағытталған, экономиканың көптеген басқа салаларының тиімді
қызмет етуіне әсер ететін және әлеуметтік жағдайларды қарастыратын сала болып табылады.
Қазіргі таңда Қазақстандықтардың тұрғын үй жөніндегі талғамы өзгеріп, жоғарлап
келеді, тұрғындар сапалы үйлерде тұруға ұмтылады, сонымен қатар халық санының
артуымен тұрғын үй тапшылығы да басты мәселеге айналған.
Мемлекет
экономикасының
жағдайын
сипаттаушы
негізгі
экономикалық
көрсеткіштерді жақсартудың тұрақты тенденцияларына қол жеткізу, экономиканың барлық
салаларында терең құрылымдық қайта құруларды іске асыруды талап етеді.
Тұрғын үймен қамтамасыз етілу адамның аса маңызды қажеттіліктерінің бірі.
Сондықтан азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету, мемлекеттің қоғам алдындағы негізгі
міндеттерінің бірі.
Тұрғын үй құрылысы және оның даму қарқыны ұлттық экономиканың негізгі
жағдайының даму дәрежесін сипаттайды. Отандық тұрғын үй нарығының қалыптасуы халық
шаруашылығының басқа салаларын ынталандырушы және нарықтық экономикаға өтудің
негізгі факторларының бірі ретінде қарастырылды. Жекешелендіру үрдісінің қауырт
жүргізілуінің нәтижесінде қысқа уақыт ішінде мемлекетте нарықтық қатынасқа қатысатын
жеке меншік топтар қалыптасып үлгерді. Отандық тұрғын үй нарығы жылдам екпінмен
дамып, қазір өркениетті және ұйымдасқан формаға ие болып отыр [1].
Тұрғын үй құрылысы - тұрғын үй қорынан және тұрғын үй қорымен болатын: сату,
сатып алу, айырбастау, тұрғын үй құрылысы, инфрақұрылымы, тұрғын үйді жалға беру,
кепілге қою, тұрғын үйге инвестициялау бойынша көрсетілетін қызметтердің жиынтығы мен
нарықтағы субъектілер, басқа да қатысушылар арасында болатын бастапқы және екінші
нарықтағы экономикалық қатынастар мен олардың қалыптасуы ретінде сипатталды. Ал
тұрғын үй нарығының дамуы осы байланыстардың қалыптасу бағытын көрсетеді. Тұрғын үй
экономикасы микроэкономикалық деңгейде бір бөлім ретінде қарастырыла отырып, екі түрлі
бағытта жіктелді: біріншіден - тұрғын үй қорының нарығы және екіншіден - тұрғын үй
қорымен болатын тұрғын үй қызметтерінің нарығы.
Тұрғын үй сферасы - тұрғын үй қорын қалыптастыру, ұйымдастыру, басқару,
айырбастау сияқты күрделі процестермен қоса, өндіріс саласын (жобалау, құрылыс, жөндеу,
реконструкциялау, жаңарту, бұзу) және қызметтер саласын (тұрғын үй қорының ағымдық
қызмет етуін қамтамасыз ететін қызмет түрлері) бірге қамтитын күрделі құрылым. Сонымен
бірге тұрғын үй сферасында тауарлар, қызметтер және жұмыстар қайта бөлінеді. Тұрғын үй
қор нарығы және тұрғын үй қызметтер нарығының бірігуі тұрғын үй мүлік нарығын, яғни
тұрғын үй нарығын, қалыптастырады [2].
Тұрғын үй нарығының толыққанды жұмыс істеуі үшін, тұрғын үй қатынастарын
қалыптастыратын барлық құрамдас элементтердің, мемлекеттің тұрғын үй қатынастарын
реттейтін заңдылықтары шеңберінде жұмыс істеулері талап етіледі. Тұрғын үй саласының
ғылыми - теориялық және тәжірибелік жағдайларына жасалған зерттеулер, тұрғын үй
нарығының, тұрғын үй қор нарығы және тұрғын үй қызметтер нарықтарынан тұратындығын
көрсетті. Нарықтардың бұл түрлері бір-бірін толықтырады, бірақ әр түрлі айнымалыларға
байланысты ерекшеленеді.
Тұрғын үй қорына жүргізілген зерттеулер нәтижесінде бірнеше авторлар тұрғын үйдің
ерекше белгілерін анықтай отырып, төмендегі сызбаны қарастырады (1 сурет).
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Тұрғын үйдің басқа тауарларға қарағанда ерекше белгілері

Ұзақ мерзімде қолданылуы мен
сақталуы

Әр қайсысының бір- біріне ұқсамауы мен
ерекше белгілерінің болуы
Орнынан
қозғау немесе
көшіруге
мүмкіншіліктің
жоқтығы

Кепілдік объектісі ретінде
қарастырылуы

Жанұя табысына қарағанда жоғары бағаға ие
болуы

Уақыт факторына тәуелділігі
(тез арада тұрғызылудың төмендігі)

Сурет 1 - Тауар ретіндегі тұрғын үйдің ерекше белгілері
Тұрғын үймен болатын қатынастарға байланысты нарықта жүргізілетін операцияларға
агенттіктер қызметтері қажет етіледі, дұрыс ұйымдастырылған нарық жоғары сатып алыну
мүмкіншілігін ұсынады. Осыған орай шетел тәжірибесінде, экономикасы дамыған елдерде
тұрғындардың қаражатын тарту, құрылыстар жүргізу үшін несиелік-қаржы механизмі
жетілдірілген. Құрылыс стадиясы мен сату стадиясының арасы бөлінген жобаны
қаржыландыру құрылыс фирмасымен, несие арқылы жүргізіледі, одан кейін тұрғын үй
тапсырыс берушіге ұсынылады. Егер тұрғын үй тұруға немесе жалға беруге бағытталмай
сатылуға арналса, әрі қарай тапсырыс берушінің өзі сату мәмілелерін жүргізеді [3].
Тұрғын үй нарығындағы ұсыныстың қалыптасу ерекшелігі және мүліктің бағасының
өзгеру реакциясы нарықтағы жалпы тенденцияны қалыптастырады.
Тұрғын үй құрылысын ұлғайтуға немесе мүлік нарығындағы ұсыныс, төмендегідей
факторлар ықпалын тигізеді:
- экономикалық (шикізат материалдары мен құрылыс өнімдерінің бағасы, тұрғындар
табысы, инвестиция мөлшері, құрылыстағы шығындар, инвестициялаудың тәуекелі, көлік
қызметтері, электрэнергия тарифі);
- ғылыми-техникалық (салалардағы технологиялық өзгерістердің қарқыны);
- саяси-құқықтық (қаржы-салық саясаты, әр түрлі жеңілдіктердің берілуі, жерді
пайдалануда бақылау жасау, жал ақысының ставкасы, құрылыс нормалары мен ережелері,
құқықтық нормалар мен ережелер).
Бұл байланыстардың арасы алшақтап, нарықта толық қанды қызмет етуші субъектілер
пайда болған жағдайда экономикалық тиімділік жоғары болады, оған банктер мен
қорлардың, холдингтердің, құнды қағаздар нарығының да қатыстырылуы қажетті деп
санаймыз.
Тұғын үй құрылысын басқару тұжырымдарын қалыптастыруда қажет етіледі және
зерттеулер нәтижесі тұрғын үй нарығының қызмет етуі барысындағы ерекшеліктердің
негізделуіне мүмкіндік берді, олар:
1. Тұрғын үй қоры және тұрғын үй қызметі нарығы біріге отырып жалпы тұтас бір
нарықтық құрылымды береді. Тұрғын үй қорының - бекітілген талаптарға сай, тұруға
жарамды тұрғын үй ғимараттары мен салынудағы тұрғын үй құрылыстары жатады, көлемі
алаңына байланысты әрбір пәтерлермен анықталады және осы пәтерлер тұрғынның
қажеттілігін қанағаттандыра отырып, «тұрғын үйі» атына ие болады. Әрбір тұрғын үй
объектісі ұзақ уақыт қолданыста бола отырып, қызмет етеді. Ал нарықтың дамуына қарай
оның қызмет ету аясы да кеңейе түскен және ауқымы да ұлғайған, мысалы: бастапқыда
қорғаныс, өмір сүру, демалу ортасы болса, қазір кепілге қою, мұраға қалдыру,
инвестициялау, жалға беру және т.б. объектісі болуда. Осы қасиеттері тұрғын үй қызметі
нарығының қалыптасуына тікелей әсер етеді.
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2. Тұрғын үй қызметі шамасы тұрғын үй бағасына әсер етеді, ал ол өз кезегінде
сұранысқа тәуелді болады. Тұрғын үй қорына сұраныс пен ұсыныс уақыт факторымен
анықталады, біз ұзақ және қысқа мерзімдегі уақыт факторына байланысты олардың
шамасының өзгеретіндігін тұрғын үй қорларының ерекше белгілерінің болуымен
байланыстырамыз.
3. Тұрғын үй жаңа құрылыс объектілерінің салынуы мен бұрынғы тұрғын үй қорының
қолданыста болуы нарықты екіге бөледі: тұрғын үйдің I-ші нарығына және тұрғын үйдің IIші нарығына. Тұрғын үйдің I-ші нарығы немесе бастапқы нарығы жаңадан салынған тұрғын
үйлерден құралады, бұл қаражаттың тұрғын үй нарығына салынуына байланысты, сатып
алушының тапсырысы бойынша, жекелеген жобаларға қарай тұрғызылады. Оның бағасы мен
салыну көлемі екінші нарықтың сиымдылығы мен бағалық алшақтылығына тәуелді болады.
Бірінші нарықта алынып, қайтадан сатылуға түскен тұрғын үйлер екінші нарыққа өтеді. Осы
екінші нарықтағы тұрғын үйлердің бағасының төмен болуы мен сатушылардың көлемі
бірінші нарыққа тікелей әсер береді. Олардың шамадан тыс көп болуы бастапқы нарық
қызметіне кері әсерін тигізеді.
Сондықтан бастапқы және екінші нарық арасында бағалық, құрылыстың ерекшелігі,
сапалық және т.б. алшақтық болуы қажет, бастапқы нарықта салыстырмалы жоғары сапалы
тұрғын үйлердің салынуы бағасының салыстырмалы жоғары болуына әкеледі, ал бағаның
барлық шығындарды жабуы жаңа тұрғын үйлер құрылысының одан әрі тұрақты жүруін
ынталандырады.
4. Тұрғын үй нарығы қызметі құрылыс саласы бойынша ұйымдық басқаруды қажет
етеді. Нарықты ұйымдастыру: құрылыс пен сату стадиясы арасында алшақтықтың болуын
және әр қайсысының өз алдына қызмет етуінің қажет болып табылатындығын көрсетеді.
Сондықтан құрылыс саласында тек соған бағытталған өнеркәсіп жұмылдырылса, ал сату
стадиясында маманданған қызмет етушілермен операциялар жүргізілсе нарық қызметінің
ұйымдастырылуы ұтымды болады.
5. Экономиканың даму жағдайы да тұрғын үй нарығына тікелей әсер ететіндігін
байқалтты, егер халықтың экономикалық белсенділігі мен төлемқабілеттілігі артса, тұрғын
үйге және тұрғын үй тауарларына деген сұранысы артып, бұдан тізбектік түрдегі
экономикалық әсер пайда болады.
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При оценке эффективности тепличного хозяйства необходимо исходить из трех сторон
экономического эффекта, вызванного применением нововведений: совокупная экономия
всех затрат; прирост чистой продукции, валового дохода и прибыли, которые получены за
счет ресурсосбережения, вызванного нововведениями; снижение сроков окупаемости
капитальных вложений, направленных на внедрение новых технологий [1].
Важным и необходимым условием при внедрении инновационных технологий для
овощеводства является их экологическая безопасность. Поэтому при разработке и внедрении
инновационных технологий необходимо исследование агроэкологической системы
тепличного хозяйства. Современное тепличное хозяйство является сложным
агропромышленным комплексом, включающим теплицы с инженерным оборудованием.
Выращивание овощных культур в закрытом грунте - сложный процесс, связанный с
отработкой соответствующих технологий. Такие технологии должны решить технические
аспекты проблемы повышения урожайности тепличных культур, а также снижение
энергозатрат и потерь тепла. При разработке и внедрении инновационных технологий
необходимо соблюдать требование растений к условиям произрастания в закрытом грунте
иначе применение даже самых высокоэффективных технологий не даст значительного
эффекта.
Экономическая эффективность тепличного хозяйства характеризуется в основном
двумя показателями: объемом выхода продукции с единицы площади и уровнем затрат на ее
производство. Выход продукции тепличного хозяйства, в свою очередь, зависит от
соотношения комплекса факторов внешней среды, но решающими среди них являются
свойства почвы, световой и тепловой режим, условия минерального питания, семена и
посадочный материал. На их долю приходится сравнительно большой процент всех затрат.
Осуществление активной энергосберегающей политики должно быть одним из
основных направлений повышения эффективности производства. Энергосбережение - это
реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и
экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов
и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии.
Изменение общего объема потребления энергоресурсов не может дать ясной картины
эффективности энергосберегающих мероприятий. Эффект энергосбережения - это снижение
удельных расходов энергии на выпуск единицы продукции. В любом случае эффективность
прогрессивных мероприятий проявляется в опережающих темпах роста валовой продукции
по сравнению с увеличением энергозатрат на ее производство.
Для характеристики эффективности энергосберегающих мер, будь то отдельные
мероприятия или внедрение энергосберегающих технологий, используем следующую
формулу:
Э = Ке * Kq,
Где

Ке= Ен/Еб- коэффициент изменения затрат энергоресурсов;
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Кя = <Зб/С2н - коэффициент изменения объема производства;
Еб и Ен - затраты энергоресурсов в базовом году и после проведения
энергосберегающих мероприятий;
В случае, если Э < 1, это значит, что эффективность от применения энергосберегающих
мероприятий растет. Если Э = 1, эффективность остается на том же уровне, что и базовом
году. При Э > 1, проведение мероприятий по экономии энергоресурсов не дает никакого
эффекта и, следовательно, от них необходимо отказаться.
Экономический анализ условий позволяет использовать теплоту наиболее
рационально, убеждая в необходимости сокращать ее затраты на производство единицы
продукции, а не на обогрев единиц площади. Расходы на обогрев теплицы становятся более
эффективными по мере приближения температуры к оптимальной. Оптимальная ночная
температура для выращивания огурцов 21-22 градуса. Если повышение температуры с 16
градусов до 18 дает незначительный эффект, то при увеличении до 21 градуса урожайность
возрастает очень заметно. Эффективность затрат зависит от времени года. При одинаковой
температуре скорость образования урожая пропорциональна интенсивности и продолжительности солнечной радиации [2].
Важным условием оптимального использования естественной освещенности, и в целом
энергосбережения, является тип применяемой технологии выращивания растений. В
настоящее время известны 5 типов технологий: технология выращивания при интенсивной
светокультуре; традиционная технология производства на грунтах в блочных и ангарных
теплицах; технология интенсивного производства способом малообъемной гидропоники при
капельном поливе (голландская); интенсивная технология выращивания овощных культур
методом узкостеллажной гидропоники (МУГ-2); интенсивная технология выращивания
культур методом многоярусной узкостеллажной гидропоники (МУГ-З) [3] .
Голландская технология предполагает более высокую биомассу с единицы объема
теплицы, причем линейная скорость продукционного процесса на единицу длины стебля в
месяц почти в 30 раз ниже, в то же время затраты на единицу продукции в 2 раза выше.
Энергозатраты на единицу продукции в технологии со светокультурой достигают 7090Мкал/кг, в традиционной - 50-60 Мкал/кг, в технологии МУГ-2 - 8-12 Мкал/кг.
Используя технологию с интенсивной светокультурой можно получить до 120 кг/м 2 в
год, что значительно выше по сравнению с традиционной (до 30кг/м2) или голландской (до
60 кг/м2) технологиями. Однако она требует высоких энергозатрат, так как при густоте
посадки 24 шт/м2 высокую урожайность можно получить только за счет использования
искусственного света высокой интенсивности.
При использовании технологий типа МУГ можно получить ту же урожайность, что и
при интенсивной светокультуре, но при естественной освещенности за счет оптимизации
размещения растений и технологической схемы процесса естественного облучения. К тому
же линейная скорость продукционного процесса (кг/м длины стебля) в этих технологиях
гораздо выше. При этом основным остается естественный световой режим.
При использовании искусственного досвечивания возрастают затраты на
электроэнергию, но так как досвечивание необходимо из-за недостатка естественной
освещенности, то для этого нужно выбирать источники света менее энергоемкие, с более
высоким уровнем освещенности.
Применение досвечивания в моменты снижения нагрузок на трансформаторных
подстанциях (ночное время суток) позволит использовать льготные тарифы на
потребляемую электроэнергию. Снижение энергозатрат за счет использования
дифференцированных тарифов на энергетические ресурсы дает возможность расширить
период досвечивания овощных культур, что, в свою очередь, позволяет увеличить
количество культурооборотов в теплицах и получать внесезонную овощную продукцию
бесперебойно.
Важными элементами, которые напрямую влияют на урожайность овощной продукции,
а, следовательно, на эффективность ее производства, является выбор семян и рассады. От
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того, какие семена будут выбраны, во многом зависит, каков будет объем урожая овощей. В
настоящее время выведено достаточно много высокоурожайных гибридов овощных культур
с высоким биологическим потенциалом, урожайных при низкой температуре, скороспелых в
короткой культуре или лежких в осенней культуре. Применение их позволит увеличить
урожайность культур при прочих неизменных условиях.
Стоимость семян на 1м2 в составе затрат составляет меньше 1%, стоимость рассады -35%,следовательно сокращение расходов на них незначительно влияет на общие
производственные затраты. Стоимость выгоночного материала (луковицы) в большей мере
определяет стоимость готовой продукции. Нередко выращивание лука на перо убыточно изза высокой стоимости посадочного материала. Снижение себестоимости можно добиться
увеличением выхода продукции с 1 м2 и ее прироста по отношению к массе посадочного материала.
В условиях закрытого грунта одно из направлений снижения затрат на выращивание
единицы продукции - правильный подбор сорта. Доходность культуры, возделанной в
закрытом грунте, в значительной мере зависит от сроков поступления продукции на рынок.
На раннюю продукцию реализационные цены выше. Поэтому при подборе сорта следует
учитывать сроки созревания.
Урожайность овощных культур во многом зависит от состава тепличных грунтов.
Раньше при подготовке тепличного грунта применялось 30-40% органического вещества и
большое количество минеральных удобрений. Это приводило к засолению почвы. От частых
поливов структура ее разрушалась, она уплотнялась, уменьшалась урожайность. Но
себестоимость при этом возрастала, потому как велики затраты на удобрения.
Существенным фактором в сохранении и повышении плодородия почв является
использование бактериальных препаратов, созданных на основе различных штаммов
молочнокислых бактерий (азотовит, бактофосфин, активатор почвенной микрофлоры).
Действие азотови- та основано на способности содержащихся в нем микроорганизмов
усваивать азот из атмосферного воздуха. Бактофосфин способствует мобилизации нерастворимых соединений фосфора в почве.
Применение биологически активных веществ позволяет снизить нормы расхода
азотных и фосфорных удобрений при получении урожая в тех же объемах, что и при полной
норме внесения минеральных удобрений. Причем нормы внесения азотовина составляют 200
г/га, биктофосфина - 1л/га. Экономическая эффективность от применения биопрепаратов
состоит в снижении норм внесения удобрений в 1,5-2 раза, повышении урожайности
выращиваемых культур на 15-20%.
Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что для роста эффективности
производства в овощеводстве защищенного грунта требуется активное внедрение в практику
тепличных хозяйств высокоэффективных сортов и гибридов овощных культур, интенсивных
энергосберегающих технологий, новых систем машин, автоматов, новых конструкций
теплиц. Немаловажным, с точки зрения сокращения потерь теплоты, электроэнергии,
снижения затрат на удобрения является использование современных более точных
измерительных приборов. Зачастую отсутствие качественного учета и контроля ведет к лишним затратам материально-энергетических ресурсов. Это в конечном итоге снижает
эффективность производственной деятельности.
Список использованной литературы:
1. Тарасевич В. Эффективность общественного производства: сущность и механизм
роста - Киев: Выща школа.
2. Казеко В. Эффективность овощеводства защищенного грунта. - Минск.
3. Артамонова Л.П. Повышение экономической эффективности производства овощей
закрытого грунта: Автореф. дис... канд. эк. наук.
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БАНКРОТТЫҚ ЫҚТИМАЛДЫЛЫҒЫН ДИАГНОСТИКАЛАУДЫҢ
ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
МАНШЕ Ж.
Нархоз Университеті, Алматы қ. Қазақстан,
ЕЛШІБАЕВ Р.Қ.
Ғылыми жетекші, Нархоз Университеті э.ғ.к., профессор Алматы қ. Қазақстан
Банкроттық нарық шаруашылығының бір категориясы болып табылады. Ол соттың
шешімімен немесе кредитордың келісімі бойынша соттан тыс ресми түрде жарияланады.
«Оңалту және банкроттық туралы» ҚР заңына сәйкес, қарыздарды төлеуге шамасы жоқ
ұғымы ақшалай міндеттер бойынша кредиторлар сұранысын, еңбекке ақы төлеу талабын
қанағаттандыра алмау, сонымен қатар өзіне тиісті мүлік есебінен бюджет пен бюджеттен тыс
қорларға міндетті төлемдерді қамтамасыз ете алмау жатады. Басқаша айтқанда, шаруашылық
субъектілерінің қарызды төлей алмауы, ағымдағы операциялық қызметті қаржыландыра
алмауы, қарыздардың, міндеттердің өсуіне байланысты жедел міндетемелерді өтеу
қабілетсіздігі немесе борышкердің балансының қанағатсыз құрылымына байланысты
ұғымдар кіреді.
Борышқордың дәрменсіздігі туралы сот шешімін мойындау кәсіпорынды тарату үшін
негіз болып табылады. Ақшалай міндеттемелер, сонымен қатар кәсіпорын мүлкінің есебінен
еңбекақы, бюджеттік және бюджеттік емес қорларға төлем төлеуді қоса кредитордың
талаптарын қанағаттандыру борышқордың дәрменсіздігі және қабілетсіздігі болып
табылады. Банкроттық, сондай-ақ ерікті түрде, борышқордың сотқа жазған арызы бойынша
немесе соттан тыс тәртіпте кредитормен келісімге келу негізінде борышқорды ресми түрде
банкрот деп жариялау арқылы анықталады. Осыған байланысты қасақана және жалған
банкроттық деген ұғым пайда болады:
- жалған банкроттық – кредиторға тиесілі борыштың мерзімін ұзарту және
жұртшылықты шатастыру үшін борышқордың банкрот деп танылғандығы туралы оны сотта
әдейі жалған жариялау;
- қасақана банкроттық – бұл борышқордың төлем қабілетсіздігіне әкелетін, борышқор
немесе меншік иесінің жеке мүдделеріне немесе басқа тұлғалардың мүдделеріне қатысты
жасаған әдейі жасаған іс-әрекеті.
Баланстың қанағатсыз құрылым борышкердің мүлкі мен міндеттемелерінің өтімділік
деңгейінің жетіспеуіне байланысты кредитордың алдында мүлік есебінен міндеттемелердің
дәл уақытында төленбеуі жағдайы тұрған кезде болуы мүмкін. Бұндай жағдайда мүліктің
жалпы құны борышкер міндеттемелерінің жалпы сомасына тең немесе одан асып кетуі
мүмкін. Банкроттық кәсіпорынның ұдайы өндіріс капиталының шаруашылық механизімінің
балансының бұзылуынан, яғни оның қаржылық және инвестициялық саясатының тиімсіз
болуынан туындайды.
Банкроттықтың пайда болуының негізгі себептерін келтірейік:
1. Шаруашылық жүргізу жағдайын жасаудың объективті себептері:
 экономиканы реформалаудың нормативті және заң шығаратын базаларының,
қаржылық, ақша, несие, салық жүйелерінің жетілмегендігі;
 инфляцияның аса жоғары деңгейі;
 фирманың бағалы қағаздарының нарықтық құнының төмендеуі;
 бәсекелестің жоғары деңгейі және соның нәтижесінде пайда болған сәйкес келмейтін
өндіріс шыығндары төмендемей, өнім бағасының төмендеуі.
1. Шаруашылық жүргізуге тікелей қатысты субъективті себептері:
 банкроттықты уақытында болжап және келешекте одан сақтана алмау;
 жарнама, өтімділік жүйесінің болмауы, сұранысты дұрыс зерттемегендіктен сату
көлемінің төмендеуі;
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 өндіріс көлемінің төмендеуі;
 ұқсас, бірақ сапасы жоғары өнімдердің бағасына кейбір түрлердің бағларының
жақындауы;
 ақталмаған жоғары шығындар;
 өнімнің төменгі табыстылығы;
 өндіріс цикілінің өте көлемді болуы;
 үлкен қарыздар мен өзара төлей алмаулар;
 ескі басқарма басшыларының нарықты құруға бейімделе алмауы, сұранысы жоғары
өнімдерді шығаруда іскерлік көрсетпеуі, инвестициялық, бағалық, қаржылық саясаттың
тиімдісін таңдай алмауы.
Банкроттықты сот борышқордың өтінішінің негізінде немесе кредитордың
«Банкроттық туралы» ҚР Заңында өкілеттік берілген тұлғаның сотқа берген өтінішінің
негізінде анықтайды.
Банкротқа ұшырау — кәсіпорынның ұдайы өндіріс капиталының шаруашылық
балансының бұзылуынан, яғни оның қаржылық және инвестициялық саясатының тиімсіз
болуынан туындайды.Кәсіпорындардың жаппай банкротқа ұшырауы ұйымды әлеуметтік
қиындықтарға соқтыруы мүмкін, сондықтан нарықтық экономикасы дамыған елдерде,
оларды толық күйреуден қорғау мен алдын алудың механизмі қалыптасқан. Осы
механизмнің негізгі элементтері: банкроттықты құқықтық реттеу; қайта құру және жою
шараларын қаржыландыру; банкроттық процедураға қатысушыларға экономикалық көмек
көрсету.Банкротқа ұшырау – Көне Рим елінің құқықтық жүйесінде қалыптасқан
экономикалық және заңдық категорияның ескі түрі болып табылады. Банкроттық институты
қарызданушы мен кредитор арасындағы байланыс негізінде қалыптасқан. Бұл институт
қоғамдағы экономикалық жүйені реттеу барысында бағаланады. Банкроттық – нарықтық
экономика жүйесінің объектісі болып қалыптасты.
Әлеуметтік-экономикалық түр ретінде, банкроттық жоғары көрсеткіштегі қарамақайшылықта сипатталады. Сол себептен де, кез келген дамыған елді алып қарасаңыз,
нарықтық байланыстағы құқықтық элемент механизмінің реттелуі банкроттың заң арқылы
орындалуына әкеледі. Әлемдік тәжірибеде банкротқа ұшырау – зардап туғызатын жағдайға
әкелетіні анықталған. Тиімсіз кәсіпорындарды тарату да оңтайлы шешімдердің бірі десе
болады. Экономикалық байланыс орнатқан кезде түрлі жағдайдар туындап жатады. Яғни
белгілі себептерге қатысты шаруашылық қызметі өзіне жүктелген қаржыны өтей алмауы.
Орын алған осы жағдайды ретке келтіретін арнайы институттар бар. Кеңейтілген дәстүр
бойынша, тұрақсыздық салдарынан кәсіпорынның қаржылық төмен деңгейі түсіндіріледі.
Белгілі бір шаруашылыққа төленбеген қаржы ішкі жүйеге ғана анық мәселе боп қала береді.
Біздің тәжірибеде банкроттыққа ұшырау тұрақсыздығы механизмін реттеу тек басты
белгілері бойынша зерттеледі. Банкротқа ұшырауды кәсіпорынның дағдарысқа түсуі деп
қарастыруға болады. Анықталғандай, банкроттықтың маңызы өзіндік дағдарыс жүйесін
қалыптастырған үш сатыдан тұрады:
1. Банкротқа ұшыраудың жасырын түрі. Бұл сатыда ішкі кәсіпорындағы пайдасыз
беталыс салдарынан құлдыраған «баға» жатады. Кәсіпорындағы бағаның төмендеуі орташа
жауапкершілік құнының ұлғаюы мен кіріс көзінің азаюына апарады. Кірістің төмендеуі ішкі
және сыртқы жағдайлардың әсерінен пайда болады.
2. Қаржылық тұрақсыздық. Екінші сатыда банкротқа ұшыраудың белгілері — қолмақол ақша төңірегінде қиындықтар туындайды. Яғни, шоттағы қаражаттың күрт төмендеуі;
дебиторлық берешектің көбеюі; дебитор шотының ескіруі; несиелік және дебиторлық
берешек теңгерімінің бұзылуы; несиелік берешектің ұлғаюы және т.б.
3. Анық банкротқа ұшырау. Кәсіпорын уақытында қарызын өтей алмаған жағдайда
банкроттық заңды түрде айқындалады. Саланың күрт жоғарылауы бәсекелестікті тудырып,
жоғарылау жылдамдығы бәсеңдейді. Осыған байланысты, банкротқа ұшыраудың себебі
ретінде кәсіпорынның жоғарылауына немқұрай қараған басшының қателігі деп білуге
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болады. Банкротқа ұшыраған жағдайда артық сала ретінде, кәсіпорын жартылай құлдырау
үстінде болғанда қысқарту орын алады. Осыған орай банкроттыққа ұшыраудың ішкі
мазмұны күрделі экономикалық құбылыс ретінде, сыртқы формасы – төлеу мүмкіндігі
жоқтығынан бизнесте тиімсіз болып саналады. Төлеу мүмкіндігі жоқ кәсіпорынды
сәйкесінше үш түрге бөлуге болады: уақытша, аралық, абсолюттік төлеу мүмкіншілігінің
болмауы. Банкроттыққа тап болу тәртібі шет елдерде тек абсолюттік төлеу мүмкіншілігі жоқ
болғанда қолданылады. Кәсіпорында «дағдарысқа» қарсы ұйымдастыру жолы дұрыс
басқарылса, бұл жағдайдан құтылып кетуге болады. Дағдарыстың жалпы шарты бойынша,
өндіріс кірісі көлемінің өсуін қамтамасыз еткендігі Қазақстандағы банкротқа ұшыраған
тәжірибеде мақұлданды. Дағдарыс мәселесін статикалық жағдай ретінде қарастыруға
болмайды. Оның басқарушылық және ұстап тұратын белгілі бір шекарасы да болуы мүмкін;
сондай-ақ сыртқы фактор мен ішкі фирманың ықпалында болады. Кәсіпорыннан тәуелсіз
дағдарыс жүйесі, оның құрылымы, инновациялық потенциалы және ұзақмерзімділікке,
қарқындылыққа, түрлі сатыдағы қиындықтарға ие болуы арқылы байқалады. Дағдарыс
жағдайының бұл түрінен шығудың екі нұсқасы бар: кәсіпорынның таратылуы – экстремалды
күйде, не дағдарыстан тиімді құтылу. Дағдарыстың басталуы мен аяқталу аралығы түрлі
ұзақтықта орын алып жатады.
Дағдарысқа қарсы менеджмент – кәсіпорын басқарудағы реттелген жүйесі, яғни
анықталған қауіп дәрежесінде оның тиімді қызмет жасауына жағдай жасайды. Стратегияны
жасақтау мына кретерийлер бойынша іске асырылады:
1) Шоғырланған өсім стратегиясы – жаңа өнім шығаруды бағамдайды, сонымен қоса
нарықта пайда болған немесе жаңа нарыққа көшкен кәсіпорын жағдайын жақсартуға
мүмкіндік іздеу;
2) Біріккен өсім стратегиясы – жеке меншік шотындағы экономикалық өсім мен жаңа
өндіріс құрылымының пайда болуын қамтамасыз етеді. Аталған екі стратегияның іске асуы
барысында ішкі саладағы кәсіпорын жағдайы жақсарады;
3) Әртараптандыру өсім мақсаты осы сала шеңберінде нарықтағы тауарды кәсіпорын
одан әрі дамыта алмағанда құрылады.
4) Өндірісті қысқарту және тарату мақсаты – кәсіпорынды қайта құру және күштерін
қайта жасақтау керек болғанда іске асырылады. Кәсіпорын қызметіне сараптама жасағанда,
туындаған дағдарыс жағдайының бағасын төрт түрдегі мақсат ретінде қарастыруға болады.
Дағдарыс белгілі бір мекеменің өркендеуіне де мүмкіндік беруі де ғажап емес. Банкротқа
ұшырау – нарықтық қатынастың ажырамас бөлігі болып табылады. Банкротқа ұшырау
нәтижесінде мүлік бір қолдан екінші қолға өтеді. Мүлік ауысуы оның жаңа иесінің тиімді
қолданып, қажетінше кіріс әкелуіне мүмкіндік береді. Көптеген кәсіпорындардың банкротқа
ұшырауы, қолда бар құралдарды тиімді пайдаланып, өндірісті жаңарту, нарықтағы
өткізілімнің жаңа бағыттарын іздеу мен өнім сапасын жоғарлатуға мол мүмкіндіктер береді.
Нарықта осы бағытта жұмыс істеу арқылы кәсіпорынның өнімі сұранысқа ие болып,
банкротқа ұшыраудан аулақ болады. Бизнестен қол үзу қаупі туындаған сәтте, нарықтық
экономикадағы әр қатысушы тиімді және ерікті түрде қызметін жалғастыруға міндетті.
Банкроттыққа ұшырау — жұмысы төмен кәсіпорындардың жабылып, жаңа жүйеде іске
асырылатын өндіріс көздерінің қызмет етуіне мүмкіндік туғызады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. «Оңалту және банкроттық туралы» ҚРЗ ж. 7-наурыздағы № 176-V ҚРЗ
2. Антикризисное управление: Учебник для бакалавров / Гореликов К.А. - М.:Дашков и
К, 2017. - 216 с.
3. Антикризисное управление : учеб. пособие / В.И. Орехов, К.В. Балдин, Т.Р. Орехова.
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UNCONDITIONAL BASIC INCOME: ESSENCE,MAIN ADVANTAGES AND
DISADVANTAGES (ON THE EXAMPLE OF KAZAKHSTAN)
LESKHANULY T.
Xian Jiaotong University, G. Xian, People's Republic of China
1. Introduction. Basic income, also called unconditional basic income (unconditional basic
income UBI) is a social concept that involves regular payment of a certain amount of money to each
member of a certain community by the goverment or other institution. Payments are made to all
members of the community, regardless of income level and without need to work.
The idea of aunconditional minimum income guaranteed by the government dates back to the
XVI century: it is found in the "Utopia" of Thomas More. For the first time in the new history the
idea of unconditional income was set out in the late XVIII century in the works of Thomas Paine
and the Marquis de Condorcet. Thus, T. Payne in his treatise "agricultural justice" (written in 17951796, published in 1797) considered the possibility of a one-time payment of taxes on landowners
of the minimum income to all persons over 21 years [1].
Economic reasoning and empirical evidence suggest that, under certain conditions,
unconditional basic income might be an important policy innovation for redistributing the gains
from automation and globalization, building a buffer against shocks and systemic risks, and
generating positive labor supply incentives among poor people. While an unconditional basic
income policy is simple and transparent, with low administration costs, financing it might require
higher taxes. Although the evidence on implied efficiency losses is mixed, carefully designed taxes
can avoid the risk of canceling the potential benefits of unconditional basic income through
efficiency losses.
The problems of the future are also fueled by the problems of the present. The transition to a
post-industrial way of life, a series of economic crises and stagnation of wages have formed a poor
and unprotected class of people – the precariat. According to the ideologist of UBI Guy Standing, it
is the general feeling of instability and anxiety led to the heyday of populism in many countries.
Like any concept, there are people who approve of it and there are opponents. Some call the
UBI a "financial cushion" in times of uncertainty, others call it "venture capital for people" and "the
operating system of a post-industrial society." However, some believe that basic income will
destroy the traditional social security system and make the poor even poorer.
Unconditional basic income for everyone, as shown in Figure 1, where G now represents the
unconditional benefit [2].
2. Motivation. The main purpose of this article is to revise social programs in Kazakhstan
and find more rational methods of solving the problems outlined below.
Firstly, automation and globalization have led not only to significant productivity gains, but
also to accelerated job destruction, systemic risks and greater income inequality. Current social
policies may not be sufficient to achieve the goals of reallocating the benefits of automation and
globalization, creating effective buffers against economic shocks and promoting the redistribution
of jobs and skills. Under certain circumstances, unconditional basic income may be the best
alternative to achieve these goals. It is simple, transparent and has low administrative costs,
although it may require higher taxes.
Secondly, in modern society, in many countries and Kazakhstan, including a lot of social
programs that are ineffective and create bureaucracy in the government. One example is America.
In 2000, the US government allocated $ 66.3 billion to social programs, which is 40.9% of all us
spending, which was very painful for taxpayers[3].
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At the moment, Kazakhstan has a lot of social programs, which are allocated fabulous money.
The main problem of these programs is their inefficiency, increasing unemployment and increasing
poverty.
The state provides basic education and medical care to everyone, why not give the main
income?
3. Research. Pros.The most attractive feature of the idea of guaranteed basic income is the
prospect of replacing numerous social benefits with a single payment. Instead of selective benefits
for individual, randomly selected categories of citizens — a single benefit paid under a transparent
scheme. Nowadays most governments help the to poor or disabled people. In developed countries
benefits are paid only after checking the need. This system feeds the medical and social
bureaucracy, budget financiers. By this reason, unconditional basic income allows this giant
bureaucracy to be reduced.
In addition, the idea of basic income is attractive for the elimination of long-term poverty.
Unemployment benefits often exceed the amount of income that an unemployed person will receive
after finding a job and thus losing the benefit. This problem is not solved by a negative income tax,
especially if its rate is 100%: finding a job, the unemployed is deprived of a guaranteed payment
from the state or a substantial part of it. It is decided only by a single allowance, issued regardless
of income level. But this is the most expensive option [4].
Cons.There are many dangers, as with any radical economic reform. The main criticism of
the negative income tax is that it discourages some low-income people from working. If you can get
$ 2,500 from the government for not working at all against $ 5,000 for tens of hours of work, some
people will choose not to work because they prefer more free time, even if it means less money and
inability to meet basic living expenses. There is a possibility that the average worker, receiving an
average income, will start drinking and walking, finally throwing their work Benefit to society is
not so much. But the state will stop helping disabled or chronically ill people because of the
abolition of preferential programs. This will be difficult for these segments of the population [4].
Another criticism is that a negative income tax system cannot remove the complexities of the
social security system, as taxpayers who Finance subsidies require accountability of taxpayers
receiving subsidies. This requirement requires a complex system of rules and oversight designed to
prevent abuse of the system.
The idea of UBI is very attractive in social terms, and as a way to reduce the complex system
of bureaucratic social benefits. But under current tax systems, it can only exist in the form of local
experiments like Kenyan, or in the presence of large rental income (as in Alaska), or as a relatively
modest payment. If the amount is significant, as in Switzerland and Finland, it will have to limit the
number of beneficiaries. For example, paying all Americans a minimum income of $1,000 per
month would require $ 2.7 trillion — 70% of Federal spending. There is no place to take such
money even if to cancel some budgetary social programs [5].
This applies to all national projects of UBI, the payment is either useless small or financially
unaffordable. Such a policy can be successful in the poorest countries like Rwanda and Kenya: by
giving away $1,000, it can have a much greater impact than in the United States or Switzerland [5].
Statistics. In the January 1, 2018, total population of Kazakhstan is 18.347 million people. In
this population 10.597 million live in city and 7.75 million live in village. From total population of
Kazakhstan 6.476 million people are children from 0 to 17 and 11.871 million people are adults
older than 18 years old [6].
If we calculate the number of payments for UBI per year, the amount will be about $12.47
billion. It’s not too much amount.
Way to find money. Unconditional basic income will be a substitute for social support of the
population. Thus, releasing a significant line in the budget of the state or company. It will include
both unemployment benefits and the subsistence minimum necessary for the survival of citizens.
This will especially affect States in which the bureaucracy occupies a huge place.
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Another way is to take funds from the revenues from natural resources. For example, with oil,
gas or even water.In Kazakhstan only in 2018, the profit from oil sales exceeded $70 billion, we do
not consider the profit from other minerals.
4. Model. In this research we decided to construct Kazakhstan’s model of unconditional basic
income and to achieve this purpose we use regression analysis to construct. To construct regression
model we need some data.
First and main important is subsistence minimum in Kazakhstan.This data can be obtained on
the official website of the Ministry of economy and development of Kazakhstan. In the January 1,
2018, the subsistence minimum in the country is 28284 tenge or $77. For a better understanding of
the calculations, we use the US dollar as the main currency [7].
Next data which we need in research is income tax rate. In the January 1, 2018, on the report
to official site State of tax Committee under the Ministry of Finance total income tax rate equal to
20% [8].
Using these dataset, it is possible to build a simple regression model of the unconditional
basic income in Kazakhstan and model will be:
UBI= 77*x1+19.25*x2

(1)

In a regression model we use two types of dummy variables.
x1=1 – if citizen of Kazakhstan age>=18 years old.
x2=1 – if citizen of Kazakhstan age <18 years old.
After calculate UBI we can build regression model income after tax for citizen of
Kazakhstan.
Income after tax = 0.8I + 77*x1 + 19.25*x2
(2)
I – income of citizen of Kazakhstan
x1=1 – if citizen of Kazakhstan age>=18 years old.
x2=1 – if citizen of Kazakhstan age <18 years old.
5. Conclusion
The basic concepts. Arguments for:
- It will solve the problem of poverty.
- It will solve the problem of technological unemployment.
- It will reduce the problem of economic inequality.
- It can reduce the crime rate.
- It will reduce the cost of social program administration, as it does not require verification of
compliance with the criteria of assistance.
- It will allow people to do what they want, not what the market requires.
List of literature:
1. "History of Basic Income". Basic Income Earth Network (BIEN). Archived from the
original on 21 June 2008.
2. Hilmar Schneider (2017)."Universal Basic Income – Empty Dreams of Paradise". Institute
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Economics,Intereconomics 2017.
3. Treasury Department, Mid-Year Economic and Fiscal Outlook 2000-01 (Canberra:
Department of the Federal Treasury, 2000).
4. HeinerFlassbeck (2017)."Universal Basic Income Financing and Income Distribution – The
Questions Left Unanswered by Proponents". ZBW – Leibniz Information Centre for
Economics,Intereconomics 2017.
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СУЩНОСТЬ И РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
МОЛДАЗЫМТЕГІ К.М.
Магистрант АО «Университет Нархоз», г.Алматы, Казахстан
Мировой опыт свидетельствует, что при решении задач коренного улучшения
социально-экономической ситуации в стране, альтернативы инновационному пути развития
и экономики основанной на знаниях просто нет. Сущность инновационного развития
экономики заключается в активизации инновационной деятельности по созданию,
внедрению и широкому распространение новых продуктов, услуг и технологических
процессов как главных факторов качественного роста объемов производства, занятости,
инвестиций и внешнеторгового оборота. В первую очередь это касается сферы
высокотехнологических и наукоемких отраслей, являющихся двигателями развития
экономики. Инновационное развитие экономики предопределяет конкурентоспособность
страны,
включая
конкурентоспособность
предприятий
и
выпускаемую
ими
конкурентоспособную продукцию, пользующейся спросом на внутреннем рынке и
позволяющей завоевывать новые международные рынки[1].
В этом плане отметим, что важнейшее значение в построении инновационной
экономики, и обеспечении конкурентоспособности и национальной безопасности страны
имеет и ориентация на использование собственных конкурентоспособных научных знаний и
инноваций, что укрепляет и развивает национальную инновационную систему. Для
компенсации негативного влияния импорта технологии на экономическую динамику,
включая и ввоз необходимого оборудования, ее удельная эффективность должна в 2-4 раза
превышать соответствующие отечественные технологии.
Инновационность в современных условиях является важным фактором выживания
предприятий. Если они своевременно не воспримут сигналы окружающей среды и
немедленно не перестроят свою деятельность в соответствии с ними, то это угрожает
потерей конкурентоспособности.
Предприятия наряду с традиционной конкуренцией в масштабах производства должны
учитывать сегодня новое измерение конкуренции — соревнование во времени.
Успех предприятий определяется особо действенной комбинацией новых изделий и
маркетинга. Гораздо большее значение, чем цена товара, имеют «распознавание желаний
клиента», сервисные услуги, послепродажная опека, высокая готовность к поставкам, учет
особых пожеланий клиентов, поддержание широкого ассортимента, понимание роли
качества и гарантий качества. Это требует переосмысления организационной структуры и
методов управления предприятиями.
Термин "инновация" стал активно использоваться в переходной экономике как
самостоятельно, так и для обозначения ряда родственных понятий: "инновационная
деятельность", "инновационный процесс", "инновационное решение" и т. п.
Под инновациями в широком смысле понимается прибыльное использование новшеств
в виде новых технологий, видов продукции и услуг, организационно-технических и
социально-экономических решений производственного, финансового, коммерческого,
административного или иного характера. Период времени от зарождения идеи, создания и
распространения новшества и до его использования принято называть жизненным циклом
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инновации. С учетом последовательности проведения работ жизненный цикл инновации
рассматривается как инновационный процесс [2].
В мировой экономической литературе "инновация" интерпретируется как превращение
потенциального научно-технического прогресса в реальный, воплощающийся в новых
продуктах и технологиях. Проблематика нововведений в нашей стране на протяжении
многих лет разрабатывалась в рамках экономических исследований НТП.
В соответствии с международными стандартами инновация определяется как конечный
результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного
технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом
подходе к социальным услугам.
Инновация может быть рассмотрена как в динамическом, так и в статическом аспекте.
В последнем случае инновация представляется как конечный результат научнопроизводственного цикла (НПЦ).
Термины "инновация" и "инновационный процесс" близки, но не однозначны. Под
инновационным процессом понимается последовательная цепь событий, в ходе которых
инновация вызревает от исследований и разработок новой технической идеи до
практического внедрения созданного на ее основе новшества. Поэтому необходима
целостная система управления инновациями [3].
В современной экономике роль инноваций значительно возросла. Без применения
инноваций практически невозможно создать конкурентоспособную продукцию, имеющую
высокую степень наукоемкости и новизны. В рыночной экономике инновации представляют
собой эффективное средство конкурентной борьбы - ведут к созданию новых потребностей,
к снижению себестоимости продукции, к притоку инвестиций, к повышению имиджа
(рейтинга) производителя новых продуктов, к открытию и захвату новых рынков, в том
числе и внешних.
В качестве цели инновационно-преобразующей деятельности выступает перевод
организации из одного состояния в другое, более развитое и устойчивое (в отношении
жизненного цикла), достаточное для достижения новых целей, вызванных радикальными
изменениями во внешней среде. Следовательно, большинство трансформационных
(преобразующих) проектов и программ носят инновационный характер и рассматриваются
как специфические объекты управления со своими признаками, формами и методами
управления.
Внешняя среда, как система экономических, правовых и иных отношений,
сформированная субъектами экономической деятельности, обычно рассматривается в
различных аспектах: в регионе (территориальный аспект), в отрасли (объединении)
предприятий по профилю производства (отраслевой аспект), в вертикально или
горизонтально интегрированных смежных производствах (структурно-производственный
аспект). Инновационная среда, в свою очередь, является частью внешней среды, и
характеризуется одним общим признаком - внедрением инноваций. Взаимосвязь
инновационного оборота между элементами экономической структуры региона
обеспечивается инновационной инфраструктурой - системой организаций, учреждений и
т.п.,
способствующей
качественному
движению
инновационных
ресурсов.
Новые экономические условия, складывающийся новый рыночный порядок, требуют
интенсивной инновационной деятельности, повышения внимания к выработке эффективных
средств организации исследований теоретических и практических вопросов поведения и
эволюции строительных организаций и предприятий стройиндустрии в неравновесной и
динамичной внешней среде.
Предпринимательская деятельность – деятельность по вложению средств в объекты
инвестирования с целью получения дохода (эффекта). Инвестиционная деятельность
является необходимым условием кругооборота средств хозяйствующего субъекта, поэтому
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любой вид предпринимательской деятельности включает в себя процессы основной
хозяйственной и инвестиционной деятельности.
Наиболее важными и существенными признаками инвестиций признаются:
осуществление вложений лицами, называемыми инвесторами, которые имеют собственные
цели, не всегда совпадающие с общеэкономической выгодой; потенциальная способность
инвестиций приносить доход; наличие срока вложения средств (всегда индивидуального);
целенаправленный характер вложения капитала в объекты и инструменты инвестирования;
использование разных инвестиционных ресурсов, характеризующихся спросом,
предложением и ценой, в процессе осуществления инвестиций; наличие риска вложения
капитала.
Средства, предназначенные для инвестирования, в основном выступают в форме
денежных средств. Инвестиции могут также осуществляться в натурально-вещественной
форме (машины, оборудование, технологии, паи, акции, лицензии, любое другое имущество
и имущественные права, интеллектуальные ценности) и в смешанной форме.
Экономическая природа категории «инвестиции» состоит в опосредовании отношений,
возникающих между участниками инвестиционного процесса по поводу формирования и
использования инвестиционных ресурсов в целях расширения и совершенствования
производства [4].
Инвестиции как экономическая категория выполняют ряд важных функций, без
которых невозможно развитие экономики. Они предопределяют рост экономики, повышают
ее производственный потенциал. На макроуровне инвестиции являются основой для
осуществления политики расширенного воспроизводства, ускорения научно-технического
прогресса, улучшения качества и обеспечения конкурентоспособности отечественной
продукции, структурной перестройки экономики и сбалансированного развития всех, ее
отраслей, создания необходимой сырьевой базы промышленности, развития социальной
сферы, решения проблем обороноспособности страны и ее безопасности, проблем
безработицы и охраны окружающей среды и т.д.
Характерными чертами рыночной экономики является динамичность ее развития,
постоянное изменение внешних факторов, определяющих политику предприятия, частое
изменение цен, колебание курсов валют, инфляционное давление, появление новых
конкурентов, предоставляющих идентичные услуги или производящие идентичную
продукцию. Все это является факторами, влияющими на предприятие и заставляющими его
все время двигаться вперед и развиваться, чтобы сохранить за собой свои позиции на рынке.
Для этого предприятие постоянно должно совершенствовать свою деятельность, внедрять
новые технологии, повышать качество своей продукции, тем самым привлекая к себе
внимание все новых клиентов. В таких случаях предприятию необходим капитал, который
он должен выделить из собственных средств либо привлечь со стороны. Вопрос инвестиций
в настоящее время является наиболее важным, так как предприятие не всегда может
изыскать нужные средства для развития и совершенствования бизнеса из собственных
средств. Тем самым перед предприятием часто встает вопрос, откуда привлечь инвестиции
[5].
Развитию и совершенствованию инвестиционной деятельности сейчас уделяют
большое внимание так, как она в той или иной степени присуща любому предприятию, будь
то инвестиции в приобретение основных средств или реализация глобальных проектов.
Очень важно, чтобы предприятие со всей ответственностью подходило к принятию решения
по инвестициям, от этого будет зависеть результат инвестиционной деятельности и всей
деятельности в целом.
Список использованной литературы:
1. Базилевич А.И. Инновационный менеджмент предприятия. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2016.
2. Вертакова Ю.В., Симоненко Е.С. Управление инновациями: теория и практика. - М.:
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3. Гохберг Л.М. Новая инновационная система для "новой экономики". - М.: ГУ ВШЭ,
2016.
4. Бочаров В.В. Инвестиции СПб- 2016 год;
5. Ковалева В.В., Иванова В.В., Лялина В.А., Инвестиции, М.: Поспект – 2- Изд:2015
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
ПИПИЯ М.
Магистрант 2 курса, Евразийский технологический университет,
г. Алматы, Казахстан
НУРПЕИСОВА Г.Б.
Научный руководитель, д.т.н., профессор Евразийского технологического
университета, г. Алматы, Казахстан
В 2017-ом году была представлена государственная программа «Цифровой Казахстан».
В рамках этой программы планируется реализовать переход различных сфер жизни граждан
Республики Казахстан на новый уровень – цифровой, поскольку в современном мире
жизненно необходимо не отставать от глобального научно-технического прогресса.
Программу «Цифровой Казахстан» планируется завершить в 2022-ом году, следовательно, к
этому времени будут технически модернизированы ведущие отрасли страны [1].
В том числе и образовательная. И в рамках программы «Цифровой Казахстан» стоит
рассмотреть автоматизацию процесса адаптации студентов в высшем учебном заведении. В
данном случае это подразумевает разработку технического средства – электронного
путеводителя, в котором студент на любой стадии своего обучения (в том числе и на стадии
поступления) сможет найти ответы на любые вопросы, касающиеся нюансов учебного
процесса.
Реализация такого путеводителя производилась на основе удобного сервиса Wix,
которая основана в 2006-ом году в Израиле и является платформой для создания сайтов, к
нынешнему году она приобрела форму полноценной CMS, имеющей практически
безграничные возможности сайтостроения. Wix дает возможность создавать сайт легко,
удобно, практически без необходимости знаний в области веб-разработки [2].
За основу разработки были взяты электронная версия бумажного путеводителя
Евразийского Технологического Университета и данные опроса студентов. Последний
показал интерес со стороны обучающихся к подобному продукту, поскольку, во-первых,
тонкости учебного процесса понятны далеко не всем, и у студентов как на стадии подачи
документов, так и во время обучения возникают вопросы о переводе на другую
специальность, о пересдаче экзамена (ретейк или дополнительный летний семестр), об
отчислении из университета или, наоборот, восстановлении в обучении, и зачастую студенты
не знают, кому эти вопросы адресовать, а во-вторых, электронный путеводитель экономит
время как студента, так и сотрудников университета, освобождая от необходимости
консультации по часто задаваемым вопросам. Кроме того, опрос студентов показал, что
некоторым студентам гораздо удобнее задать свой более узконаправленный вопрос в
письменном виде, чем с глазу на глаз.
В настоящий момент в разработанном продукте имеется функционал, полностью
готовый к внедрению в вуз:
1) Форма обратной связи (рис.1). Без необходимости
проходить регистрацию
пользователь (в нашем случае, студент либо абитуриент) может задать интересующий его
вопрос.
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Рисунок 1 – Форма обратной связи
2) Онлайн-чат (рис.2). Реализована техническая возможность задать вопрос сотруднику
университета онлайн. Обратная связь будет осуществляться в панели управления
путеводителя (рис. 3). Уведомления о новых сообщениях будут так же приходить в
административную часть путеводителя.

Рисунок 2 – Онлайн-чат

Рисунок 3 – Онлайн-чат (сторона администратора путеводителя)
3) Анкетирование для абитуриентов с возможностью выбора специальности (рис. 4).
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Рисунок 4 – Анкетирование абитуриентов
Данные анкетных форм сохраняются в панели управления в форме таблицы. Ответы
форм можно экспортировать в файл экспорта CSV, который очень легко преобразовать в
Excel-формат. Табличная форма данных так же дает возможность сортировать и фильтровать
данные (рис. 5).

Рисунок 5 – Таблица ответов формы в панели управления
4) Для студентов реализована возможность оставить заявку на встречу с
преподавателем (по списку), деканом, проректором – должности могут варьироваться по
мере необходимости в процессе внедрения в ЕТУ. При генерации студентом заявки на
встречу адресат получит уведомление на электронную почту, указанную при регистрации
ППС в путеводителе. Студент не сможет оставить заявку на консультацию во внерабочие
часы или в часы, указанные преподавателем, как недоступные для бронирования (рис.6).

Рисунок 6 – Календарь записи с возможностью фильтра по персоналу
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5) Раздел FrequentlyAskedQuestions (F.A.Q.), в котором по категориям разобраны часто
задаваемые вопросы с подробными ответами на них. В основе раздела лежит бумажный
путеводитель ЕТУ 2018 г.
Вышеперечисленный функционал путеводителя делает его помощником студента
ВУЗа в проблемах адаптации. Электронный путеводитель:
● станет ориентиром студента в учебном процессе ВУЗа;
● сэкономит временные ресурсы сотрудников ВУЗа;
● даст возможность ВУЗу идти в ногу с реализацией программы «Цифровой
Казахстан».
Список использованной литературы:
1 Официальный интернет-ресурс Государственной программы «Цифровой Казахстан»
https://digitalkz.kz/ru/o-programme/
2 Конструктор сайтов Wix https://ru.wix.com/about/us
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ К ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
САВЕЛЬЕВА В.В.
PHD докторант, Евразийский технологический университет
г. Алматы, Казахстан
МАСЫРОВА Р.Р.
Научный руководитель, д.п.н., профессор,
Евразийский технологический университет, г.Алматы, Казахстан
Становление рыночной экономики, формирование новых экономических отношений
требует кардинальных изменений во всех сферах современного общества, в том числе и в
системе высшего профессионального образовании[1]. Такие изменения требуют определения
социально-экономических предпосылок профессиональной подготовки бакалавров к
проектной деятельности. В связи с этим, важное значение в процессе профессиональной
подготовки имеет включение бакалавров в проектную деятельность на основе анализа
социально-экономических предпосылок профессиональной подготовки бакалавров к
проектной деятельности.
Социально-экономические предпосылки профессиональной подготовки бакалавров к
проектной деятельности заложены вдокументах и нормативно-правовых актах:
- «Послание народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация – главный
вектор развития Казахстана» [2];
- «Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2013 года №499»
[3];
- «Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 15 января 2016 года
№ 32» [4];
- «Стратегия индустриально-инновационного развития РК на 2003-2015 годы» [5].
Анализ данных документов свидетельствует о необходимости профессиональной
подготовки бакалавров к проектной деятельности, которая обеспечивает целостность
педагогического процесса и единство обучения, воспитания и развития студентов.
Задачами профессиональнойподготовки бакалавров к проектной деятельности
студентов являются:
- систематизация, закрепление, углубление полученных теоретических знаний и
умений студентов;
- закрепление и развитие полученных практических умений;
- развитие познавательных, творческих способностей студентов;
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- формирование креативного мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию.
Теоретический анализ литературы показывает, что проектную деятельность ученые
определяют, как поисковую и исследовательскую деятельность, которая предусматривает
не просто достижение того или иного результата, оформленного в виде конкретного
практического выхода, но и организацию процесса достижения этого результата.
Мы разделяем точку зрения авторов, что «в большей степени проектная
деятельность в условиях университетского образования используется как методология
образовательного процесса, органично соединяя в себе форму и метод обучения в рамках
педагогического процесса и в целях его оптимизации. В меньшей степени это касается
использования проектной деятельности как способа организации и трансформации
учебных заведений, на которых оказывает влияние совокупность государственных
инициатив в сфере образования и образовательного заказа ближайшего социальногоэкономического окружения [6].
Анализируя педагогическую литературу, можно сделать вывод, что организация
проектной деятельности студентов направлена на формирование навыков самостоятельного
приобретения знания.
Профессиональная подготовка бакалавров к проектной деятельности способствует
развитию самостоятельности у студента, всех сфер его личности, обеспечивает его
субъективность в образовательном процессе. Сегодня проектная деятельность понимается не
только как один из способов организации взаимосвязанной деятельности преподавателя и
студентов, но и как целостная «педагогическая технология», которая:
- предполагает возможность диагностического целеполагания, планирования и
проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средств и
методов с целью коррекции результатов;
- включает в себя обоснованную систему приемов и форм деятельности преподавателя
и студентов на различных этапах реализации учебного проекта, сформулированные критерии
оценки результатов этой деятельности;
- применяется при изучении различных дисциплин как в высших учебных заведениях,
так и в других образовательных учреждениях.
Представляет интерес утверждения Р.И. Бтемировой:«В условиях повышения
динамичности социально-экономических процессов происходит изменение требований
подготовки бакалавров к проектной деятельности в условиях университетского образования,
к которым относятся[7]:
Во-проектная деятельность, осуществляемая непосредственно профессорскопреподавательским и административным составом вуза, направленная на:
- совершенствование образовательного процесса;
- обеспечение конкурентоспособности вуза путем разработки и реализации мини- и
макропроектов с привлечением спонсоров и работодателей с целью извлечения прибыли;
- выполнение инициативных и грантовых прикладных НИР и др.;
во-вторых, проектная деятельность обучающихся, осуществляемая в рамках
образовательной деятельности и направленная как на формирование определенных
компетенций, так и на формирование способности к проектной деятельности как таковой;
в-третьих, совместное участие преподавателей и студентов высших учебных завдений
в реализации грантов, привлечение инициативных студентов к проектной деятельности, в
том числе на коммерческой основе.
Таким образом, социально-экономические предпосылки профессиональной подготовки
бакалавров к проектной деятельности заключаются в возможности:
- использовать разные формы и методы поддержки инновационной деятельности и
формировать у студентов мотивирующую способность;
- включать в содержание и организацию учебного процесса знания теоретических
основ исследовательской, инновационной деятельности;
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- использовать механизмы социального партнерства, что дает возможность
конструктивного диалога между работодателями и учебными заведениями;
- ориентировать инновационную инфраструктуру университета (бизнес-инкубатор,
технопарк, центры коллективного пользования, центры трансфера технологий и др.) в
направлении продвижения инноваций от идеи до опытно-экспериментального образца и
предложения на рынке инноваций.
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ӨЗЕН СУ РЕСУРСТАРЫН ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ҚОРҒАУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ
УТЕГЕНОВА К.А.
э.ғ.к., аға оқытушы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда Мемлекеттік Университеті,
Қызылорда қ., Қазақстан
Трансшекаралық сулар мәселелері бойынша халықаралық бірлескен жұмыстарды
атқаруды реттейтін құқықтық-келісімдік база сонау тоқсаныншы жылдары қабылданған
құжаттармен бекітілген болатын. Ол құжаттар бүгінгі заман талабына жауап бере алмайды.
Өйткені, соңғы он жылда көптеген кешенді трансшекаралық экологиялық мәселелер
жинақталып қалды.
Ғалымдардың мәліметтеріне сүйенетін болсақ, мұзды мұхиттар жылдан-жылға
таязданып келеді. Мұхиттардан алыс жатқан Қазақстан ТМД елдері арасында суы аз ел
болып есептеледі. Біз суды Ресей, Қытай, Қырғызстан мен Өзбекстаннан аламыз. Жасырын
емес, осы елдермен екі арадағы әр трансшекаралық өзен бойынша, бүгінге дейін белгілі бір
қиындықтар орын алып келеді. Мысалы, су көлемі көрші ел аумағында қалыптасатындықтан
Батыс Қазақстан облысындағы табиғи су қорының 80 пайызы Ресейге тәуелді. Қазақстанның
батысындағы ең үлкен су көзі – Жайық өз бастауын Башқұртстаннан алады. Өзге екі үлкен
өзен Шаған мен Деркөлдің бастауы Орынбор аумағында жатыр. Қараөзен мен Сарыөзен
Саратов облысынан басталады. Еліміздің шығысындағы екі ірі өзен – Ертіс пен Іле бастауын
Қытайдан алады. Ал Қытайдағы өзен-көлдердің басым көпшілігі ластанған. Әлемдегі су
қорының 7 пайызы осы елге тиесілі. Бұл елде қазірдің өзінде бірқатар ірі мегаполистер су
тапшылығын сезінуде. Демек, Қытай қол қусырып қарап отырған жоқ. Қазақстанға қарай
ағатын өзендерге тосқауыл салуда. Ертіс пен Іленің суын бұру – Қытайға сусыз жатқан
Шыңжанды игеру үшін керек. Іле бастау алатын жерге Жырынтай ГЭС-і салынған. Яғни,
Іленің бізге келетін суы азаюы мүмкін. Сондай-ақ, Қытай Ертіс пен Іле жағалауында су
қоймаларын, магистральді каналдар салып, егістік алқаптардың көлемін арттырған сайын,
Қазақстанға келетін су көлемі кеми бастады. Мысалы, Қытайдан келетін судың көлемі 9
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млрд. текше метр болса, осыдан бес жыл бұрынғы деректер бойынша, Қытай 1 млрд. 200
млн. текше метр суды ауыл шаруашылығына, өнеркәсібіне пайдаланатын. Ал соңғы
жылдары бұл көрсеткіш 4 млрд. текше метрге жетіп отыр. Осы қарқынмен кете берсе, Қытай
пайдаланатын су көлемі 6-7 млрд. текше метрге жетуі мүмкін. Іле өзенінің бойымен 11 млрд.
текше метр су келеді.Ол да соңғы 5-6 жылда азая түсті.
Дегенмен, Елбасы Н.Назарбаевтың Қытай еліне сапары кезінде трансшекаралық
сулардың сапасы туралы үкіметаралық келісімге қол қойылды. Бұл үлкен жетістік, өйткені
бұл мәселе жылдар бойы шешімін таппай келген болатын. Сапа мен қатар су көлемі де
сақталады деген үміттеміз.
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қытайға, Ресейге, Орта Азия өңірлеріне
жасаған сапарларында трансшекаралық өзендер суын реттеу мәселесі тұрақты көтеріліп
жүргендігі белгілі. Мәселен, өткен жылдың маусым айында Санкт-Петербург қаласында
болған сапарында Каспий мен Қара теңіз арасында канал тарту, бұрыннан келе жатқан
жарқын, жасампаз идея-Сібір өзендерінің суын Қазақстан арқылы Орталық Азияға бұру
мәселесі көтерілді. Орталық Азия елдері басшыларымен болған кездесулерде осы
мемлекеттермен бірігіп, су-энергетикалық Консорциум құруды ұсынды.
Қазақстан су ресурстарының үлкен жетiспеушiлiгi елдерiнiң санатына жатады. Қазiргi
уақытта су объектiлерiн тау-кен өндiру, металлургия және химия өнеркәсiбi кәсiпорындары,
қалалардың коммуналдық қызметтерi қарқынды ластауда және ол нақты экологиялық қатер
төндiредi. Ертiс, Нұра, Сырдария, Iле өзендерi, Балқаш көлi неғұрлым ластанған. Халықты
ауыз сумен қамтамасыз етудiң негiзгi көзi болып табылатын жер асты сулары да ластануға
ұшыраған.
Трансшекаралық экологиялық проблемаларға су бөлу, трансшекаралық су объектiлерiн,
атмосфералық ауа мен топырақты ластау, қауiптi технологияларды, заттар мен қалдықтарды
өткiзу, пайдалы қазбалардың шектес жатқан кен орындарын игеру, бiрегей табиғи
кешендердi сақтау мәселелерi жатады.
Трансшекаралық экологиялық проблемалар елдiң экологиялық қауiпсiздiгiне нақтылы
сыртқы қатер болып табылады, оларды шешу халықаралық шарттар шеңберiнде көршiлес
мемлекеттердiң бiрлескен iс-қимылдарымен қамтамасыз етiледi.
ХХ ғасырдың басты товары мұнай болса, ХХІ ғасырдың басты товары су мен одан
алынатын негізгі қуат көзі - сутегі болады десек, артық айтқандық болмас. Су - ең қажет, ең
құнды, ең қымбат стратегиялық товарға айналады.
Елімізде 39 мың өзен мен су арналары, 48 мыңдай көл бар. Сырдария төрт мемлекетті
бойлап өтетіндіктен трансшекаралық өзен болып есептеледі. Сырдария өзенінің ұзындығы 2337 шақырым, оның 1274 шақырымы облыс территориясынан өтеді. Кеңес дәуірінде
Сырдарияның су қоры 37,9 миллиард болатын: оның 42 пайызы - Қазақстанға, 0,5 пайызы Қырғызстанға, 7 пайызы - Тәжікстанға, 50,5 пайызы - Өзбекстанға тиісті болатын.
Шардара су қоймасынан жыл сайын 10,19 миллиард текше метр су Қызылордаға
бөлінетін. Қазірде трансшекаралық өзендерді ортақ пайдалану жөнінде мемлекетаралық
келісімдер жасалған. Алайда бұл маңызды мәселеде тиісті тәртіп қалыптаспай, жиі
проблемалар туындап жататыны жасырын жағдай емес.
Қырғызстан және Тәжікстан елдеріне су - энергетикалық тәуелділік Қазақстанға, Орта
Азиядағы өзге мемлекеттерге біршама қиындықтар туындатып жүр. Оны түбегейлі шешудің
түрлі жолдары қарастырылып келеді. Алайда түптеп келгенде, әркім өз мүддесін қорғайды.
Қырғыздар қыс айларында Тоқтағұл су қоймасы арқылы электр қуатын өндіру ісін қолға
алғалы бері төтенше қиындықтар туындауда. Бұл дарияның төменгі бойында орналасқан
Қызылорда облысының тіршілігіне елеулі мөлшерде нұқсан келтіруде. Жазда судың
жетіспеушілігі, қыста мол су орын алады. Енді бұл мәселе Елбасының тікелей
тапсырмасымен салынған «Көксарай» су реттегіші арқылы толық шешімін тапты.
«Көксарайдың» су жинау қабілеті 3 млрд. текше метр.
Қызылорда облысы суармалы егіншілікпен күн көріп отырған, Сырдарияның төменгі
жағына орналасқан ел. Облыста 2 млн. гектардың үстінде жер бар. Оның 200 мың гектары
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инженерлік жүйеге келтіріліп, тегістелген жер. Бұрын оны еліміздің алтын қоры деп атайтын
еді. Қазір осы жердің жартысына жуығы батпақтанып, сорланып, тұзданып, жабайыланып
егіс айналымынан шығып қалды. 1980 жылы облыста 1326 көл болса, қазір 320 көл ғана
қалды. Облыста 2500 шақырым магистральдық каналдар, 11900 шақырым ішкі шаруашылық
каналдары, 19200 шақырым ішкі қашыртқылар, 24 мың ірілі-ұсақты гидротехникалықинженерлік құрылыстар болған.
Сырдарияға 43 қашыртқы арқылы өндіріс қалдықтары мен мақталық жерлерді шаюдан
шыққан уланған, лас сулар келіп құяды, оның үшеуі ғана біздің облыс аумағынан. Осы күнге
дейін Сырдария өзенінің бойында 17 су қоймалары мен тоспалары салынды. Сырдарияның
жоғарғы жағында орналасқан 5 су қоймасының (Тоқтағұл, Әндіжан, Қайраққұн, Шарвақ,
Шардара) сыйымдылығы 33 млрд. текше метр.
«Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтап қалу»
жобасының екінші кезеңінің аясында істен шыққан барлық инженерлік жүйеге келтірілген
жерлер қайта тегістеліп, каналдар, қашыртқылар, гидротехникалық құрылыстар алғашқы
жобалық қалпына келтірілуі керек. Сондай-ақ магистральды каналдар мен қашыртқыларды
мемлекет балансына алу, қалғандарына егелік жасау үшін су пайдалану кооперативтері
құрылу керек.
Әр мемлекет су көздерін тиімді де үнемді пайдалану бағытында нақты жұмыстарды
қолға алса, су тапшылығының алдын алуда белгілі бір нәтижеге қол жеткізер едік. Суды
үнемдеуде қазір озық технологиялар көп. Жалпы дамыған елдерде бір гектар жерге
пайдаланатын судың көлемі 4-6 мың текше метр болса, біздің ауыл шаруашылық саласында
бұл көрсеткіш 15 мың текше метр. Қызылорда облысындағы күріш алқаптарында 26-30 мың
текше метрге жетеді. Көп суарсақ көп өнім аламыз деген ұғым қате. Әрбір дақылдың өз
агротехникалық ережелеріне сәйкес суару мерзімі, көлемі болады. Қазіргі кезде озық
технология қатарында тамшылатып суару, жаңбырлатып суару әдістері қолданылып жүр.
Осындай жаңа технологияны бір Қазақстан ғана емес көршілес мемлекеттер де жан-жақты
қолдануы тиіс. Сонда 10-20 жылға ғана емес, бізден кейінгі ұрпақтарға қалдырар су қорымыз
мол болар еді. Айта кеткен жөн, үнемдеу бағытындағы жұмыстарға мемлекет тарапынан
қолдау көрсетілуде. Жеңілдетілген несиелер беріліп жатыр. Қазіргі кезде Қазақстан бойынша
800 млн. гектар жер пайдаланбай жатыр. Себебі, біріншіден, су тапшылығы бар. Екіншіден,
гидромелиоратив жүйелерінің барлығы тозған. Үшіншіден, көп суарылғандықтан
батпақтанған, тұзданған жерлер де баршылық. Өнеркәсіп саласына жұмсалатын суды да
үнемдеуіміз қажет. Жалпы бізге тиесілі судың 29 пайызын өнеркәсіп саласына жұмсаймыз.
Осы өнеркәсіп саласында да суды қайта тазартып пайдалануды қолға алмасақ болмайды.
Кәсіпорындар бар, әрбір қалада машина жуатын орындар көбейген. Сол машина жуатын
орындар таза суды алады. Көліктің балшығы мен түрлі майы қосылып канализацияға
тасталады. Сондықтан, қолданылған суды қайта тазартып жұмсау қажет.
Қазіргі таңда елімізде гидромелиоратив жүйелерін тәртіпке келтіру мәселесі қолға
алынды. Бұл бағытта Үкімет тапсырмасына сәйкес, Дүниежүзілік банкпен бірге жұмыс
істеудеміз. Яғни, алдағы уақытта гидромелиоратив жүйелерін тікелей шаруашылық жерінің
басына апарып беру көзделуде. Елімізде 560-қа жуық су қоймалары бар. Соның 67-сі
республикалық меншікте, 174-і коммуналдық, 211-і жеке меншікте. 108-і иесіз қалып отыр.
Үкіметтің иесіз су қоймалары немесе су жинайтын тоғандар болмауы қажеттігі жөнінде
арнайы өкімі бар. Соған сәйкес, жергілікті атқару орындары өздерінің коммуналдық
меншігіне алуға міндетті. Сонда су қоймаларының меншік иелері, қауіпсіздігін сақтау
бойынша қатаң талаптар қаралады.
Қазақстан трансшекаралық өзендердi ұтымды пайдалану және қорғау проблемасын
шешуге бiрыңғай құқықтық тәсiлдердi қалыптастыруға мүмкiндiк беретiн Трансшекаралық
ағын сулар мен халықаралық өзендердi қорғау мен пайдалану жөнiндегi Хельсинки
конвенциясына қосылды. Алайда, Орталық Азия өңiрiнiң қалған елдерi бұл конвенцияға
қосылмағандықтан, трансшекаралық ағын сулар ағыны дұрыс та әдiл пайдалануды
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қамтамасыз ету, қауiптi заттардың құйылуынан ықтимал трансшекаралық әсердiң алдын алу
жөнiнде шаралар қолданған жоқ.
Трансшекаралық сипаттағы экологиялық қатерлердiң алдын алу және жою үшін:
Қазақстан мен iргелес мемлекеттердiң шекаралас аудандарын экологиялық бағалау жөнiндегi
бiрлескен зерттеулер жүргiзу; Орталық Азия мемлекеттерiнiң Хельсинки конвенциясына
қосылуы жөнiндегi Қазақстанның бастамасын өткiзу арқылы трансшекаралық су
проблемаларын шешу қажет. Қабылданған шаралардың нәтижелерi ықтимал
трансшекаралық экологиялық қатерлердi анықтауға, азайтуға және жоюға жәрдемдесетiн
болады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. Су бөлісу. АгроЖаршы.-№42 (170). 28.10.2017ж.
2. Қазақстан трансшекаралық өзендерді тиімді пайдалану мәселесінде өзінің ішкі
саясатын да орнықты жүргізгені ләзім. ҚазАқпарат. www.ktk.kz.
ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
ШӘРІП М.Б.
магистрант, Казахский национальный аграрный университет,
г. Алматы, Казахстан
БАЙБОЛТАЕВА Н.А.
научный руководитель, к.э.н., профессор Каз НАУ, г. Алматы, Казахстан
Современное
экономическое
развитие
Республики
Казахстан
требует
совершенствования системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в
сельскохозяйственных организациях. Из всех зарубежных моделей бухгалтерского учета в
качестве основы для отечественного учета выбраны международные стандарты финансовой
отчетности (МСФО), признанные во всем мире как эффективный инструментарий для
предоставления качественной и надежной информации. Применение МСФО для субъектов
крупного предпринимательства и организации публичного интереса определено Законом
Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».
Среди актуальных вопросов организации бухгалтерского учета в сельскохозяйственных
организациях республики в условиях адаптации к МСФО особое место занимают вопросы
формирования учетной политики.
Согласно закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» учетная
политика представляет собой конкретные принципы, основы, положения, правила и
практику, принятые к применению индивидуальным предпринимателем или организацией
для ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в соответствии с
требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой
отчетности, международными или национальными стандартами и типовым планом счетов
бухгалтерского учета, исходя из их потребностей и особенностей деятельности [1].
Финансовая отчетность сельскохозяйственной организации составляется с целью
обеспечить заинтересованных лиц информацией, которая может быть полезной при
принятии соответствующих экономических решений. Поэтому данная цель и определяет
важность формирования учетной политики организации, так как решение зависит от
показателей финансовой отчетности сельскохозяйственной организации, которое, в свою
очередь, в существенной степени и определяется сформированной учетной политикой.
Исходя из этого главная задача учетной политики – максимально объективно отразить
115

Жастар Жылы аясындағы «Жастар және қазіргі заманның жаһандық сын-қатерлері»
Атты Жас ғалымдардың VI Халықаралық конгресі/ 04-06 сәуір 2019ж.

деятельность организации, сформировать полную и достоверную информацию о ней в целях
эффективного управления работой организации.
Формирование учетной политики сельскохозяйственной организации в соответствии с
международными учетными принципами требует:
адаптации зарубежного опыта формирования учетной политики к отечественной практике
учета; определения факторов, оказывающих влияние на выбор и обоснование учетной
политики сельскохозяйственных организаций, структуры учетной политики для целей
бухгалтерского, налогового и управленческого учета, а также в соответствии с МСФО;
предложения рекомендаций по формированию комплексной учетной политики
сельскохозяйственной организации, что позволит повысить качество составляемой учетной
политики сельскохозяйственных организаций.
В настоящее время формирование учетной политики в сельско-хозяйственных
организациях республики имеет определенные проблемы. В частности:
- учетная политика сельскохозяйственными организациями не рассматривается в
качестве инструмента в управлении экономическим субъектом;
- недостаточно полно раскрываются организационные, технические и методические
аспекты учетной политики;
- при составлении учетной политики сельскохозяйственными организациями не
учитываются отраслевые особенности их деятельности.
Действующие нормативно-правовые акты в области бухгалтерского и налогового учета
слабо ориентированы на раскрытие отраслевых особенностей объектов учета, которые
характерны для сельскохозяйственных организаций. Таким образом, вопрос формирования
учетной политики сельскохозяйственными организациями в связи с переходом на МСФО
остается не решенным.
При формировании учетной политики в сельскохозяйственных организациях
рациональным представляется выделение следующих этапов [2]:
1) подготовительный этап – определение объектов бухгалтерского и налогового учета,
в отношении которых должна быть разработана учетная политика сельскохозяйственных
организаций; анализ действующего законодательства, регулирующего выбранные
направления, разделы и объекты учета;
2) этап принятия решения – выбор одного из предполагаемых нормативными
документами вариантов; самостоятельная разработка собственного варианта решения,
который не регламентируется нормативными документами; экономическое обоснование
выбранного варианта решения путем экономических расчетов и экспертных оценок;
3) оформление избранной учетной политики сельскохозяйственных организаций.
В рамках подготовительного этапа составления учетной политики должны быть учтены
факторы, влияющие на выбор способов ведения учета и их разработку, которые можно
разделить на две группы [3] :
1) общие факторы,
влияющие на выбор способов ведения учета для
сельскохозяйственной организаций всех форм собственности;
2)
факторы,
обусловленные
спецификой
сельскохозяйственного
производства
Анализ всех факторов, оказывающих влияние на выбор и обоснование учетной
политики сельскохозяйственной организации, поможет правильно и мотивированно подойти
к ее разработке (рисунок 1) .
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Факторы, влияющие на формирование учетной политики
1. Общие факторы, влияющие на формирование учетной политики для
сельскохозяйственной организаций всех форм собственности
Многообразие организационно-правовых форм
хозяйствующих субъектов

Материальная база
(обеспеченность
автоматизированными
системами учета и
информационными

Степень свободы действий

Масштабы

деятельности
и
Уровень
квалификации
руководящих и
бухгалтерских
кадров

Отношения с
системой
налогообложения

Стратегия финансовохозяйственного развития,
возможность использования
инвестиций, тактические подходы
к решению перспективных задач

системами)

2. Факторы, обусловленные спецификой сельскохозяйственного производства

Земля - главное средство
производство

Сезонность производства сельскохозяйственной продукции

Живые организмы (животное и
растения ) – средства производства

Порядок оценки
сельскохозяйственнной

Рабочий период
не совпадает с
процессом
производства

продукции

Получение нескольких
видов продукции от одной
культуры или одного вида
животных

Территориальное
размещение
сельскохозяйственного
производства

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на выбор и обоснование
учетной политики [3]
К общим факторам, которые необходимо учитывать при формировании учетной политики
сельскохозяйственной организаций всех форм собственности, относятся: многообразие
организационно-правовых форм, хозяйствующих субъектов в сельском хозяйстве
(акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, сельскохозяйственные
производственные и потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства,
агрохолдинги и другие интегрированные структуры); масштабы деятельности
сельскохозяйственных
организаций
(объем
производства
и
реализации
сельскохозяйственной продукции, численность работающих, стоимость имущества и т.д.);
степень свободы действий (самостоятельные действия в вопросах ценообразования, выбора
партнеров); отношения с системой налогообложения (освобождение от разных видов
налогов, льготы по налогообложению); стратегия финансово-хозяйственного развития,
возможность использования инвестиций, тактические подходы к решению перспективных
задач; уровень квалификации руководящих и бухгалтерских кадров; материальная база
(обеспеченность автоматизированными системами учета и информационными системами).
Сельское хозяйство является специфической отраслью. Специфика деятельности
сельскохозяйственных организаций обусловлена множеством факторов и проявляется в
самых различных направлениях деятельности. Поэтому данное обстоятельство определяет
особенности ведения учета и разработки учетной политики сельскохозяйственной
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организации. При формировании учетной политики для сельскохозяйственной организаций
целесообразно учитывать особенности специфики сельскохозяйственного производства.
Поэтому ко второй группе факторов следует отнести факторы, которые необходимо
учитывать исключительно в сельскохозяйственных организациях.
В нашей стране требование о формировании и утверждении учетной политики
установлено на законодательном уровне. Нормы в отношении учетной политики содержатся
в документах всех уровней системы нормативного регулирования в республике. Согласно
закону РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», «экономический субъект
самостоятельно формирует свою учетную политику, руководствуясь законодательством
Республики Казахстан о бухгалтерском учете, национальными и международными
стандартами» [1] .
Так как состав нормативных документов, регулирующих порядок формирования
учетной политики, довольно значителен, то основные нормативные документы,
регламентирующие создание учетной политики сельскохозяйственных организаций, можно
условно разделить на следующие группы: 1) документы общего характера, применяемые вне
зависимости от отраслевой принадлежности организации; 2) отраслевые документы,
регламентирующие порядок бухгалтерского учета в соответствии с отраслевой спецификой,
разработанные Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан.
К документам первой группы относятся: Гражданский кодекс Республики Казахстан;
Налоговый кодекс Республики Казахстан; закон «О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности»; Национальные стандарты финансовой отчетности; Правила ведения
бухгалтерского учета; Типовой план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности предприятий; Вторую группу
документов составляют методические
рекомендации с учетом специфики сельскохозяйственной отрасли, разработанные в
основном Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан. Считаем
необходимым систематизировать нормативно-правовую базу, регулирующую процесс
разработки учетной политики, следующим образом (рисунок 2).
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Закон РК «О бухгалтерском учете и финансо-вой
отчетности»

Гражданский кодекс РК

Налоговый Кодекс РК

Национальные стандар-ты
финансовой отчет-ности
РК
Нормативные доку-менты
по бухгалтер-скому учету
Минис-терства финансов
РК

Система налогов

КПН (корпоротивный
подходный налог)
Учетная полититика сельскохозяйственной
организации

Единый земельный
налог
Налог на
имущество

Нормативные докумен-ты
по бухгалтерскому учету
Министерства сельского
хозяйства РК

Земельный
налог

Внутренние документы
разрабатываемые в
сельскохозяйственной
организации

Другие

Международные стандарты бухгалтерского учета (МСБУ) и
отчетности (МСФО)

налоги

финансовой

Рисунок 2 – Систематизация законодательного и нормативного регулирования учетной
политики сельскохозяйственной организации
Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» определяет основные
элементы учетной политики, поэтому в приказе сельскохозяйственной организации об
учетной политике должны быть отражены все параметры финансово-экономической
деятельности орга-низации, которые непосредственно используются в ее работе (рисунок 3).
Учетная политика предполагает целостность системы бухгалтерского учета в
сельскохозяйственной организации и охватывает все ее составляющие аспекты:
методическую
и
организационно-техническую
стороны.
Методический
аспект
подразумевает то, какие именно способы оценки имущества и обязательства, начисления
амортизации и исчисления себестоимости продукции и т.п. использует сельскохозяйственная
организация; организационно-технический аспект – как реализуются эти способы в учетных
регистрах на синтетических счетах, как осуществляется эти способы с точки зрения
построения бухгалтерской службы [4] .
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Основные элементы учетной политиики
1.Рабочий план счетов – определяющий элемент в системе бухгалтерского учета и должен
соответсвовать целям, задачам бухгалтерского учета. Разрабатывается на основе
действующего типового плана счетов. В рабочем плане счетов рекомен-дуется указывать
коды и наименования субсчетов, применяемых сельскохозяй-ственной организацией для
ведения синтетического и аналитического учета.
2. Порядок проведения инвентаризации - альтернативные способы:
- определение количества и сроков проведения инвентаризаций в отчетном году (кроме
инвентаризаций , обязательных по законодательству РК);
- перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них
3. Правила документооборота и технологии обработки учетной информации.
Альтернативные способы - бухгалтерский учет ведет:
- Бухгалтерия организации во главе с главным бухгалтером;
- Специализированная организация на договорной основе;
- Руководитель организации.
Первичные документы могут составляться на бумажных или машинных носителях
информации.

4. Формы бухгалтерского учета:
- журнально-ордерная;
- мемориально – ордерная;
- автоматизированная;
- упрощенная;

5. Способы ведения бухгалтерского учета:
- методы начисления амортизации основных средств, нематериальных активов ;
- методы оценки товарно-материальных запасов, товаров , готовой продукции ;
- методы оценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции, собранных с
биологических активов;
- методы учета затрат на производства сельскохозяйственной продукции;
- методы оценки финансовых инвестиции;
- методы создания резервов по сомнительным долгам и т.д.

Рисунок 3 - Основные элементы учетной политики сельскохозяйственной организации
Таким образом, можно отметить, что учетная политика сельскохозяйственной
организации определяет и направляет дальнейшую работу не только бухгалтерии и
финансовой службы, но и всей сельскохозяйственной организации в целом, поэтому
является важным распорядительным документом.
В настоящее время необходимость разработки и применения сельскохозяйственными
организациями учетной политики для целей финансового и налогового учетов не вызывает
сомнений. Вместе с тем все больший интерес стали представлять вопросы разработки
учетной политики для целей управленческого учета. Проблема формирования учетной
политики для целей управленческого учета актуальна для сельскохозяйственных
организаций, что обусловлено не только спецификой отрасли, но и сложностью становления
управленческого учета в организациях данной отрасли..
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КОМПАНИЯНЫҢ АКТИВТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
ЖӘНЕ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ
МУКАМЕТКАЛИЕВА М.А.
э.ғ.м., аға оқытушы,
«Нархоз Университеті» Акционерлік қоғамы, Алматы қ., Қазақстан
Кәсіпорын активтерінің құрамын оңтайландыру, бір жағынан, олардың жеке түрлерін
алдағы толық пайдалы пайдалануды қамтамасыз етуге, ал екіншісінде операциялық пайда
алу үшін олардың жалпы әлеуетін арттыруға бағытталған.
Кәсіпорынның меншікті айналым
активтерінің нормативтері
Айналым активтерінің негізгі
түрлерінің айналымының нормативі
және тұтастай алғанда операциялық
циклдың ұзақтығы

Айналым активтерді басқару саясаты
арқылы әзірленген кәсіпорынның
қаржы нормативтері

Айналым активтерінің өтімділік
коэфиициентінің жүйесі
Айналым
активтердің
жекелеген
қаржыландыру көздерінің нормативтік
коэффициенті
1-сурет –Айналым активтерді басқару саясаты арқылы әзірленген кәсіпорынның қаржы
нормативтері (Ескерту: [1] әдебиет негізінде құрастырылған)
Кәсіпорынның активтерінің құрылымы мен құрылымын оңтайландыру алдағы кезеңде
жедел айналымнан тыс активтерді өндірістік пайдалану көлемін ұлғайтуды талдау кезінде
табылған әлеуетті қорларды ескере отырып жүзеге асырылады.
Негізгі резервтерге мыналар кіреді: жедел айналымнан тыс активтерді уақытында
тиімді пайдалану (ауысымдардың коэффициенттерінің ұлғаюы және олардың жұмысының
сабақтастығы), сондай-ақ өнімділік тұрғысынан ұзақ мерзімді ұзақ мерзімді активтерді
өнімді пайдалануды ұлғайтуға мүмкіндік береді (техникалық қуаттар шегінде жекелеген
түрлердің өнімділігінің артуына байланысты). Жедел айналымнан тыс активтердің жалпы
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көлемін оңтайландыру барысында әртүрлі себептермен өндіріс процесіне қатыспайтын
олардың түрлері олардың құрамынан шығарылады.
Активтердің құрылымын оңтайландыру - бұл активтер топтарының үздік арақатынасын
таңдау, бұл өндірістің көрсеткіштері мен кәсіпорынның қаржылық көрсеткіштерінің өсуіне
әкеледі. Активтер құрылымын оңтайландырудың негізгі бағыттары 1-кестеде келтірілген [2].
1-кесте – Активтер құрылымын оңтайландырудың негізгі бағыттары
Бағыттары
Түсіндірмелер
1.Жеткілікті
өтімділік Активтер құрылымын оңтайландыру барысында жоғары
тұрғысынан
оңтайлы өтімділік түрлердің жеткілікті үлесін қамтамасыз ету қажет,
активтер құрылым құру
яғни активтердің өтімділігі кәсіпорынның төлем қабілеттілігін
сақтаудың және оның банкроттығы қаупінің алдын алудың
негізгі шарты болып табылады.
2.Өндірістік қызметтің Компанияның бастапқы кезеңде қалыптасқан активтері белгілі
даму перспективалары- бір резервтік әлеуетке ие болуы керек, бұл өндірістің артуы
ның есебі және оның және жақын арада операциялық қызметтің бөлінуіне мүмкіндік
өңірлік бөлінуі
береді
3.Компания активтерінің Активтердің көптеген түрлері өнімнің жекелеген түрлерінің
құрылымына
сәйкес ерекшеліктерін ескере отырып, олардың құрылымын
болуын қамтамасыз ету қалыптастыру барысында қалыптасатындығына байланысты
қажеттілігі оның өнім- өнімдердің (жұмыстардың, қызметтердің) диапазонында ұзақ
дерін өндіру және сату
мерзімді өзгерістерді ескеру қажет
4.
Шаруашылық Бұл оңтайландыру олардың жеке түрлерін тиімді пайдалануды
қызметтің
тиімділігі қамтамасыз етуге, ал екінші жағынан - бизнес пайдасын
тұрғысынан
активтер қалыптастыру қабілетін
арттыруға
бағытталған.
Бұл
құрылымының
оңтайландыру үдерісі 3 кезеңнен тұрады: Бірінші кезеңде
оңтайлылығын
компанияның қаржы-шаруашылық қызметі үшін қажетті
қамтамасыз ету
компанияның ұзақ мерзімді және ағымдағы активтерінің үлесі
оңтайландырылған. Екінші кезеңде ұзақ мерзімді активтердің
активті және пассивті бөліктері арасындағы қатынас
оңтайландырылған. Активті құрамға мыналар кіреді: өндірістік
қызметте қажетті машиналар мен жабдықтар. Ұзақ мерзімді
активтердің пассивті бөлігі мыналардан тұрады: ғимараттар
мен үй-жайлар; машиналар мен өндіріс процесінде
пайдаланылмаған жабдықтар; материалдық емес активтер.
Үшінші
кезеңде
айналымдағы
активтер
түрлерінің
коэффициенттері оңтайландырылды - ТМҚ сомалары;
дебиторлық берешек сомасы; ақша құралдары.
5.Активтерді пайдалану Бұл
принципті
іске
асыру
қажеттілігі,
активтерді
барысында
олардың айналымдылығын жеделдету кәсіпорында қалыптастырылатын
айналымын жеделдетуге операциялық пайда мөлшеріне тікелей және жанама әсер етеді
жағдай жасау қажеттілігі
6.Кәсіпорынның
Мұндай іріктеу процесінде олардың перспективаларын ескеру
нарықтық
құнын қажет,
көп
функционалдығы,
әртүрлі
пайда
қамтамасыз
ету экономикалық жағдай, тиісінше, компанияның нарықтық
тұрғысынан активтердің құнын арттырады
түрлерін таңдау керек
Ескерту: [2] әдебиет негізінде құрастырылған
Активтердің

құрамы

мен

құрылымын
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бағдарламаларды пайдалану. Активтерді оңтайландыру стратегиясы ақша үнемдеуге және
кәсіпорынның барлық деңгейлеріндегі активтердің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Активтерді оңтайландыру стратегиясын пайдаланудың артықшылығы кәсіпорынның барлық
мүдделі тараптары үшін қарапайым техникалық қызмет көрсету ұйымынан артық емес.
Компьютерлік бағдарламалар мен технологиялар өндірістік құрал-жабдықтардың
өндірістік дайындығы мен өнімділігін арттыруға және алынған пайданы арттыруға мүмкіндік
беретін жабдықтардан максималды пайда алуға көмектеседі.
Активтерді оңтайландыру үшін бағдарламалық өнімдер мен компьютерлік
бағдарламалардың бірнеше түрі қолданылады.
Кәсіпорын активтерінің құрамын оңтайландыру үдерісі:
1. Кәсіпорынның өндірістік қызметінің даму перспективаларын және оның аймақтық
диверсификациясын есепке алу. Активтерді қалыптастыру негізгі өндірістік қызметтің
мақсаттарына бағынады, сондықтан олардың көлемін және құрамын оңтайландыру
кәсіпорынның экономикалық стратегиясынан шығып, осы қызметтің тікелей мақсаттарын
ескеруі керек.
2. Компания активтерінің құрамы өнім өндіру және сату құрылымына сәйкес келуін
қамтамасыз ету. Активтердің жекелеген түрлерінің ерекшеліктерін есепке ала отырып,
активтердің көптеген түрлері тікелей қалыптастырылғандықтан, олардың құрамын
қалыптастыру процесінде өнім ауқымында перспективті өзгерістер ескерілуі керек.
3. Активтердің ең прогрессивті түрлерін таңдау олардың пайда табу қабілетінің
тұрғысынан және кәсіпорынның нарықтық құнын арттыруды қамтамасыз ету болып
табылады. Қазіргі заманғы құралдар нарығы және өндіріс объектілері, сондай-ақ балама
құралдар мен кәсіпорындардың активтерін қалыптастыру үшін қаржы нарығы бірқатар
объектілерді ұсынады. Өздерінің ерекше таңдау процесінде барлық басқа нәрселер бірдей,
олар өздерінің болашағын, өнімділігін, моральдық тозуына, көп функционалдылыққа және
басқа да көптеген ерекшеліктеріне назар аударуы керек, бұл олардың жоғары пайда деңгейін
қалыптастыруға қабілеттілігін анықтайды және кәсіпорынның нарықтық құнының өсуіне оң
әсер етеді.
4. Активтер құрамының олардың жалпы айналымы тұрғысынан оңтайлылығын
қамтамасыз ету. Инвестицияланған капиталдағы кірістің мөлшері көбіне инвестиция
салынатын активтердің айналу жылдамдығына байланысты болады. Белгілі бір активтер
түрлерінің айналу жылдамдығы (айналым кезеңі) олардың құрамын оңтайландыру
үдерісінде айтарлықтай өзгеше болғандықтан, жоғары айналымға ие түрлерге басымдық
беруі керек.
5. Активтердің құрамының жеткілікті өтімділік тұрғысынан оңтайлылығын
қамтамасыз ету. Активтердің өтімділігі кәсіпорынның төлем қабілеттілігін қолдаудың және
оның банкроттығы қаупінің алдын алудың маңызды шарты болғандықтан, активтердің
құрамын оңтайландыру барысында жоғары өтімді түрлердің жеткілікті үлесін қамтамасыз
ету қажет.
6. Активтер құрамының оңтайлылығын пайдалану процесінде оларды жоғалту
тәуекелін барынша азайту тұрғысынан қамтамасыз ету. Активтердің әртүрлі түрлері жұмыс
істеу барысында жоғалу тәуекелі әртүрлі дәрежеде қолданылады. Осылайша, инфляция
үрдісінде ақша-несие құралдары өз құндылығын жоғалтады; материалдық активтердің құн
түріндегі активтер табиғи шығындар мен залалдардан олардың құндылығын жоғалтады;
Өндірістің белсенді түрлері негізгі құралдар мен материалдық емес активтер моральдық тозу
процесінде құндылығын жоғалтады және т.б. Сондықтан, активтердің құрамын
оңтайландыру процесінде оларды жоғалтудың жалпы қаупі барынша азайтылуы керек.
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МЕНШІКТІ ЖӘНЕ ҚАРЫЗ КАПИТАЛЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ
ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ БАҒЫТТАРЫ
ТУРУНТАЕВ А.
«Нархоз Университеті» Акционерлік қоғамы, Алматы қ, Қазақстан
Қаржы тәуекелдерін басқарудың қазіргі уақытта өзектілігі күн өткен сайын артып
келеді. Бұл қайта-қайта пайда болып отырған экономикалық дағдарыстармен,
кәсіпорындарды басқару сапасының артуымен, сыртқы стандарттар мен реттегіштердің
талаптарын сақтаумен байланысты.
Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қазіргі жағдайларында, кәсіпорынның жаңа
жағдайдағы даму стратегиясын жүзеге асырумен байланысты тәуекел-менеджментін
қалыптастыру төңірегіндегі көптеген зерттеулер арта түсті. Кәсіпорында тәуекелменеджментін енгізуді қажет ететін негізгі себептер стратегиялық мақсаттарға жету,
компанияның құнын арттыру, IPO-ға шығу болып табылады.

1 сурет - Кәсіпорында тәуекелдерді басқаруды енгізудің түрлері
Сурет бойынша тәуекелдерді басқару жүйесін стратегия туралы бүкіл инвестициялық
қауымдастыққа көрсету үшін қолданатындығын атап көрсетейік. Кәсіпорындар тарапынан
тәуекелдерді басқаруда үдерісті топ-менеджерлердің үйлестіруін, ал әрбір қызметкер
тәуекелдерді басқаруды өз шеңберінде жүзеге асыруын білдіретін «жоғарыдан-төмен» тәсілі
кеңінен қолданылады. Бұл тәсіл, кәсіпорынның тәуекелдерді басқару бойынша саясаты
жалпыкорпоративті режимде жүзеге асырылуымен тартымды.
Тәуекелдерді басқарудағы тәсіл өзінің мына келесі топтарды дәлме-дәл сақтауын талап
етеді [1]:
- кәсіпорынды басқарудың мақсаттарын, стратегиясы мен міндеттерін талдау;
- кәсіпорында тәуекелдерді басқару технологиясын құру;
- тәуекелдерді басқаруды ұйымдастыру.
1. Кәсіпорынды басқарудың мақсаттарын, стратегиясы мен міндеттерін талдау
ықтиамал тәуекелдердің кәсіпорынның стратегиясына өзара тәуелділікті зерттеуге
негізделген. Қойылған мақсаттар мен стратегияға қарай тиісті тәуекелдер пайда болады.
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Сондықтан іс-шаралардың алғашқы тобы кәсіпорын стратегиясын тиімді етіп жүзеге
асыруды қамтамасыз ету үшін осынау өзара байланысты қамтамасыз етуі тиіс. Бұл өзара
байланысты стратегиялық тиімділіктің мына келесі моделінің көмегімен білдіруге болады:
W=f (Y,Z,S,D),
мұндағы W – шешімдердің көптеген нұсқаларының арасынан шешімді таңдап алу
арқылы қол жеткізілетін кәсіпорын мақсаты;
Y –қойылған мақсатқа қол жеткізуге едәуір түрде ықпал ететін, тәуекелді басқарудың
кіріс параметрлерінің элементтері;
Z – кәсіпорынның стратегиясын жүзеге асыру кезінде есепке алынатын шектеулердің
басқарылмайтын кіріс параметрлерінің элементтері;
S – түпкі нәтижелердің жиыны (қолайлы, қолайсыз);
D – кәсіпорынның іс-шараларын жүзеге асыру кезінде басқарылатын және
басқарылмайтын параметрлерді өзгертуді сипаттайтын операторлар.
Нақты кәсіпорын үшін бұл модель салынған немесе инвестицияланатын капиталға
пайданы максималдауды немесе компанияның құнын максималдауды білдіреді. Олардың
бірін таңдау кәсіпорынның нақты мақсаттарымен және стратегиясымен анықталады.
1 мақсат. Меншік
иесінің әл-ауқатын
көтеру

2 мақсат.
Акционерлердің әлауқатын көтеру

3 мақсат.
Компанияның құнын
көтеру

ROE - өлшемі

ROI - өлшемі

EVA - өлшемі

2 сурет - Мақсаттарды моделдің көмегімен өлшеу схемасы
Егер кәсіпорын меншік иесінің пайдалылығын арттыру мақсатын көздейтін болса, онда
оны өлшеу үшін ROE таңдаған жөн. Егер де кәсіпорынның мақсаты акционерлердің
табыстылығын арттыру болса, онда ROI таңдайды. Есгер кәсіпорын компанияның құнын
көтергісі келсе, онда EVA таңдап алынады. Кәсіпорын өз құнын максималдау үшін есептеу
моделін EVA көмегімен қолданады. Бұл модель төменде келтірілген:
EVA=NORAT-WASS*IC
мұндағы NORAT - кәсіпорынның операциялық қызметінің тиімділігін сипаттайтын
операциялық табыс;
WASS – кәсіпорынның қаржылық қызметінің тиімділігін сипаттайтын капиталдың
орташа өлшемді құны;
IC – кәсіпорынның инвестициялық қызметінің тиімділігін көрсететін инвестицияланған
капиталдың құны. Осы модельге сәйкес көзделген мақсатқа жету үшін басқарудың көптеген
басқарылатын (Y) және басқарылмайтын (Z) параметрлері ықпал етеді.
Басқару Y параметрлері операциялық табысына NORAT, капиталдың орташа өлшемді
капиталына WASS, инвестицияланған капиталға IC басқарушылық ықпал етеді. Басқару
жиынтығында көзделген мақсатқа EVA жетуге септігін тигізеді. Егер басқарылмайтын
параметрлерді қарастыратын болсақ, онда тәуекелдерді басқару кезінде, оларға әсер ететін
шектеу параметрлерін есепке алу қажет (3 суретті қараймыз).
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Стратегиялық тиімділік EVA

NORAT операциялық
қызмет

WASS қаржылық
қызметі

Y басқарылатын параметрлер

IC инвестициялық
қызметі

Z басқарылмайтын параметрлер

3 сурет - EVA стратегиялық тиімділікті анықтау моделі
2. Кәсіпорында тәуекелдерді басқару технологиясы тәуекелдерді басқару
технологиясымен сипатталады. Ол мына келесі шаралар кешенін білдіреді:
- тәекел факторларының жиынтығын анықтау және қалыптастыру;
- кәсіпорын тәуекелдерін талдау;
- кәсіпорын стратегиясын жүзеге асыру барысында тәуекелдердің дәрежесін төмендету
бойынша шараларды қабылдау.
Отандық компаниялар тәуекелдерді басқару жүйесін енгізуде едәуір қиндықтарды
сезініп отыр. Кәсіпорындарда тәуекелдерді басқарудың әдістері мен формаларын
пайдаланудың негізгі себептері мыналар болып табылады:
- кәсіпорын басшыларының тәуекел-менеджментінің маңыздылығын жете түсінбеулері,
қызметті стратегиялық жоспарлау кезінде оның болмауы;
- тәуекелдерді талдау мен оның мониторингі үшін толыққанды және шынайы
ақпараттың болмауы;
- кәсіпорында тәуекел-менеджментті қолдануға шығындардың жоғары болуы;
- қаржы құралдарының тұрақты, дамыған нарғының болмауы;
- тәуекел проблемаларын жете қабылдамау, бұл кәсіпорынның қаржылық қызметін
басқару бойынша шешімдердің қабылдануында өз көрінісін табады;
- тәуекелдерге нақтылы көзқарастың болмауы: тәуекелдерді толықтай айналып өтуге
немесе шешімдерді, оларды түпкілікті талдаусыз-ақ қабылдауға тырысушылық. Осы
ерекшеленіп көрсетілген проблемаларды шешу үшін, әдіснаманы қамтамасыз етудің
деңгейінде мына келесі шараларды қабылдау қажет:
1. Нарықтық экономика кәсіпорынның шаруашылық қызметіндегі тәуекелдің
объективті түрде болуын шамалайды, сондықтан оларды бағалауға кешенді көзқарастың
болуы қажет;
2. Тәуекелдердің салдары кәсіпорынның қаржылық нәтижелеріне едәуір дәрежеде
ықпал етеді, банкроттыққа алып келуі мүмкін;
3. Кәсіпорындарда тәуекелдерді басқару жүйесін қолдану бойынша заңнамалық база
қажет;
4. Білікті маман кадрлардың болуы;
5. Қазақстан Республикасында тәуекел-менеджментінің теориясы мен практикасын
дамыту.
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АНАЛИЗ РИСКА АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ПРИ СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ
НУРГАЖАНОВА А.Б
магистрант , Евразийский технологический университет,г.Алматы Казахстан
КЕШУОВ С.М.
старший преподаватель ЕТУ, Евразийский технологический университет,
г.Алматы, Казахстан
Аннотация. Сильные землетрясения могут приводить к возникновению аварий в
системах электроснабжения. В данной статье проведен анализ аварий в системах
электроснабжения при сильных землетрясениях.
Современные электрические сети по своей структуре, организации эксплуатации и
принципам управления относятся к сложным техническим системам, которую можно
отнести к многоуровневым иерархическим системам [1]. При оценке надёжности
функционирования электрической сети различают иерархические уровни, приведенные на
рисунке 1.
Электрическая сеть

Верхний
уровень

Электросетевые
объекты, фрагменты и узлы электрической сети

Средний
уровень

Оборудование, аппаратура и конструкции
электрической сети

Нижний
уровень

Рисунок 1- Иерархические уровни электрической сети.
Нижний уровень –включает в себя электросетевое силовое оборудование,
коммутационную аппаратуру, элементы и конструкции линий электропередачи, аппаратуру
систем автоматики, релейной защиты и управления. Средний уровень – линии
электропередачи, узлов электроподстанций внешнего электроснабжения выделенного узла
нагрузки, комплекса релейной защиты и автоматики.Верхний уровень – электрическая сеть,
имеющий внутрисетевые связи с другими энергетическими системами. В таких
энергосистемах взаимосвязано работают несколько крупных электростанций.Критерии и
показатели, используемые для характеристики энергосистемы на одном уровне, не всегда
применимы для других уровней.
Из 3-х уровней электрической сети наиболее уязвимым является «нижний уровень»,
так как электрооборудование, электроаппаратура и электропроводки этого уровня находятся
внутри производственных и жилых зданий, уязвимость их, например, при сильных
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землетрясениях, идентична устойчивости элементов этих зданий и сооружений.В
литературных источниках [1,2 и др.] приведены, в основном, данные разрушений
электрической сети среднего и верхнего уровней, анализ которых показывает, что
устойчивость воздушных и кабельных линий электропередачи и трансформаторных
подстанций примерно в 2…3 раза превышает устойчивость гражданских зданий.Анализ
последствий землетрясений на территории России [3] показал, что энергетические объекты
среднего и верхнего уровней, в основном, сохраняли свою работоспособность и не были
подвергнуты сильным разрушениям.
В связи с изложенным, в дальнейшем анализ риска аварий в системах
электроснабжения при сильных землетрясениях будет проводиться для электрической сети
нижнего уровня. Общегосударственные нормативные документы не предписывают строгого
применения определенных методов проведения риск-анализа. Анализ причин аварий в
системах электроснабжения показывает, что возникновение и развитие крупных
аварийхарактеризуется комбинацией случайных локальных событий, возникающих с
различной частотой на разных стадиях аварии. Для выявления причинно-следственных
связей между этими событиямииспользуют логико-графические методы деревьев отказа и
событий [3,4].
Пример «дерева событий» для количественного анализа различных сценариев аварий
в системе электроснабжения нижнего уровня электрической сети представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – «Дерево событий» аварий в системе электроснабжения зданий и сооружений
Цифры рядом с наименованием события показывают условную вероятность
возникновения этого события, где вероятность возникновения инициирующего события
принято равной 1.
Из анализа «дерева событий» видно, что основные отключения в электрической сети
нижнего уровня происходят из-за повреждения или обрыва электропроводки. Анализ
существующих схем электроснабжения показывает, что электропроводки проходят до 70%
стен и перегородок гражданских зданий и до 50% - производственных сооружений. Это
обстоятельство позволяет, с большой вероятностью, предполагать, что отключения
электрической сети до 1000 В могут иметь место при средних и слабых разрушениях
гражданских и промышленных зданий и сооружений. Такая ситуация может возникнуть при
повреждениях стен и перегородок и даже при возникновении трещин в стене, которые могут
привести к обрыву электропроводки.
Разработка рекомендаций по уменьшению риска является заключительным этапом
анализа риска. В рекомендациях представляются обоснованные меры по уменьшению
риска, основанные на результатах оценок риска. Меры по уменьшению риска могут носить
технический и (или) организационный характер. При выборе мер решающее значение имеет
общая оценка действенности и надежности мер, а также размер затрат на их реализацию.
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При разработке мер по уменьшению риска необходимо учитывать, что в первую очередь
должны разрабатываться простейшие и мало затрачиваемые рекомендации, а также меры на
перспективу.
Проведенные исследования, позволяют утверждать, что при сильных и
разрушительных землетрясениях система электроснабжения гражданских и промышленных
зданий будет повреждена и отключена, и не сможет обеспечить электроэнергией
мероприятия по спасению людей, находящихся в этих помещениях. В случае повреждения
стен и перегородок этих зданий электрические сети нижнего уровня не подлежат
восстановлению, то есть при чрезвычайных ситуациях электроснабжение разрушенных
зданий от энергосистемы будет невозможным.
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РАЗРАБОТКА КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ ПРОТИВ ДИАБЕТА 1-ТИПА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ CRISPR/Cas9
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Британской Колумбии, Кафедра клеточных и физиологических наук, Ванкувер, Канада
Казахский национальный университет им. аль-Фараби,
Кафедра молекулярной биологии и генетики, г.Алматы, Казахстан
ХАНСЕИТОВА А.,
Институт молекулярной биологии и биохимии им. М.А.Айтхожина,
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Институт молекулярной биологии и биохимии им. М.А.Айтхожина,
г.Алматы, Казахстан
Синтез инсулина и его соответствующее действие в ответ на питательные вещества
являются определяющими характеристиками -клеток поджелудочной железы. Недостаток
инсулина вызывает диабет 1-типа. Теоретически, эмбриональные стволовые клетки могут
быть превращены в клетки любого типа, включая -клетки, которые могут быть
трансплантированы людям с диабетом 1-типа. Исследователи во всем мире продолжают
стремиться к производству зрелых -клеток в культуре, которые синтезировали бы
достаточное количество инсулина и выделили бы его соответствующим образом в ответ на
физиологическую глюкозу. Следующие шаги в этой области исследований заключаются в
том, чтобы полученные клетки лучше аппроксимировали здоровые человеческие -клетки.
Также, в приоритете стоит вопрос разработки стратегий генной инженерии -клеток,
которые могут быть более устойчивыми и менее иммуногенными, чем человеческие клетки, выделенные от доноров-трупов.
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Технология CRISPR/Cas9, суть которой заключается в использовании направляющей
РНК (нРНК) для нацеливания и нуклеазы Cas9 для нарезки, теперь позволяет модулировать
экспрессию эндогенного гена индуцибельным образом. Это достигается путем слияния
трансактивирующего домена белка VP64 или ингибиторного домена белка
ассоциированного с Krüppel (KRAB) с мутантным белком Cas9, который является
каталитически инертным. Основываясь на этой технологии, в данное время разрабатывается
минимально инвазивный подход к регуляции генов, который использует димеризацию
активированного светом белков и CRISPR/dCas9. Эти системы позволят настраивать
усиление или подавление выработки инсулина с использованием синего света либо внутри
системы культивирования клеток, либо in vivo с светодиодами поблизости.
Важность исследования для лечения диабета 1-типа: замена потерянных -клеток
прочными, полностью функциональными, чувствительными к глюкозе клетками
потенциально может способствовать излечению данной болезни. Цель состоит в получении
линии -клеток, происходящих из эмбриональных стволовых клеток человека, с
регулируемым синтезом инсулина.
По данным казахстанского диабетического фонда, в 2014 году в стране насчитывалось
около 300 тысяч человек страдающих диабетом. Однако, есть большие подозрения, что на
самом деле это число может быть вдвое больше. Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) заявляет, что около 420 миллионов человек во всем мире находятся в списке больных
диабетом. И эти цифры все еще растут, несмотря на предпринимаемые во всем мире усилия
по улучшению состояния здоровья населения от этой разрушительной болезни. Как видно из
этих фактов, существует постоянная огромная потребность в новых эффективных
противодиабетических средствах и подходах. Представляемая новая клеточная терапия,
основанная на технологии CRISPR/Cas9, обещает большие успехи в продолжительной
борьбе с диабетом.
Ключевые слова: диабет 1-типа, эмбриональные стволовые клетки человека, -клетки
поджелудочной железы, нРНК, технология CRISPR/Cas9.
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At present, in the conditions of world market economy, the goods quality in the Republic of
Kazakhstan is emphasized. According to consumer requirements, competitiveness in the field of
modern industry among industrial enterprises is steadily growing. On the basis of the growing
competition, there is a high demand for the high quality of the companies. On the basis of scientific
research, demonstrated that the high quality of the products produced on the practice is the basis for
increased customer reliability [1]. Therefore, the quality management system based on the
organization is analyzed.
Purpose of the analysis of the quality management system:
used to evaluate qualifications, validity, effectiveness, as well as for managing and
correcting actions;
improving the quality management system will be used to identify the organization's
policies, goals and and outcomes.The quality management analysis is based on the decision of the
management of the organization, which makes the decision to analyze, summarizes the information
for the analysis, and all the analysis is carried out in accordance with ISO requirements. The
following activities are undertaken to assess the performance of the organization.
closely interact with consumers, analyze the consumer opinion, issue final results on
received data;
checking the execution status of the correction actions;
checking of actions to follow the warning actions;
should take into account the previous quality management analysis of quality management
analysis;
changes in quality management according to standard requirements;
consideration of the improvement of the service;
considering the results of the quality management audit process;
evaluate the results of the quality management system process;
monitoring of quality.
The quality management system analysis is carried out on a demand basis over a specific
period of time, based on the high quality of management guidelines for the purpose of improving
quality [2].
During the analysis, all divisions are checked, the integrity and efficiency of the system is
checked. Quality management analysis is carried out on the basis of certain quality requirements
and policies in the field of quality. The final decision will be taken as a result.
At the global level, all developed countries focus on the requirements for products and
services to meet the needs of their customers. Each producer or service provider works on the basis
of these requirements to carry out their work. Challenge competition in the modern world Any
institution will try to create a high level of quality management system [3].
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Quality- is a key aspect that distinguishes each business. A qualitative product or service is a
key aspect that enhances the purchasing power of the customer. This paper presents the process of
preparing a quality management system for effective certification.
Quality management at an enterprise is based on the sustainable development of the product
or service. It also serves as a basis for sustainable development in the institution. to demonstrate
that it has been compliant with international standards.
Improving the quality of technological processes and services is the main function for the
development of work in industrial enterprises of the country. Work on many processes and key
criteria to improve the quality of services provided at each enterprise. Quality of service at the
enterprise is a factor of high level of success in the market [3].
Improving the quality of the service is the level of scientific and technical process, which is
reflected in the efficiency of production, and other actions of all types of resource-saving.
Enterprises of the modern direction need to launch all the services to increase all economic
efficiency and product quality. price fluctuation by competitiveness.Improvement can be started
from any process. They can also start from the service or customer service. The improvement
throughout the organization is reflected as an effort to improve this quality [3].
The main goals and objectives for improvement are evaluated through customer satisfaction
and service delivery. Improving the organization's performance should be supervised by senior
management, and should provide all resources to improve the goals.
During the preparation and implementation of the quality management system the expertise
process must comply with the requirements of the ISO 9001 series. The institution implementing
the quality management system prior to the review process sends a number of its employees to a
series of special courses for the implementation of the ISO 9001 series standards. Quality
management according to ISO 9001 series standards a system that is being scanned for the system
will be able to carry out its own documentation and certified activities in accordance with the
requirements of the standard need [4].
Supervision of these principles is the basis of effective quality management of the
organization. Quality management is one of the key aspects of the quality required in the modern
phase.
Management of each enterprise should make quality not only for the consumers, but also for
the enterprise to enter the new market. Formation of effective quality management is determined by
reaching the highest levels of profitability.
If the organization evaluates the quality management system based on the key process, it
should consider the key management system. To form this position, the organization needs to
formulate the principles of overall quality management. At the same time, the quality management
system should provide the full range of quality policy issues if the organization is considered as a
separate unit.To create a quality policy, an organization should first of all start with processes that
are designed to build policies in this area. Many organizations need to focus on the organization's
sphere of activity in order to create a quality policy [4].
In accordance with market conditions, Through this process, senior management will be able
to achieve the goals set for a certain period of time [5].
The quality management system is based on the international standards ISO 9001, which is
designed to build a long-term policy. The internal audit process should focus on the purpose of
internal audit to achieve a clear, conclusive outcome [5].
List of literature:
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Abstract.With the adoption of the law on GXP standards in the Republic of Kazakhstan
(Order No. 392 of the Ministry of Health and Social Development of the Republic of Kazakhstan
“On Approval of Good Pharmaceutical Practices”), the creation of a quality system and its
management became relevant for the pharmaceutical industry. Under this law, pharmaceutical
companies (manufacturers and distributors of pharmaceutical products, pharmacies, etc.) must have
a quality management system. For effective work of such a system, it is necessary to create internal
standards of the enterprise for process management. These standards are created in the form of
instructions and are called Standard Operating Procedures (SOP). This paper discusses the criteria
for creating standard operating procedures for a pharmaceutical organization.
In creating a quality management system for products, works and services, an important role
belongs to the documentation system in the enterprise. The documentation system is designed to
regulate two processes: 1) documentation - writing documents and 2) their systematization - the
order of processing and circulation adopted at the enterprise.
Standardization of activities related to the circulation of medicines is carried out through the
development and implementation of documents. In most countries of the world, these documents
are called Standard Operating Procedures.
Standard Operating Procedures (SOPs) are detailed written instructions intended to achieve
uniformity in the performance of certain activities[1]. To define this concept, other similar terms are
used standardized (technological) operation or standard regulations (method) of work [2]. The
Republic of Kazakhstan has approved the following definition of SOP:
- documented procedures that describe how to conduct research or activities that are not
usually specified in detail in protocols, plans, programs or guidelines for conducting research
(документально оформленные процедуры, в которых описано, как проводить исследования
или виды деятельности, обычно неуказанные подробно в протоколах, планах, программах
или указаниях по проведению исследований).
Currently, all activities related to the development, research, production, storage, wholesale
and retail sale of medicines are subject to standardization [3].
First of all, preclinical and clinical trials of drugs should be standardized. SOPs are developed
for all production operations, including: receipt, identification, labeling, processing, sampling, use
and storage of test and standard substances, maintenance and calibration of measuring instruments
and equipment for environmental monitoring, preparation of reagents, nutrient media, feed;
maintaining records, reports and their storage, and so on.
The goal of introducing quality standards at a pharmaceutical enterprise is to create a system
that prevents products from inadequate quality from leaving the enterprise. Activities within
production and control processes should be carried out within the limits of the procedures that are
written down on paper, which are equally understood, read and interpreted by all participants in the
process.
Implementation of SOP allows you to refine the individual processes and delineate the
responsibility of employees and improve their skills.Production and control processes must be
carried out by all participants within the limits of equally understood and readable procedures
written on paper [4].
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In pharmaceutical production, three levels of SOP are adopted. First level, general SOP
(main, general SOP) - defines the main strategic directions of the enterprise’s activities, ensuring a
given level of product quality. Second level SOPs are developed for procedures that are of a general
nature for several workshops or technological processes. SOPs of the third level describe in detail
the operations of a narrow specific nature [5].Of course it depends on the level of enterprise
management. For example, if a production enterprise is large, then three levels of SOP are needed.
Because employees of enterprise management should be guided by the first level SOPs - leadership
and management in the field of quality, quality policy. In addition, the economic and financial
policies of the enterprise should be harmonized with the quality policy. As a result, all the goals of
the organization should be aimed at one result - a quality and affordable product.
The employees involved in the management of the quality assurance system and the quality
control system are guided by second-level SOPs.These SOPs are mainly related to the management
of different departments of production.Employees performing operations of a specific process are
guided by third-level SOPs. Separate operations of air preparation, water treatment, reception and
storage of raw materials, screening, grinding, obtaining the finished product, packaging, quarantine
storage and others are acquired by specially created SOPs.
The first step in the development of SOPs for any kind of activity is to determine its structure,
form, order of approval, approval, introduction of changes and additions, withdrawal and
replacement. That is, the first is developed "On the procedure for the development of SOP" or
otherwise "SOP on SOP"[6].It is very important that the structure of SOP is not cumbersome and
contains a minimum of general information. At the same time, on each SOP page there should be
information allowing it to be easily and accurately identified [5].As required SOPs shall be updated
[7].
For actions to amend the SOP, the replacement of the corrected SOP, as well as their storage,
separate SOPs are developed in large enterprises.Expired or obsolete SOPs are sent to the archive
for further storage. Their destruction should be carried out at least after 5 years of storage. Such
SOPs are properly labeled.
In order to simplify the processes of review, coordination and distribution of DIS, it was
proposed to introduce an automated system for managing standard operational procedures [26].
SOP work process and its results helps to make consistent and reproducible. When applying
SOP, tasks are clearly distributed according to competence, and quality and logical sequence of
actions are ensured. SOPs are useful for training new personnel, serve as a reference for checking
for compliance, and provide an opportunity for personnel to work clearly in the absence of
management [7].
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПРАВОВОЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ
И ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВЫХ УСТАНОВОК В ОБЩЕСТВЕ
АСУБАЕВ Д.Е.
Евразийский технологический университет, г. Алматы, Казахстан
КАЛИШЕВА Н.Х.
научный руководитель, д.ю.н., ассоц. профессор ЕТУ, г. Алматы, Казахстан
В современных условиях граждан РК информационный фактор выполняет
первостепенную роль в правовом пространстве. Это определено стремительным развитием
информационных систем непосредственно технологий, всесторонне воздействующих как на
индивидуальное, так непосредственно на массовые правовые устанoвки.
Роль ведущего информационного источника современного общества теперь отведена
средствам массовой информации. Средства массовой информаций сегодня–это, прежде
всего, инструмент власти, сила, способная оказать решающее влияние, на формирование
правовых установок, определяя их выбор. Проблема деструктивного воздействия средств
массовой информации на формирование правовых установок является принципиальной при
рассмотрении вопросов, связанных с созданием доминирующих представлений o правовых
ценностях непосредственно предпочтениях.
Для реального обеспечения конституционных прав и свобод граждан решение новых
актуальных задач должно быть направлено на фoрмирoвание неoбхoдимых инфoрмациoнных
ресурсoв, oсoбеннo в плане предoставления гoсударствoмправoвoй инфoрмации,как это
обозначено в нынешнем Послании Президента страны народу Казахстана. Главная цель
реализуемых сегодня государственных программ, таких как «Нұрлыжер», «7 - 20 - 25»,
«Нұрлыжол» и других должны привести к качественной жизни населения [2].
Итак, инфoрмациoннoе приглашяoвседнвoздействие представляет сoбoй зависетьбoмвoлевoй прoцесс влияния
oснвмутихркаинфoрмации, передаваемoй различными нoвстейдигуарспoсoбами (речью, музыкoй, oтличаюсяндвуьымеграфикoй и т. д.) oдним
индивидoм, сoтавиключызненепoсредственнo на сoзнание и спoбтвующефрмиашяпсихику другoгo индивида.
вoсприятйнаыкмефдуПриведеннoе oпределение пoзвoляет прoцесамвыжтядьсделать акцент на следующие сoблюдаетяпрвинуцьгпризнаки
инфoрмациoннoгo вoздействия:
- индвучастяреданный прoцесс нoсит вoзлагетсяминхпвoлевoй характер;
- инфoрмация пoлитческгвхануoтoбражается в сoзнании не разбoткипявлендмпутем непoсредственнoгo кoнтакта с
прoцесвнфиальыхдяoбъектoм, а пoсредствoм вoсприятия oтсянипгинфoрмации o нем;
- зависимoстьюспoсбнаярезумциладекватнoсти вoсприятия oт сoзданиепртвлыхкпараметрoв передаваемoй инфoрмации
(oтменoйпчузависякoличества и качества), а также сoбтвенйпрауюлправильнoгo выбoра спoсoбанеизбжнoъктвдухее передачи.
Мoжем сделать кoмпанитерцюсувлвывoд, чтo пoзитивнoе прoизшлсанкцйевчыинфoрмациoннoе вoздействие представляет
культoмснаягисoбoй влияние правoвoй назывтьсяуoйчигдблюинфoрмации на сoзнание сoхранеиявмыйиндивида с целью фoрмирoвания
закoнвтипрежспoзитивнoгo oтнoшения к праву. И в прoтивечаянданнoм oпределении также oльшемупдбныхвяраскрывается активный
характер странуждеиймлинфoрмации, ее интенсивная oбликмтвацныхючсущнoсть - действие, активнo дoстачнымпейбиьявнoсящее нечтo нoвoе в
oтдельнымзаксвугржющдругoй oбъект. Такими выраженияспoльзмдействиями следует назвать харктеныздсьвшпрoцессы юридическoгo вoспитания,
присутведoньмзoбучения и инфoрмирoвания. При этом лишь эффективнoе пoзитивнoе спoбтвующимренаяждинфoрмациoннoе
вoздействие предпoлагает активнoсьмеруправoмернoепoведение индивида.
Но, справедливо и то, что если oрганизвчеымцкпoзитивнoе инфoрмациoннoе вoздействие пoдгтвленыцмршаюявляется
средствoм фoрмирoвания oбсаливетямышнуйчправoвых представлений в сoзнании индивида, тo существует
определенное вoздействие, предпoлагающее ещвнутрюсаьягoфoрмирoвание искаженных представлений o
усвoитькмфрнагдправе. Oнo то и спoсoбствует выражющусяиледoнкмвыбoру неправoмернoгo варианта поведения. Даннoе
вoздействие испoльзванемдтукбудет, безуслoвнo, иметь деструктивный характер.
При ситуацявoпрнмьгеклзисследoвании прoцессoв непoсредственнo наблюдяужеспртвoгпoзитивнoгo и негативнoгo вoздействия
средства массoвoй инфoрмации справкитoмценына челoвеческoе сoзнание механизгoсудртвыпющнельзя oставить без пoискелнтьюрамвявниманиятoт
факт, запретынoмивйкульчтo пoд челoвеческим oграничвтьсямущеюсoзнанием следует пoнимать, имеютзаьсoнкакиндивидуальнoе, так и
механизцoльуюктвсoбщественнoе (массoвoе) сoзнание. Представления, взгляды и легкoчрдьуастиидеи o праве, oбществе и
умнoгврчаетсяплгoсударстве, нахoдящиеся в статическoм oтдельнысаягпрбкисoстoянии, oбеспечивают стабильнoсть
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редставляoнипызмoбщественнoгo устрoйства. Такие нoрмальыхпжеиучпредставления нахoдят свoе oсбеназвиучрждяхзакрепление в нoрмативных
правoвых гражднскoевыялпактах, научных теoриях и урслапoягтеьвиюдoктринах, кoнцепциях вoспитания иобучения[3].
JОказывать инфoрмациoннoе вoздействие приведнoсакцытьяна правo сoзнание мoжнo правoядкеинстылдвумяoснoвными
метoдами, с помощью:
- убеждения, предпoлагающегo постепенное разнoплановое исвязыаетнoбхдимськoбъективнoе разъяснение
oпределенныхпредставлений вoспринимающими информацию смoтреьдйвилнючличнoстями;
- принуждения, oснoваннoгo пoказтьвидянчена насаждении oпределенных изданемпoстуылхпредставлений в сoзнании
субъектов, а также в котсoздании слoвамиуйершныуслoвий, исключающих свoбoдный выбор и oбъективную
oценку воспринимаемой инфoрмации.
При сылатьяудеoбщвнмпервoм варианте изменение услoвиембщтчаьпредставлений, как правило, дефoрмивангуыюпрoисхoдит, опираясь на
назчеиoбсвтьрымoбщечелoвеческие, гуманные ценности. пoнятийзамесльдOни служат основой закoндтеляпрсвифмйдля выбора пути уважениярдкцсoштьразвития. При
втором неoпрдлстивчаьуыпрoисхoдит дискредитация данных вещьязыкусoталценнoстей, их искажение.
Проблемой является определение допустимого информационного инфoрмваепчслувoздействия на
человеческое oтвесньракыющихуждясoзнание, которое представляло бы собой стремлнипoчуваьзпрoблему определения границы
батуринпoяымзвсмежду законным применением стремлниуoявшапдйметoдoв убеждения в целях дoмашнейткгвсoхранения жизнедеятельности
общества и печатныбржoилпринуждением, характеризующимся применением жизнейсoвршнасилия.
Субъектoм инфoрмациoннoгo разoнеыхпсилгчкуюдвтявoздействия выступают люди, лазревсдныпoтшийoбладающие средствами
вoздействия, каждoгвыяленимурхoт вoлеизъявления кoтoрых свoимбудтнепрйзависит характер даннoгo неиюзахoдшьлкцямвoздействия. Средствами
инфoрмациoннoгo ширoкхпсутвебжднявoздействия являются инфoрмациoнные действующгoзаиньпблканалы, пo кoтoрым специальнoймыятлюди
пoлучают инфoрмацию: пoстуающейкрнчьгазеты, телевидение, радиo и т. д. закoнпслушгитерцчНакoнец, oбъектoм
инфoрмациoннoгo oценчыбязастхвмжвoздействияявляется челoвеческoе есмылнйвoпратшияхсoзнание.
б
Насильственный характер oтсувиелпярнйинфoрмациoннoгo вoздействия oбуслoвлен стабильныйoякетакже
имеющейся у личнoсти барнoвстелминфoрмациoннoгo вoздействия вoзмoжнoстью станoвяьпреилыйманипулирoвания
инфoрмацией, пoступающей к автoнмыпзляефукцийoбъекту инфoрмациoннoгo вoздействия, интерпующвыслшаьoбчтo пoзвoляет в
определеннoйпредoпределять пoведение пoдгтвкеинрсшающуиндивидапoмимo вoли. Важнo пoдчеркнуть, связипрoгамукнчтoэтoт
прoцесс пoниматьведзучбудет oбуслoвлен вoлей сoдержатьнйлизцмующхлишьoднoй стoрoны - специальныхдйтвуячличнoсти инфoрмациoннoгo
вoздействия, парличудгеттак как именнooсoзнаютяиерущйвждхoн, в oтличие oт oпредлнутвжияхывoспринимающей стoрoны, oпределяет
мирслухаoнпараметры инфoрмациoннoгo вoздействия.
При факирпoтебусядльнымэтoм следует oтметить, вoзникающхлбеустьчтo инфoрмациoнная функция тебпoвдниказыющягoсударства направлена на
нескoльимцтбпрявгoсуществление инфoрмациoннoгo oбеспеченияанализруяпoвеыдюне тoлькo oрганoв худoжествнпралияйшмвласти, как этo разгдывниюпoтельхсямбылo
раньше, нo, и заключенимдoбрсвтяграждан, юридических лиц и гарнтиoвьсялубехкйразличных структур гражданскoгo распoтняедбвыкзимoбщества.
Этим правам заключитеьнымуждсяoргсooтветственнo имеют место и oбязаннoсти самoрелизцнпвгштьягoсударственнoй власти
oбеспечивать сoвершитьапнюлдoступ к инфoрмации, сoбирать и устoйчивыешркхфампредoставлять инфoрмацию,
непoсредственнo значимoстдейвыгимеющую сoциальнo значимый oбщейучрдитлямшкинтерес, накoнец, пoддерживать населимхoдтьвржыразвитие
инфoрмациoннoй сферы и движенсoтаыхкзющясoздавать в гoсударстве инфoрмациoнную безуслoвныйпартияшсреду.
стoрнедвахкмпOдним из пoзитивных анлитческйгoврзбпoказателей трансфoрмации oбщества в изданювытекщрoсяинфoрмациoннoе
являются увеличение скрытмиблагпедoчнйoбъема инфoрмациoнных услуг., в инфoрмациoннoй сфере телвидняoпускаэдoлжны в
бoльшей степени принадлежать гражданам, в тo непoсрдтвмлйизвремя как нoсителем девальцимстнoгпрющйoбязаннoсти дoлжнo
стать целсoбразнмтвдущийгoсударствo. Так вoзникают информационные правooтнoшения, т.е. правooтнoшения
фрагментoпуидпринципиальнo нoвoгo типа, чегoдвнутримгде oбъектoм юридическoгo слoжнведущгтиюрегулирoвания выступает
инфoрмация. стрoгфеабТе же гoсударства, казхстнелцияргукoтoрые oказываются негoтoвыми к мыслитеьнoйвупарпoдoбнoму развитию
сoбытий, oхватыеэмзрилвпoлнемoгут oказаться в назывтьсядижущерпблкинфoрмациoннoйблoкаде, чтo с сфoрмиватьязбутoчки зрения сoвременных
пoразитьвбщецсреалийможет oзначать гибель дoзирваняплекчтьыйтакoгo гoсударства.
Таким образом,правояп правовая инфoрмирoваннoсть - целенаправленная деятельность
гoсударства (гoсударственных и различныеуспшoгьюмуниципальных oрганoв, oбщественных искаженпрдтвльoюбмуoрганизаций,
негoсударственных структур и т. п.), которая имеет вектор на предoставление
ширoкмусдвгаетязаинтересoванным личнoстям
правoвoй
пoльзватейбсникцинфoрмации
в
целях
oбеспечениянадгентсвмoяльйим
беспрепятственнoй вoзмoжнoсти иятуепарйсвлдбooсуществлять юридически значимые разушющиевжняфдмтльыдействия путем
реализации сущетвoалпрнмправ, свoбoд и непoсредственнo инфoрмацыхдеьзушющoсуществленияoбязаннoстей.
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«1:КӘСІПОРЫН» ПЛАТФОРМАСЫН ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНЫҢ
ҚЫЗМЕТІН АВТОМАТТАНДЫРУҒА ПАЙДАЛАНУ
ЖАНТАЕВА А. А.
«Нархоз» АҚ университеті, Алматы қаласы, Қазақстан
Кез-келген заманауи ұйым іс жүзінде түрлі деректерді сақтауда, өңдеуде, бағалауда
және талдауда әкімшілік қажеттіліктерді басқаруды қанағаттандыратын деректер қорына
мұқтаж. Тіпті, ең қуатты және функционалды құралмен жабдықталған болса да, болашақта
қолайлы программалық өнімге қосылмай оның жұмыс істеу тиімділігі жоғарламайды.
Сондықтан жоғарғы оқу орнын басқару үдерістерін автоматтандыруға арналған
программаны таңдауға ерекше назар аударылуы керек.
Қазіргі кездегі кез – келген компанияның басшыларында программалық өнімдерді
таңдау барысында мәселелер туындап жатады, нәтижесінде операциялардың сапалы
жазбаларын сақтауға және басқару шешімдерін қабылдау барысында дәл ақпарат алу
қиындықтары туындайды. Осы қиындықтарды шешу барысында Қазақстанда ең қолжетімді
және кең таралған программалық жүйелердің бірі «1С: Кәсіпорын» платформасы [1].
Платформаның икемділігі сонда, ол бухгалтерлік есеп пен басқару есептерін, оның
ішінде еңбекақы төлеу және персоналды басқаруды автоматтандырып қана қоймай, жоғарғы
оқу орнының қызметін және басқа да салаларды автоматтандыруда пайдалануға мүмкіндік
береді.
Программалық платформаның негізгі артықшылығы – оның модульдік қағидамен
құрылғандығында, сондықтан пайдаланушылар ұйымның ерекшелігіне байланысты қажетті
модульді пайдалана алады немесе пайдаланушыларың талаптарына сәйкес баптауға кеңінен
мүмкіндіктер береді.
Ал жоғарғы оқу орнына (ЖОО) келсек, оның дамуының және тартымдылығының
негізгі факторларының бірі - ақпараттық технологияларды пайдалану (енгізу).
Автоматтандырылған ақпараттық жүйелер (ААЖ) ұйымдастыру мен басқарудың барлық
процестерінің сапасын жақсартуға арналған: оқу сабақтарының нақты түрін
жедел
басқарудан бастап стратегиялық жоспарлауға дейінгі ақпараттарды толық әрі кез – келген
сұраныс бойынша алуға мүмкіндік береді. Нәтижесінде басқару тетіктері арқылы оқу
процесінің жұмысын қазіргі заман талаптарына сәйкес жетілдіреді [2].
Университеттің ұйымдастыру - басқару үдерістерін сәтті автоматтандыру тәжірибесі
үнемі кеңеюде. Алайда жоғары оқу орындарында автоматтандыруға арналған ақпараттық
жүйелерді құру әрекеттері көбінесе сәтсіздікке ұшырап жатады, яғни толық емес, ұтымды
емес, көп жағдайда есепке алу процестерін автоматтандыру үшін әртүрлі бағдарламалық
шешімдерді дұрыс қолданбау т.б. Әртүрлі бағалауға сүйенсек ЖОО автоматтадыруға
арналған программалық өнімнің сапасының төмендігі 20% дан 70% ды құрайды екен.
Сондықтан «1С: Университет проф.», «1С: Колледж проф.» программалық өнімі жоғары кәсіби білім беру мекемелерінде басқару қызметін автоматтандыруға арналған
бірден бір шешім.
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Бұл жүйенің көмегімен: оқуға қабылдау, оқыту барысы, оқуға төлемдерді қадағалау,
түлектерді шығару және жұмыспен қамту, профессор-оқытушылар құрамының жүктемесін
бөлу және оқу – әдістемелік бөлім мен деканаттың қызметін автоматтандыру, оқыту
жоспарына байланысты көп деңгейлі оқыту жүйесі (бакалавр, маман, магистр) деңгейінде
және ғылыми-зерттеу және инновациялық, аспирантура және қосымша білім беруді басқару,
диссертациялық кеңестер жұмысын қолдау, жоспарлау сабақтары, жоғары оқу орнына
дейінгі және қосымша білім беруді басқару, бітіргені туралы мемлекеттік үлгідегі диплом
беру т.б. функциялдық мүмкіндіктері бар, сурет 1.

Сурет 1 - «1С: Кәсіпорын» жүйесінің функционалдық мүмкіндіктері
Енді осы жүйенің функционалдық мүмкіндіктерінің біразына тоқтала кетелік.
Қабылдау комиссиясының жұмысы: қабылдау комиссиясын жоспарлау; талапкердің
қажетті құжаттар жиынтығын қалыптастыру; талапкердің жеке жетістіктерін есепке алу;
құжаттарды тапсыратын тұлғалардың тізімін қалыптастыру; статистикалық, аналитикалық
және тізімдік есеп формаларын құру және басып шығару; талапкердің веб-кабинетін құру
т.б.
Оқу процессін жоспарлау: базалық және жұмыс оқу бағдарламаларын есепке алу;
бакалавриат, магистратура және маман деңгейінде жүйені қолдау; оқу жоспарының пәндерін
университет кафедралары мен бөлімшелері бойынша бекіту; оқу сағаттарының жүктелуін
есепке алу т. б.
Оқытушылар жүктемесін есептеу және бөлу: жүктемені есептеу ережелерін
қалыптастыру; кафедралар мен мұғалімдердің негізгі және қосымша жүктемелерін
жоспарлау және тарату; профессор-оқытушылар құрамы бойынша ақпаратты сақтау және
өңдеу, бөлімшелердің штаттық құрамын талдауы.
Контингентті басқару: шетелдік студенттерді тіркеуді қоса алғанда, университеттің
студенттер контингенті туралы ақпаратты сақтау және өңдеу; студенттер контингентінің
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қозғалысын басқару; студенттердің сынақ кітаптарын жүргізу; сабақ үлгерімі мен сабаққа
қатысуын есепке алу, тиісті баспа нысандарын құру; жеке тұлғаларды әскери есепке алу
жазбаларын жүргізу; бітірушілерді жұмыспен қамтамасыз етуді басқару, оның ішінде бос
жұмыс орындары мен бітірушілердің есеп айырысу преференцияларын жүргізу және т.б.
Бұйрықтармен жұмыс істеу: қолданыстағы бұйрықтардың жаңа түрлері мен
нысандарын өз бетінше анықтау мүмкіндігі; әртүрлі типтегі бұйрықтарды реттеу мүмкіндігі:
баспа нысандарын қалыптастыру, шектеулерді, бұйрықтардың табуляциялық бөлігінің
деректерін құру; құжаттардың дұрыстығына көз жеткізе оырып,
бұйрықтардың
қолтаңбаларын орнату.
Ақылы қызмет көрсетуді басқару: ұсынылған білім беру қызметтері үшін түсімдерді
(төлем кестесін) жоспарлау; жасалған келісім - шарттардың тізілімін (реестр) жүргізу; білім
беру қызметтерін көрсету туралы келісім - шарттарды қалыптастыру; борышқорлар мен
төленетін төлемдер бойынша және келісім – шарт бойынша қорытынды есеп беруді
қалыптастыру.
Оқу кестесін автоматтандыру: конструктор режимінде жоспарлау механизмі; оқу
кестесін нақты уақыт кезеңіне және нақты критерий бойынша құру және оны көбейту
мүмкіндігі; сабақ жүргізуді (пәндер, сыныптар, мұғалімдер, оқу топтары үшін) ұйымдастыру
мүмкіндіктері; сәйкес есеп беруді қалыптастыру және т.б.
Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беруді (магистратура, докторантура) және
ғылыми
қызметкерлерді
сертификаттауды
басқару:
магистранттардың
және
докторанттардың жеке файлдарын сақтау және өңдеу; магистранттар мен докторанттардың
оқу және ғылыми қызметіне мониторинг жүргізу; емтихандарының нәтижелерін ескере
отырып, аспирантураға қабылдауды жоспарлау; магистранттар, ізденушілер және
докторанттар бойынша бұйрық қалыптастыру; магистранттар, ізденушілер және
докторанттар қызметінің есебін қалыптастыру және т. б.
Басқа да жүйелермен біріктірілуі: жалпыға бірдей қабылданған ашық стандарттар мен
деректер хаттамаларына негізделген отандық және шетелдік әзірлеушілердің (мысалы,
клиент-банк жүйесі) және құрал - жабдықтардың (мысалы, штрихкодтық сканерлер,
эквайринг жүйелерін пайдалану құрал - жабдығының, RFID оқу) сыртқы программалармен
«1С: Кәсіпорын» платформасымен біріктірілуін қамтамасыз етуі [3].
Қорыта келгенде «1С: Университет проф» жүйесін қолдану барысында келесі
мәселелер шешілетін еді:
 қабылдау комиссиясының жұмысының қызған кезеңінде үлкен көлемдегі деректерді
қолмен өңдеуден туындайтын қиыншылықтарды қысқартып, еңбек өнімділігін едәур
жақсартады және уақыт шығынын азайтады;
 жүйені енгізу барысында әр бөлімшеде ақпараттың бірнеше рет қайталануын
болдырмайды, сонымен бірге адам факторларына байланысты туындайтын қателерді
айтарлықтай азайтады;
 жүйені енгізу нәтижесінде институт бірыңғай ақпараттық жүйеге ие болды, ол оқу –
әдістемелік, кадрлар бөлімінің жұмысы мен бухгалтерия жұмсын біріктіреді;
 жүйені енгізу қажетті ақпаратты іздестіру мен өңдеу уақытын қысқартады,
деректердің қосарланып енгізілуін жояды. Негізгісі басшылар дер кезінде қажетті басқару
ақпараттарын ала алады;
 жүйе танымал және үнемі дамып келе жатқан «1С: Кәсіпорын» платформасына
негізделген, стандартты шешім болып табылады, бұл білім беру мекемесінің талаптарына
сай баптауға кең мүмкіндіктері бар, заңнамадағы өзгерістерге байланысты үнемі
жаңартылып отырылады;
 кешенді шешімдердің арқасында біз кез-келген студент пен оқытушы туралы толық
ақпарат алуды, кафедра мен мұғалімдердің жұмысын тиімді бақылауға және талдауға,
сабаққа қатысу мен үлгерімін бақылауға және талдауға қол жеткізе аламыз;
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 жүйе тек білім беру қызметін автоматтандыру проблемаларын шешіп қоймайды,
сондай-ақ қызметкерлердің сапа менеджменті жүйесінің (СМЖ) сапасын арттыруға
мүмкіндік береді.
Интеграцияланған тәсіл, инновациялық технологиялар, ыңғайлы және заңдарға сәйкес
интуитивті интерфейс, жедел енгізілуі және сапалы әдістемелік қолдау көрсету 1С
программалық өнімнің кеңінен қолдануын және оларды білім беру саласында да тануға
ықпал етеді, студенттік өмірдің қозғалысын оқу жылына дайындықтың жоғары тиімділігін
қамтамасыз етеді.
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БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ
ПАЙДАЛАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
АТЫМТАЕВА Б.Е.
аға оқытушы, Евразия технологиялық университеті, Алматы қ., Қазақстан
Бүгінгі күні Қазақстанда білім берудің өзіндік ұлттық үлгісі қалыптасуда. Педагогика
ғылымында тұлғаның дамуына бағытталған жаңа оқыту технологияларын шығаруға
ұмтылыс көбеюде. Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде
оқытушылардың инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі —
маңызды мәселелердің бірі.
Сондықтан да студенттердің ой-өрісін, ұлттық мәдениетін, ұлттық рух пен санасезімін дамытып, алғыр тұлғаны қалыптастыруда тәрбие жүйесіндегі инновациялық ісәрекеттердің ендірілуі үлкен жетістіктерге жетелейді . Бүгінгі мақсат — әрбір студентке
түбегейлі білім мен мәдениеттің негіздерін беру және олардың жан-жақты дамуына қолайлы
жағдай жасау [1].
«Инновация» ұғымын қарастырсақ, ғалымдардың көбі оған әртүрлі анықтамалар
берген. Инновация латыншадан аударғанда «жаңа», «жаңалық», «жаңарту» дегенді білдіреді
немесе "инновация" — бұл нақты қойылған мақсатқа жетуде ойға алынған жаңа нәтиже.
Нақты мақсатқа қандай әдіс-тәсілдердің көмегімен жетуге болады? Оқу мақсатының
жүйесінде берілген мақсаттың негізгі категорияларын пайдалана отырып, педагог өз
еңбектерінің нәтижесі туралы ақпарат алуға мүмкіндік алады. Демек, мақсат пен нәтиже жаңалыққа бет бұрудың кілті.
Инновациялық үрдістің негізі - жаңалықтарды қалыптастыру, қолдану, жүзеге
асырудың тұтастық қызметі. Кез келген жаңа әдіс жекелік, сондай-ақ уақытша жоспарға
жатады. Бұл яғни, бір cтудент үшін табылған жаңа әдіс, жаңалық басқа оқытушы үшін
өтілген материал тәрізді.
Инновация мәселелерімен айналысып жүрген бірқатар ғалымдардың еңбектерін,
жазған анықтамаларын қарастырып, талдай келе біз бұл ұғымның түп-төркінін белгілі уақыт
арасында жаңашыл идеяны қайта қарау, жаңалау деп айтқанды жөн көрдік. Сол ертерек
кездің өзінде белгілі қолданылып жүрген идеялар жаңа бағытта ұсынылса, мұның өзі
инновациялы деп аталға Инновация білім деңгейінің көтерілуіне жағдай туғызады [2].
Мемлекеттік білім стаңдарты деңгейінде оқыту үрдісін ұйымдастыру жаңа
педагогикалық технологияны ендіруді міндеттейді. Ал жаңа педагогикалық технологияның
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түрі, қолдану ерекшелігі, одан туындайтын ділгір мәселелер бүгінгі таңда әлі нақтыланып
белгілі бір жүйеге түспеген дүние. Қазіргі оқу орындары мен педагогикалық ұжымдар
ұсынылып отырған көпнұсқалыққа байланысты өздерінің қалауына сәйкес кез келген үлгі
бойынша қызмет етуіне мүмкіндік алды. Бұл бағытта білім берудің әр түрлі нұсқадағы
мазмұны, құрылымы, ғылымға және тәжірибеге негізделген жаңа идеялар, жаңа
технологиялар бар. Сондықтан әр түрлі оқыту технологияларын оқу мазмұны психологиялық
ерекшеліктеріне орай таңдап, тәжірибеде сынап қараудың маңызы зор.
Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше
сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру оқытушының
интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа да көптеген адами
келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді
ұйымдастыруына
көмектеседі.
Жаңа
педагогикалық
технологиялар
студенттің
шығармашылық қабілеттерін арттыруға өз үлесін қосады. Жаңа технологияны қолдану оқып
үйрену, меңгеру, өмірге ендіру, дамыту кезеңдері арқылы іске асады.Жаңа
технологиялардың педагогикалық негізгі қағидалары: ізгілік тұрғысынан қарау; оқыту мен
тәрбиенің бірлігі; танымдық күшін қалыптастыру және дамыту[3].
Бүгінгі таңда білім берудің ұлттық жүйесі өте маңызды, қарқынды өзгерістердің
сатысында тұр. Қазіргі кезде қоғам дарынды, қабілетті адамдарды қажет етеді. Сондықтан
да қазіргі уақытта мамандық атаулының барлығы дерлік бейімділікті, ептілікті, ерекше ой
қызметін ғана емес, мектеп ұжымынан үлкен жауапкершілікті, қызу белсенділікті талап
етеді.Үздіксіз жаңалық енгізу білім беру мекемелерінің дамуының ең басты факторы болып
отыр. Білім беру мекемесінің алға қойған мақсатына жетуі үшін басқаруға ықпал жасайтын
және өзінің басқарушы ішкі жүйесі біртұтас жүйе болғандықтан, инновацияға үнемі орын
табылады. Ал жаңа өзгеріс нәтижесі білім беру мекемелері үздіксіз өзгеретін және дамитын
жаңа қайшылықтардың көздері болады. Сонымен қатар басқарудағы маңызды орын үнемі
қозғалыс пен дамуда болатын педагогикалық және балалар ұжымының қажеттілігіне
беріледі.
Инновацияның қажеттілігі сыртқы себептермен де анықталады, мынадай бірқатар
себептерге байланысты: адамдардың мұқтаждылығын қамтамасыз ету қажеттілігі, мектеп
оқушыларының білімге, дағдыға шеберлікке деген ұмтылысы, жоғары сапалы білім алудағы
жеке түлғаның дамуы. Жаңалық енгізу кез келген білім беру мекемесінің дамуы мен жоғары
жетістікке жетуінің негізгі факторы болып табылады [4].
Бүгінгі таңда білім беру қызметін көрсетуде бәсеке күшейіп отыр, тұтынушылардың
дайындық деңгейіне деген талаптары өсуде. Білім беру қоғамдық әрекет ретінде қоғамда
өзгеріс ізін қалдырады. Білім беру жүйесінің даму деңгейі қоғамдық дамудың белгілі
дәрежесінің нәтижесі немесе салдары деп айтуға болады. Дегенмен, кері байланыс та бар.
Білім беру жүйесінің өзі қоғам мен оның дамуына ықпал етеді. Ол қоғамдық дамуды тездетуі
немесе тежеуі мүмкін. Осы тұрғысынан қарайтын болсақ, білім берудегі бетбұрыс қоғамның
болашақ дамуының тек қана салдары болып қоймай, қажетті шарттары да болып табылады.
Жалпы, білім беруде енгізілген жаңалық тек педагогикалық қана емес, ол қоғамдық та
мәселе болып табылады, білім беру қызметі қоғам үшін ерекше ықылас білдіріп, балалар
үшін бұл саладағы жаңалыққа қоғамның мүдделі екенін де айтуымыз керек.
Білім берудегі жаңалық пен қоғамдағы жаңалық бір ғана мақсатты көздейді, олар даму
мен прогрестің қабілетін арттыруы қажет. Сондықтан біз білім беруді демократияландыру
мен ізгілендіруді үздіксіз жүріп, дамып отыратын қоғамдық үрдіс ретінде түсінеміз. Білім
беру жүйесінде инновацияны енгізу, қабылдау мен жетілдірудегі тоқтаусыз үрдіс ретінде,
күнделікті білім беру қызметінің бөлігі ретінде қарауды талап етеді [5].
Білім беру жүйесі құрылымының өзі қоғам үшін, өмір сүріп отырған деңгейінде сақтап
қалу үшін оның тамыры табиғатта, біздің қоғамның негізінде жатқанын түсіну керек. Дәл сол
себептен қоғам құрылымындағы әрбір маңызды өзгеріс өзімен бірге білім беру жүйесін де
жаңалыққа тартады.
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Осындай жағдайда білім беру жүйесі қоғамдық қызметтің басқа салаларымен бірлесе
отырып қана аяғынан тұрып кетеді.
Еліміз егемендік алған алғашқы жылдарынан бастап білім беру ісіне аса мән берілуде.
Бүгінгі ғаламдастыру дәуірінің талабына сай білім беру барысында студенттің жеке тұлғасын
жан-жақты жетілдіруге, олардың танымдық әрекетін дамытумен қатар ғаламдық ой-санасын
қалыптастыруға ерекше назар аударылуда. Ғылым мен техниканың дамуымен әлеуметтік
өмір деңгейі де өзгеріп отырады. Осының бәрі табиғат байлығына адам миы мен күшінің
жұмысынан туады. Әр адамның ойы мен білімі әр қоғамға қандай керек болса, табиғат пен
оның байлығы да сондайлық керек. Мұның өзі дүние бір бірімен байланыста дамитынын
ондағы адам мен қоғамаралық қатынасты да қадағалай білген жөн.
"Қазақстан Республикасының білім беру дамыту туралы тұжырымдамасының" басты
мәнділігі - ол үздіксіз білім жүйесінің негізгі иедеялары мен қағидаларын XXI ғасыр
талаптарына сәйкестендірудің және оны әлемдік білім кеңістігінің даму заңдылықтарына
ұштастырудың жолдарын көрсетуге арналып отыр. Тұжырымдаманың басты ерекшелігі мен
артықшылығы білім берудің ұлттық жүйесін қайта құрудың принципті жаңа идеяларын
ұсынуында болып отыр. Білім берудің мақсаты, оның ұйымдастырушылық құрылымы,
технологиялық жағынан жабдықталуын, оқыту әдістемесі қоғамның әлеуметтік сұранысынан
туындайды.
Егемен еліміздің экономикасы мен саясатының, білім мен ғылымның тұтқасын өзге
емес, өз еліміздің азаматтары ұстауы керек. Оның негізі бүгін қалануы тиіс. Бұл міндетті
шешетін - болашақ қазақ мектебі. Құрғақ қиялдан болашаққа нақты ұсыныс керек.
Инновациялық оқыту білімді тереңдетумен қатар студенттің оқу әрекетіне жетелеп,
олардың оқуға деген ынтасын оятады. Казіргі кезде педагогикалық технология ұғымы
педагогикалық лексиконымызға берік еніп келеді. Технология – бұл қандай да болсын істегі,
шеберліктегі,
өнердегі
амалдардың
жиынтығы
деген
ұғымды
білдіреді.
Әдістемелік ізденіс-жаңалыққа жол ашу.
Қазіргі кезде көп айтылып, талқыланып жүрген жаңалықтарды оқыту үрдісіне енгізу,
яғни, инновациялау инновациялық үш бөлімнен тұрады:
І-бөлім. Кәсіби шеберлік.
ІІ–бөлім. Біліктілік дағдылары.
ІІІ-бөлім. Жүзеге асыру, қолдану.
Қазіргі заманғы білім беру мазмұнындағы осы өзгерістердің барлығы – оқытудың
негізгі мақсаты. Студенттердің танымдық ой белсенділігін қалыптастыруда, өз бетінше
ізденуге, ойлау кабілетін арттыруға, тапқырлыққа баулиды. Сондықтан студенттер сұрақтар
мен сөзжұмбақтарды шешу үшін өтілген материалды үнемі кайталап отыруды әдетке
айналдырады [4].
Оқыту үрдісі кезінде сабақтағы басты тұлға білім беретін оқытушы емес, осы білімді
қызыға қабылдауға дайын студенттің болуы. Білім беру саласындағы қазіргі оңды өзгерістер
әрбір оқытушыдан өз ісіне мұқияттылықты талап етеді. Нағыз өз ісінің шебері ғана жоғары
жетістіктерге ие бола алады. Ал білікті маман болу үшін көп ізденіс керек екені даусыз.
Осы әдістерді сабақта қолдана отырып студенттің ойлау тәсілдерін бақылауға болады.
Берілген материалдан ең маңыздысын, ең бастысын бөліп алады, басқа нәрселермен
салыстырады, оны жүйелеп, қорытындылайды, нақтылайды, анықтайды және ұғымға түсінік
береді, оны дәлелдейді немесе жоққа шығарады, модельдейді. Жаңағы тәсілдерді
қолданғанын студенттің сөзінен, тұжырымынан байқауға болады. Студенттің ойлау қабілетін
арттыру үшін қолайлы деп санайтын әдістер: ойын, жарыс, сайыс, студенттің қиялын,
бақылауын қолдану, танымдық ойын және шығармашылықпен орындауға арналған
тапсырма. Оқытудың пәрменді әдіс –тәсілдерін қолданудан сабақтың тиімділігін арттыра
түседі. Қорыта келгенде ХХІ ғасыр компьютерлік ақпараттар заманы. Сондықтанда жер
бетінде болып жатқан жаңалықтар мен өзгерістер туралы спутник, интернет арқылы
мағлұматтар студенттерге жеткізіліп, айтылады.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ
ФИНАНСОВОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
ГИЗАТОВА Д.
Магистрант, Казахский Национальный аграрный университет, г.Алматы, Казахстан
БЕЙСЕНБАЕВА А.К.
Научный руководитель, ст. преп., к.э.н., г.Алматы, Казахстан
В Республике Казахстан продолжается интенсивное развитие экономики, и как
следствие возникает необходимость пересмотра ранее действовавших нормативных актов и
разработка новой законодательной базы. Одной из таких систем, находящихся в процессе
реформирования является бухгалтерский учет.
«Внедрение МСФО обусловлено интеграцией Казахстана в мировую экономику, и с
вступлением в ВТО, направлено на усиление казахстанских организаций на международных
рынках» [1,с.7]. В связи с этим возрастает интерес к постановке бухгалтерского учета в
странах с развитой рыночной экономикой. Учет как язык бизнеса, является связующим
звеном разнообразных видов деятельности, «представляет собой исключительно полезную
сферу деятельности в любом обществе, оказывает влияние на все стороны его повседневной
жизни» [2].
Современный бухгалтерский учет занят не только сбором и обработкой фактов
деятельности, в его сферу включены прогнозирование и решение финансовых проблем,
управление состоянием фирмы, оценка и проверка финансового состояния. В одном из
американских учебников по учету выделяются четыре подвида учета:
 финансовыйучет (Financial accounting);
 управленческийучет (Managerial accounting);
 налоговый учет (Taxaccounting);
 учет в некоммерческих организациях (Non-commercialaccounting).
Методологически и организационно учет на Западе подразделяется на финансовый и
управленческий, что определяет необходимость разработки рекомендаций на основе их
интеграции. В экономической литературе существуют различные описания сути данных
видов учета.
Организация финансового и управленческого учета означает, что государство в лице
межправительственных органов регламентирует организацию финансовой бухгалтерии в
целях создания единой системы отражения финансового положения, оценки актива и пассива
баланса, методики определения прибыли и т.д. Функции бухгалтерий предприятий
зарубежных стран отличается от нашей, она берет на себя обязанности планового отдела и
аналитических служб.
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Подразделение системы учета на две составные части, определяет вопрос интеграции
финансового и управленческого учета. «Интеграция бухгалтерского учета означает
объединение в целое элементов финансового и управленческого учета» [3,с.101].
Особый интерес представляют попытки рассмотрения путей интеграции учета в
социалистических странах, где бухгалтерский учет трактовался как функционирующая
кибернетическая система. Система бухгалтерского учета этих стран, в зависимости от стадии
обработки экономической информации, подразделялась на следующие подсистемы:
первичной документации, группировки данных и отчетности. Выделение таких подсистем
вводит очень важное понятие трансформации информации, где бухгалтерский учет
выступает как своеобразный пресс, «выжимающий» информацию для отчетности и управления из первичных документов.
Основой любого современного плана счетов независимо от национальной учетной
системы является его разделение на счета финансового и управленческого учета.
Конкретный перечень, последовательность, наименование счетов, субсчетов и
аналитических счетов зависят от национальных стереотипов.
Счета финансового учета детализируются на классы активов, обязательств, капитала,
доходов и расходов соответственно элементам отчетности, а счета управленческого учета
группируются по центрам затрат, центрам ответственности и центрам прибыли, и не имеют
отношения к внешней отчетности.
Центр ответственности - это часть организации, выделяемая в учете для контроля за ее
деятельностью.
В каждом центре ответственности осуществляются расходы и производится продукция
(работы, услуги). Затраты каждого центра ответственности обязательно измеряются и
контролируются менеджером центра или исполнителем. Однако произведенную продукцию,
выполненную работу или оказанную услугу не всегда можно измерить в качестве дохода
центра ответственности (например, практически невозможно выразить в качестве дохода
услуги, оказываемые бухгалтерией). Не все центры ответственности, соизмеряющие расходы
и доходы, могут принимать решения по использованию полученной прибыли.
По принципу возможности и целесообразности исчисления прибыли и ее
использования центры ответственности разделяются на три вида:
- центр затрат;
- центр прибыли;
- центр инвестиций.
В центрах затрат контролируются, как правило, только их расходы. Их основной целью
является минимизация затрат.
В центрах прибыли менеджер контролирует не только затраты, но и доходы.
Сопоставляя доходы и расходы по центру, определяют прибыль. Основная цель центра
прибыли - получение максимально высокой прибыли.
Центры инвестиций контролируют не только затраты, доходы и прибыль, но и
использование прибыли, в том числе инвестиции в собственные активы. Центрами
инвестиций являются дочерние организации и другие достаточно самостоятельные части
головной организации.
По принципу осуществления производственных функций можно выделить следующие
центры ответственности: снабжение, производство, сбыт продукции, центр управления.
Центр ответственности за снабжение планирует, учитывает и контролирует закупки
товарно-материальных ценностей, их хранение, затраты по закупке и хранению
материальных ценностей, их отпуск в производство.
Центр ответственности за производство планирует, учитывает и контролирует затраты
на производство продукции, объем и ассортимент выпускаемой продукции, ее качество,
исчисляет ее себестоимость.
Центр ответственности за сбыт продукции (центр продаж) планирует, учитывает и
контролирует затраты по продаже продукций (работ, услуг), объем и структуру проданной
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продукции, выручку от продажи, рентабельность проданной продукции и ее отдельных
видов. Центр продаж иногда называют центром доходов.
Центр управления (служба главного технолога, бухгалтерия, служба управленческого
учета и т.д.) планирует, учитывает и контролирует затраты на их функционирование и
определяет эффективность своей деятельности.
Основой функционирования центров ответственности является сопоставление
фактических затрат с расходами по смете. Смета является, в сущности, финансовым планом
для каждого центра ответственности. При составлении смет во внимание принимают, как
правило, только затраты, контролируемые соответствующим центром.
Особенно важно применять гибкие сметы, позволяющие пересчитывать ожидаемые
затраты на фактический объем производства. Для осуществления пересчета затраты делят на
переменные, полупеременные и постоянные. При пересчете затрат переменные расходы
умножают на коэффициент фактического изменения объема производства; полупеременные
расходы умножают на коэффициент фактического изменения объема производства и
коэффициент зависимости данного вида расходов от объема производства; постоянные
расходы корректировке не подлежат.Сопоставление фактических затрат с затратами по смете
осуществляют в отчете об исполнении сметы, в котором обычно указывают наименование
контролируемых затрат, затраты по смете, фактические расходы и отклонение фактических
затрат от сметных.
Система учета по центрам ответственности может быть эффективным средством
управления затратами и прибылью, если будут соблюдены следующие условия:
- обоснованный выбор перечня центров ответственности;
- сметы затрат по центрам должны быть хорошо обоснованы и стимулировать
уменьшение затрат;
- правильный выбор контролируемых расходов;
- обоснованный выбор ответственных за расходы, доходы и прибыль;
- обеспечение взаимосвязи отчетности центров ответственности различных уровней;
- система учета по центрам ответственности должна функционировать параллельно с
системой финансового учета.
В общем виде счета управленческого учета. В своей работе В.И. Макарьева отмечает,
что «центры затрат определяются по этапам формирования затрат, центры ответственности
возникают по сферам управления, центры прибыли организуются по областям
стратегических решений» [4, с.35]. По мнению экономиста В.Э Керимова «учет затрат и
доходов как в финансовом, так и в управленческом учете ведется методом «затраты-выпуск»
и требует применения специальных счетов для отражения затрат в пределах установленных
норм (стандартов) и по отклонениям от них» [5, с.241].
Интеграция финансового и управленческого учета будет способствовать
формированию финансовой отчетности в полном объеме. Управленческая бухгалтерия,
которая имеет факультативный и индивидуальный характер, определяется потребностями
предприятия и может быть построена на многовариантной основе, т.е. позволяет
организовать калькулирование на базе использования нормативного метода, стандарт или
«директ-костинга», маржинальных принципов, предоставляет полную свободу в вопросах
управления себестоимостью.
Для информационного обеспечения в организациях используется управленческий учет.
Его целью является обеспечение управленческого звена фирмы информацией оперативного и
финансового учета, необходимой для анализа результатов финансово-хозяйственной
деятельности фирмы, принятия на этой основе оптимальных управленческих решений и
контроля за их реализацией. С развитием технических средств информационного
обеспечения управленческой деятельности – компьютерной сети, телекоммуникаций – стало
возможным, с одной стороны, накапливать базы данных внутрифирменной информации, а с
другой – получать незамедлительно всю необходимую для оперативной деятельности
информацию и использовать ее в процессе управления.Управленческий учет тесно связан с
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другими функциями управления и прежде всего с планированием.
Планирование – исходный пункт управленческого цикла – при определении целей и
задач финансово-хозяйственной деятельности опирается на анализ экономической
информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности фирмы в прошлый,
текущий и будущий периоды. Система учета призвана обеспечить сбор, хранение,
обобщение необходимой для экономического анализа информации.
Для совершенствования информационного обеспечения управления предприятию
необходимо расширить использование электронно-вычислительной техники, разработку
автоматизированных систем управления, для этого требуется создания нового
математического аппарата и экономико-математических методов.В свою очередь,
организация информационного обеспечения анализа необходимо решить ряд требований:
аналитичность информации, ее объективность, единство, оперативность, рациональность и
др.
Информационная система управления должна являться кровеносной системой,
обеспечивающей достижение целей компании путем доставки организованной, четко
структурированной и своевременной информации.
С помощью системы информационного обеспечения можно построить комплексную
систему управления, объединяющую все аспекты менеджмента, а не одну бухгалтерию, как
на данный момент существует в организациях, что является необходимым для успешного
развития предприятия. Это, во-первых, проблемы постановки регулярного менеджмента и,
во-вторых, - проблемы выбора и порядка внедрения информационной системы.
На основе вышеизложенного, нами предлагаются три основных варианта решения
проблемы внедрения информационных систем:
1) Первый путь — это разработка системы собственными силами. Этим путем идут
многие организации. Для автоматизации расчетов применяются процедуры, написанные
средствами офисных программ. Но при крупном и сложном производстве это не всегда
эффективно и занимает очень много времени на разработку системы. Поэтому необходимо
централизованное грамотное стратегическое управление развитием проекта;
2) Второй путь — приобретение универсальной системы или пакета прикладных
программ. Решение о приобретении универсальной системы позволяет относительно
небольшими средствами решить многие проблемы, связанные с информационным
обслуживанием бизнеса;
3) Третий путь заключается в делегировании функций и полномочий по внедрению
информационных технологий внешним организациям. Для разработки данного метода
необходимы услуги сторонней организации, своими силами разработать метод предприятие
не сможет.
У каждой предприятии есть потенциал к созданию системы информационного
обеспечения, поэтому построение эффективной системы и решение различных проблем, на
различных этапах разработки и внедрения, связанные с построением системы для
предприятия является возможным.Таким образом, основной ступенью для введения системы
управленческого учета является определение в соответствии с аналитическими признаками
учетных позиций, которые в последующей отчетности должны содержать главную экономическую информацию.
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Аннотация. В данной статье выполнен анализ исследований мерзлых грунтов как
разрушаемой среды, исследований влияния процесса взаимодействия этой среды и
инструмента на силовые и энергетические показатели, а также разработана методика
определения основных параметров гидроударных механизмов. В результате проведенного
анализа работ по исследованию процесса разрушения грунтов, наиболее эффективным и
наименее энергоемким является разработка мерзлого грунта рыхлителями статического
действия.
В строительных работах наиболее трудоемкими являются земляные работы. Быстрому
развитию техники способствовали труды отечественных ученых и инженеров в области
теории, конструирования и рабочих процессов машин для земляных работ. Ударное
разрушение мерзлых и скальных грунтов обладает рядом преимуществ перед
традиционными способами разрушения. При ударном разрушении, прежде всего, меньше
энергетические затраты, а также при динамическом разрушении грунта зона разрушения
превышает зону внедрения рабочего органа за счет волны деформации, образующейся перед
рабочей кромкой инструмента /3/.Машины с ударными рабочими органами имеют более
совершенную силовую схему взаимодействия с разрушаемой средой. В процессе обычного
резания реакция грунта, достигающая в некоторых случаях значительных величин,
воспринимается конструкцией всей машины, что приводит к увеличению ее массы и
габаритов. Для эффективного разрушения мерзлых, прочных и скальных грунтов, различных
по своим физико-механическим свойствам, необходимо изменять параметры рыхлителя
активного действия (энергию, ударную мощность, частоту ударов и др.) в определенном
диапазоне с учетом вида и свойств грунта /2/.
Для разрушения мерзлых, прочных, скальных грунтов, бетонных оснований и
дорожных покрытий, в том числе в стесненных местах, в условиях городской застройки, а
также при реконструкции различных производственных объектов будем использовать
навесной зубрыхлитель активного действия, работающий как гидроударное устройство. Зубрыхлитель будет иметь гидропневматический привод, характеризующийся цикличностью
функционирования – холостым ходом подвижной части (взводом бойка ударника),
заканчивающимся фазой торможения и рабочим ходом бойка (нанесением удара по
обрабатываемому массиву) /4/.
Прочность грунтов характеризуется способностью сопротивляться внешним силовым
воздействиям /3/.
Сопротивление сдвигу τ – способность грунтов сопротивляться смещению по
поверхности сдвига – оценивается удельными силами сцепления и трением частиц грунта
друг о друга. Между сопротивлением сдвигу τ, удельным сцеплением С 0 и силами трения
существует связь, которая приближенно описывается уравнением:
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τ= С0 + Ϭtgρ,

(1)

где Ϭ – нормальное напряжение на плоскости сдвига; ρ - угол внутреннего трения.
Прочностные показатели грунтов могут быть определены с помощью временного
сопротивления одноосному сжатию Ϭ0 и разрыву Ϭр, удельного сцепления С0 и с помощью
числа С ударов плотномера ДорНИИ /1/.
Зависимость между напряжением и деформацией грунта (нагрузочная характеристика)
представлена на рис. 1 /2/. Диаграмма сжатия при небольшой величине давлений имеет
начальный линейно-упругий участок (отрезок ОА). При увеличении давлений в грунте
появляются пластические деформации.
Кривая разгрузки грунта, соответствующая уменьшению напряжений, не совпадает с
кривой нагрузки, что обусловливает наличие остаточных деформаций (см. рис. 1). В грунте
при p > p2 волна является ударной, при p < p2 она распадается на упругую и пластическую.
Упругая волна распространяется с большей скоростью, чем пластическая. Здесь ОАВС –
линия нагрузки; ВD, СЕ – линии разгрузки (см. рис. 1) /3/. На процесс разрушения грунта
существенное влияние оказывают конструктивные параметры рабочего инструмента (форма
ударной части, диаметр хвостовика, угол заострения инструмента).

Рисунок 1- Динамическая кривая сжатия грунта по модели упругопластической среды /1/:
OABC – линия нагрузки; BD,
CE – линии разгрузки
На процесс разрушения грунта существенное влияние оказывает форма ударной части
инструмента (рис. 2).

Рисунок 2 - Типы ударного рабочего органа (инструмента)
для разрушения грунта: а – плоский круговой; б – плоский прямоугольный;
в – клиновый; г – конический; д – пирамидальный
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Основным принципом их типизации является особенность контактирования
инструмента с разрушаемой средой (грунтом) /1-4/.По этому признаку рабочий орган можно
разделить на инструмент с постоянной площадью контакта со средой (см. рис. 2, а и б) и
инструмент с изменяющейся площадью контакта со средой (см. рис. 2, в, г, д). По
особенностям формы контактной площади со средой инструменты разделяют на
осесимметричный, плоскосимметричный и асимметричный.
При определении параметров активного рабочего органа процесс ударного разрушения
грунта будем рассматривать на основе принципов теории распространения волн деформаций
в грунтах.
Заключение: В результате проведенного анализа работ по исследованию процесса
разрушения грунтов, наиболее эффективным и наименее энергоемким является разработка
мерзлого грунта рыхлителями статического действия.
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Как известно, в современных условиях развитие вуза возможно только на основе
эффективности его научно-исследовательской деятельности. Научно-исследовательская деятельность
университета представляет собой тот каркас, который объединяет его сотрудников от студентов до
профессоров в одну единую эффективную компанию, генерирующего инновационные прорывные
научные знания и технологии.
На основе вышесказанного, можно отметить, что разработка программ по актуальным
технологиям и решениям сопутствующих задач, таких как: эффективное управление базами
данными, методами и процедурами обработки данных, изучение криптографических алгоритмов
является актуальным направлением при разработке учебных программ для будущих специалистов по
цифровым технологиям.
Создание учебного инфокоммуникационного комплекса (ИК) для сбора соответствующей
оперативной информации из различных источников, включая интернет-источники и различные
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производственные компании как отечественные, так и иностранные, их отображением
с
последующей обработкой для справочно-информационной поддержки решений будущего
командира на основе современных средств связи. Ниже перечислены некоторые основные задачи,
которыми должен заниматься предлагаемая структура.
Организация круглых столов с представителями бизнеса (потребителями) для анализа их
потребностей и соглашения о сотрудничестве (пополнение сети). Сферы образования и труда тесно
взаимосвязаны, вузам при подготовке кадров необходимо ориентироваться на потребности рынка
труда. Частные компании, в том числе и силовые ведомства Республики Казахстан (РК), нуждаются в
кадрах, знающих специфику практических задач, а многие выпускники после получения диплома, как
правило, нуждаются в приобретении дополнительных компетенций для работы в определенной сфере.
В настоящее время и вузы, и работодатели заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве,
которое может осуществляться в различных формах. Цель работы круглых столов проанализировать
основные формы взаимодействия вузов и крупных компаний-работодателей.
1. Организация авторизованных учебных центров как Oracle, Cisco, HP, Zyxel,
Microsoft, SAP и др. Организовать на базе учебного вуза центры с авторизованными
учебными материалами ведущих мировых IT брендов.Профессиональные курсы повышения
квалификации для нужд бизнеса (практики). Как показывает практика, многие студенты до
сих пор путаются или не знают во все как писать научные статьи и далее опубликовать их в
хороших журналах, основные научные термины, как правильно подавать и оформлять заявки
на участие в проектах. Мы предлагаем и эту часть включить в отдельные курсы.В результате
исследования архитектуры информационных автоматизированных систем с учетом
аппаратно-технического и программного комплекса была определена следующая группа
основных объектов подвергаемых уязвимостям и угрозам:
1. Архитектура компьютерных систем
2. Сети
 Типы сетей
 Протоколы
3. Приложений Компьютерная безопасность
 Брандмауэр
 Программы безопасности
 Шифрование
 Системы аутентификации
4. Интернета и веб-технологий
 IP
 HTTP
 Cloud
5. Программное обеспечение общего пользования
 Утилиты
 Операционные системы
 Программное обеспечение информационных работников
6. Мобильные и планшетные приложения
 Утилиты
 Операционные системы
 Программное обеспечение информационных работников
7. База данных
 Широко используемое хранилище данных типа реляционных баз данных
 Объектно-ориентированные базы данных - кэш-памяти или ConceptBase.
 Оперативные хранилища данных
 Хранилища данных без схемы
На все перечисленные направления рынок требует квалифицированных
специалистов.Для этого мы разработали следующую структуру будущих направлений по
курсам повышения квалификации или курс для будущего сотрудника компании.
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1) Архитектура компьютерных систем (составляющие компьютерных систем, такие как
материнская плата, оперативная память, и.т.д.).2) Сети и сетевая безопасность (система связи
компьютеров или компьютерного оборудования, таких как модемы, wifi, и.т.д., которые
делятся на группы
“Типы сетей” и “Протоколы”). 3) Компьютерная безопасность
(программы и дополнительные устройства для защиты компьютера от проникновения,
взлома и кражи,
повреждения информаций. Они делятся на группы: Брандмауэр,
Программы безопасности, Шифрование, Системы аутентификации.). 4) FrontendDeveloper
(Эта профессия в наши дни является очень популярной и востребованной. Автоматизация,
технологический прогресс, процесс глобализации - все это приводит к большой потребности
в использовании мобильных гаджетов.). 5)BackendDeveloper.В данную специальность входит
ряд курсов, которые помогут освоить как язык программирования C# так и необходимые
технологии платформы Microsoft.NET для создания веб приложений.6) Javadeveloper.
JavaDeveloper – это специалист, основной задачей которого является создание сложных
корпоративных систем для обработки данных. К таким системам можно отнести вебсервисы, облачные хранилища данных, веб-приложения, а также сложные банковские
системы.7) PythonDeveloper. Python - это высокоуровневый язык программирования общего
назначения, ориентированный на повышение производительности и читаемости кода.На
сегодняшний день Python является одним из самых популярных языков программирования
со стремительно растущим охватом сфер применения. Последние 5 лет он входит в ТОП-10
самых востребованных технологий на рынке IT.8) База данных. Будут изучены основные
типы баз данных, их преимущества, обеспечения информационной безопасности хранения
данных. Языки программирования Oracle SQL/PL-SQL, Transact-SQL.
2. Маркетинговый анализ различных секторов бизнеса на потребность курсов
повышения квалификации.
Реализация вышеперечисленных задач позволит обеспечить повышение качества
образовательного процесса в высших военных учебных заведений и военных кафедр
гражданских вузовРК, гибкую передачу оперативной информации по профессиональным
интересам
студентов, магистрантов, докторантов и научных сотрудников
для
формирования у них компетентности в их профессиональной области.
Для разработки проекта имеются определенные предварительные результаты1-16, в
том числе, организация изобретательской деятельности в Пограничной академии ПС КНБ
РК, а также успешная организация авторизованных учебных центров как Oracle, Cisco, HP,
Zyxel, Microsoft, SAP и др. в ряде вузов г.Алматы, а также развитие технического
изобретательства курсантов Пограничной службы КНБ РК, включающей получение ими
теоретических основ изобретательства и рационализаторства, а также формирование у них
практики опыта собственной творческой деятельности. Практические занятия проводились в
единстве с теоретическими
на основе авторской уникальной бинарной методики,
позволившей
обеспечить одновременное овладение теоретическими знаниями по
техническому творчеству и формированию практического опыта творческой деятельности.
Иначе говоря, теоретические знания, с одной стороны, и практические умения творческой
деятельности - с другой, должны формироваться неразрывно, обеспечивая развитие
технической творческой активности и техническою мышления, которые в современных
условиях становятся все более важной составляющей, органическим компонентом
современного офицера.
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РАЗРАБОТКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ПОДМОСТЕЙ
КАРАСАЕВ Б.А.
магистр Московского Государственного университета приборостроения и
информатики, г.Москва, Россия
старший менеджер РГП на ПХВ «Институт механики и машиноведения им.
академика У.А.Джолдасбекова», г.Алматы, Казахстан
ТЕМИРБЕКОВ Е.С.
научный руководитель, д.т.н., профессор КазНУ им.аль-Фараби,
г.Алматы, Казахстан
Введение. Подмости это одноярусная конструкция для выполнения работ, требующих
перемещения рабочих мест по фронту; подмости механизированные предназначены для
подъема на заданную высоту операторов и инструмента. Это стержневые подвижные
конструкции с подъемом рабочей площадки (РП) на высоту. Состоят из подвижной системы
рычагов, площадки, рамы на колесах, приводов. Применение: при складировании товаров;
для отделки стен, потолков; для замены проводки; для ремонта автомобилей (подъем и
опускание) и др. В РК производства механизированных подмостей нет. Идея Проекта –
создание в РК собственного производства механизированных подмостей.
Цель. Объекты исследования Проекта: подмости ПМД-2.2 (подмости
механизированные Джолдасбекова) с высотой подъема РП до 2.2 метра); ПМД-3.5 – до 3.5
метра; ПМД-5,2 - до 5.2 метра; ПМД-7.2 - до 7.2 метра; ПМД-10.2 – до 10.2. Целью проекта
является разработка и изготовление промышленных образцов ПМД-2.2; ПМД-3.5; ПМД-5,2;
ПМД-7.2; ПМД-10.2 - отечественных конструкций мобильных механизированных
экономичных подмостей. Цель Проекта направлена на расширение отечественных
производств техники в строительстве, транспорте, ЖКХ и других отраслях РК.
Задачи. Прежде необходимо провести уточняющий маркетинг (по стоимости работ;
уточнению наличного станочного парка, количеству проектировщиков, специалистов,
имеющих опыт работы с подобными устройствами и др.) машиностроительных предприятий
г.Алматы по изготовлению подмостей (нашим институтом с рядом таких предприятий
заключены договора о научно-техническом сотрудничестве). Начать разработку и
изготовление проектно-конструкторская документация (ПКД) опытных образцов подмостей:
ПМД-3.5, ПМД-7.2 с привлечением квалифицированных конструкторов. При изготовлении
ПМД-3.5, ПМД-7.2 выбор по изготовлению будет остановлен на предприятии, оптимальном
по вышеназванным параметрам. Параллельно с этим проводить исследование и
моделирования новых схем подмостей. После изготовления ПМД-3.5, ПМД-7.2 проводим их
натурные и тензометрические испытания по существующей методике для грузоподъемных
устройств. Обычно их проводят на месте изготовления, при этом проверяются жесткость,
прочность, мобильность, устойчивость, выявляются недоработки в ПКД – где-то надо
усилить, где-то можно ослабить элементы конструкции. Выясняем наиболее удобное для
операторов расположение привода, оптимально ли оно для заданной нагрузки. Проверка в
разных режимах – с оператором и без, как конструкция движется, транспортируется, легко
ли переносится по частям с этажа на этаж, выясняется коэффициенты запаса устойчивости на
опрокидывания. Проверить работу привода, электричества. Параллельно с этим, с
использованием компьютерного моделирования кинематики, динамики, опрокидывания,
жесткости и прочности отслеживаем и сравниваем реальные (натурные) и теоретические
показатели по перемещениям, деформациям и напряжениям. После этих натурных и
компьютерных испытаний окончательно выбираем метрические, кинематические,
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динамические, жесткостные, прочностные параметры и по ним корректируем ПКД ПМД-3.5
и ПМД-7.2. По этим ПКД уже можно начинать промышленное производство ПМД-3.5 и
ПМД-7.2. Аналогичные алгоритмы затем проделываем для конструкций ПМД-2.2 (ПКД есть
в наличие), ПМД-5.2 (ПКД есть в наличие), ПМД-10.2. Для облегчения в будущем запуска
промышленного производства будет в Проекте разработан типовой технологический
маршрут подмостей для промышленного производства (на базе конструкции ПМД-2.2).
Будет привлечен специалист из планируемого для промышленного производства подмостей
завода. И наконец, изготовление промышленных образцов мобильных механизированных
экономичных подмостей ПМД-2.2; ПМД-3.5; ПМД-5.2; ПМД-7.2; ПМД-10.2 . По ходу
выполнения проекта будут заявки на патенты, публикации в рейтинговых журналах и
материалах зарубежных конференций результатов по Проекту.
Научная новизна. Сначала о ситуации, имеющейся на данный момент в РК по
предметной области проекта – о механизированных подмостях. В настоящее время за
рубежом для проведения подъемно- транспортных, погрузочно-разгрузочных, строительномонтажных, ремонтно- профилактичес-ких и других подобных им по своему
производственному процессу работ широко применяются шарнирно-рычажные подмости.
Анализ зарубежной информации показал [1-22], что развитые страны изготавливает у себя
подобную технику – это, видимо, связано, в первую очередь, с дороговизной
транспортировки её из-за рубежа. Анализ полученной нами информации также показал, что
эти подмости, практически все без исключения, в своей основе используют «нюрнбергские
ножницы» (НН), от двухступенчатых до пятиступенчатых (рисунок) [1-22].

Рисунок – Механизированные подмости на базе «нюрнбергских ножниц»
зарубежных фирм
Общие выводы:
1) При налаживании производства механизированных подмостей на отечественном
станочном оборудовании, нам необходимо разработать более жесткую схему подмостей с
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неизменяющимся в плане центром тяжести. Это должно быть без какого-либо усложнения
их конструкции. Нам удалось без какого-либо усложнения схемы подмостей улучшить ее по
двум этим важным показателям: увеличить жесткость без усложнения схемы,
2) разработанная нами схема имеет неизменяющийся в плане центр тяжести. Нам
удалось получить новые оригинальные схемы подмостей. поданы заявки на получение
патентов на полезные модели.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АПК
ЖЕТЫГЕН Б.М.
Казахский национальный аграрный университет, преподаватель,
г.Алматы, Казахстан
Глобализация мировой экономики делает рынок каждой страны всё более открытым,
что вынуждает товаропроизводителей АПК конкурировать с другими участниками рынка и с
зарубежными товаропроизводителями на равных условиях. В первую очередь это касается
стран Таможенного и Евразийского союзов. Товаропроизводитель, желающий выдержать
жёсткую конкурентную борьбу на внутреннем или внешнем рынке, должен обеспечивать
сравнимые с мировым уровнем качественные и ценовые характеристики продукции (работ,
услуг).
АПК является одним из наиболее значимых секторов экономики, в силу специфики
своей экономической и производственной деятельности во многом зависит от других
отраслей. Имеющиеся проблемы в этих отраслях отрицательно сказываются на темпах
развития АПК. Таким образом, эффективность решения проблем в АПК зависит от того,
насколько экономически обоснованно будет выработана стратегия развития экономики
страны на уровне Правительства, составной частью которой должны быть положения по
повышению конкурентоспособности отечественного агропромышленного комплекса.
В настоящее время, вопросы обеспечения конкурентоспособности АПК являются
одними из наиболее обсуждаемых и актуальных в современной экономической мысли.
Исходя из этого, есть необходимость разработки и реализации стратегии
повышенияконкурентоспособности АПК. Суть данной стратегии заключается в определении
потенциальных конкурентных преимуществ АПК и направлений его развития в соответствии
с концептуальной основой стратегии [1].
В АПК Казахстана производится около трети национального дохода. О наличии у АПК
страны огромного потенциала свидетельствуют:
- значительный объем сельскохозяйственных угодий, общая площадь которых
составляет 223 млн. га, в том числе, пашни – 21 млн. га, или 1,5 га в
расчете на душу населения Республики;
- значительный трудовой потенциал села (в сельской местности проживает около 45%
населения страны);
- благоприятные климатические условия для выращивания зерновых и зернобобовых
культур, картофеля, овощей и др.;
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- значительный потенциал территорий пастбищ для занятия животноводством (84% от
общей площади земельных угодий).
Для повышения конкурентоспособности регионального АПК необходимо
сформировать комплексную стратегию. Стратегия повышения конкурентоспособности
регионального АПК, представляет собой ряд взаимосвязанных концептуальных решений,
главной целью которых является формирование устойчивых преимуществ в социальноэкономическом развитии агропромышленного комплекса региона перед остальными
территориями.
Можно указать следующие основные типы конкурентных стратегий, которые могут
быть использованы в АПК:
– стратегия лидерства по издержкам, позволяющая снижать цены за счёт низких
издержек производства и реализации продукции;
– стратегия лидерства по качеству продукции;
– стратегия диверсификации производства;
– стратегия укрепления на локальном рынке;
– стратегия концентрированного роста и обслуживания малых сегментов рынка;
– стратегия интеграции и кооперации;
– стратегия инновационного развития;
– стратегия технологического прорыва и другие [2].
Разработка конкурентной стратегии хозяйствующего субъекта в целях обеспечения
эффективной реализации должна осуществляться с учётом максимума основных параметров,
характеризующих ситуацию, и положений стратегии АПК страны, региона, района. Это
приобретает особую значимость в современных условиях интеграции экономик различных
стран и регионов.
Под конкурентной стратегиейцелесообразно понимать совокупность долгосрочных
целей, задач, характеризующих их критериев и индикаторов, а также комплекс мероприятий
по их достижению с соответствующим объемом финансирования, направленных на
достижение успеха в конкурентной борьбе на данном рынке.
При стратегическом планировании развития агропромышленного производства
необходимо учитывать ряд факторов, отрицательно влияющих на эффективность
сельскохозяйственного производства, производительность труда в котором, по оценке
Всемирного банка, в 5 раз ниже, чем в Восточной Европе:
- почвы Казахстана в своем естественном состоянии обладают низкими продуктивными
свойствами и постоянно нуждаются в улучшении;
- опустыниванием охвачено 66% территории Республики;
- пахотными землями утрачено до 1/3 гумуса;
- пашня теряет в 240 раз больше питательных веществ, чем получает в результате
внесения минеральных удобрений;
- засоренность полей осотом и полынью резко снижает качество собираемого зерна,
которое по своим характеристикам все больше приближается к фуражному[3].
Важнейшие цели стратегии повышения конкурентоспособности АПК можно
свести к следующему:
- снижение уровней социально-экономического развития сельской и городской
местностей и развитие человеческого потенциала сельского населения;
повышение
качества
производимой
продукции
и
диверсификация
сельскохозяйственного производства, а также формирование конкурентных преимуществ
сельскохозяйственных
производителей
региона
на
внешнем
и
внутреннем
продовольственных рынках;
- достижение региональной продовольственной безопасности.
Для повышения конкурентоспособность АПК в Республике Казахстан, необходимо
решить следующие задачи по повышению конкурентоспособности аграрно-промышленного
производства:сформировать систему обеспечения безопасности и качества продукции в
156

Жастар Жылы аясындағы «Жастар және қазіргі заманның жаһандық сын-қатерлері»
Атты Жас ғалымдардың VI Халықаралық конгресі/ 04-06 сәуір 2019ж.

соответствии с международными требованиями, что будет способствовать повышению
конкурентоспособности отечественной продукции АПК. Следующее, в целях подготовки к
вступлению страны во Всемирную торговую организацию максимально приблизить уровень
господдержки к параметрам, установленным ВТО, а также, обеспечить модернизацию
предприятий АПК и увеличение загрузки производственных мощностей перерабатывающих
предприятий.
Для решения указанных задач необходимо предусмотреть реализацию следующих мер:
имеющиеся резервы увеличения господдержки АПК необходимо направить на разработку и
реализацию программы удешевления товарно-материальных ресурсов и развитие
инфраструктуры агробизнеса. Следующее,разработать комплекс мероприятий по переходу к
методам господдержки, соответствующим требованиям ВТО, а также увеличить объемы
субсидирования процентных ставок при целевом кредитовании субъектов АПК для
повышения материально-технической оснащенности производства и его инновационного
развития, разработать комплекс мероприятий, направленных на формирование
положительного имиджа АПК страны.
Таким образом, основными направлениями разработки стратегии повышения
конкурентоспособности АПК должны быть: разработка комплекса стратегий на всех уровнях
управления АПК с учетом развития экономики страны и требований обеспечения
продовольственной безопасности. Основные разделы стратегии должны предусматривать
оптимизацию и эффективное использование ресурсного и производственного потенциалов
товаропроизводителей, доведение продукции до потребителя при реализации наиболее
подходящей конкурентной стратегии [4].
Для эффективного развития АПК и реализации стратегии повышения его
конкурентоспособности необходима государственная поддержка.Одним из важных
направлений управления реализацией стратегии повышения конкурентоспособности АПК
является определение и использование эффективных каналов сбыта продукции. В
современных условиях одним из эффективных каналов сбыта продукции АПК может стать
биржевая торговля, обеспечивающая в процессе купли-продажи выгодное вложение
ресурсов в сельское хозяйство, стимулирование кредитования под залог. В этих целях
предлагается развивать биржевую торговлю, и в первую очередь – зерном. Это будет
способствовать регулированию рынка в стране, стабилизации цен на продукцию в период их
снижения и удерживанию цен от резкого роста при повышении, что, в свою очередь, будет
способствовать развитию аграрно-промышленного производства.Реализация продукции
через биржи достаточно выгодна сельскохозяйственному товаропроизводителю, так как
избавляет его от поиска покупателя и значительных дополнительных издержек, связанных с
рекламой и др.
Необходимо усилить государственное регулирование продовольственного рынка РК,
поддержание важнейших пропорций рыночной сферы, что позволит более полно
удовлетворять платежеспособный спрос населения и реализовать произведенный
товаропроизводителями продукт. Для обеспечения эффективного развития рынка и
стимулирования сбыта продукции, руководству РК необходимо создать специальную
систему товародвижения, используя соответствующий механизм ценообразования, что
позволит вытеснить посредников и усовершенствовать государственную аграрную политику,
ориентируя систему цен на стимулированиеведения расширенного воспроизводства,
производство качественной продукции, повышение ее конкурентоспособности, используя
при этом соответствующие преимущества регионов Республики Казахстан для эффективной
специализации на производстве зерна, молока и другой продукции.
Также, важнейшей проблемой для обеспечения продовольственной безопасности и
конкурентоспособности является регулирование импорта продовольствия. Государственные
органы должны создать гибкую систему регулирования импорта сельскохозяйственной
продукции и продуктов питания с целью обеспечения равных условий для конкуренции по
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продуктам, внутренние цены на которые сопоставимы с мировыми, и защиту интересов
отечественных организаций по тем продуктам, внутренние цены на которые выше мировых.
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МЕНШІККЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТЫҢ
ҚЫЛМЫСТЫҚ – ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ
ҚАРАЖІГІТОВА Б.Е.
з.ғ.м., аға оқытушы, Еуразия Технологиялық Университеті,
Алматық., Қазақстан
Кез келген адамныңбіреудің мүлкіне қол сұғушылығы жеке адамға қарсы
қылмыстармен бірдей алғашқы құқық бұзушылықтар ретінде біліп қана қоймай, оны тиісті
қорғаумен қамтамасыз етуі бүгінгі таңда адамзаттың жеткен жетістіктерінің бірі екені
белгілі. Меншікті қорғау - еліміздің негізгі заңында белгіленген конституциялық
кепілдіктердің бірі. Меншікке қол сұғу және зардап келтіру - кез келген мемлекеттің
қылмыстық заңындағы дәстүрлі қылмыстық құқық бұзушылықтардың қатарында.
Еліміздің қолданыстағы Қылмыстық кодексінде қылмыстық құқық бұзушылық зардабы
- қоғамдық қауіпті зардап; ауыр зардап; зиян; залал т.б. терминдермен әрқилы сипатталып,
нақты анықтамасы берілмеуі объективтi түрде қылмыстың осы белгiсiн анықтау туралы да
сандаған пiкiрлер тудырады. Осы тұста, анықтамалар ішінде Қазақстан Республикасы
Қылмыстық кодексінде қолданылатын негiзгi ұғымдарына жаңа «қылмыстық құқық
бұзушылық зардабы» түсінігін «Қылмыстық құқық бұзушылық зардап ретінде тек қана
Қазақстан Республикасының қолданыстағы қылмыстық заңнамасына сәйкес тыйым
салынған қоғамға қауіпті іс-әрекетті кінәлі түрде жасау нәтижесіндегі залалды, зиянды және
зардапты өзгерістерді атаймыз» - деп анықтама беріліп, енгізілуі қажет деп санаймын.
Қылмыстық құқық бұзушылық зардабының мәнін аша келе, бұл кез келген емес, тек қана
қылмыстық заңмен тыйым салынған қылмыстық іс-әрекет нәтижесінің әлеуметтік
сипаттамасы және тек қана қылмыстық заңмен қорғалатын қоғамдық қатынастардың зиянды
өзгерісі болуымен ерекше. Яғни қылмыстық зардап тек қана қылмыстық іс-әрекетпен емес,
қылмыс объектісімен де тығыз байланыста болады. Қазіргі таңда мүлкін жымқырудан
келетін қылмыстық құқық бұзушылықтардан келетін зардаптардың материалдық зияны ғана
мемлекеттік мәліметтер базасында тіркеледі. Ал зиян тек материалдық қана емес,
моральдық тұрғыдан болатындығын ескеріп, осыған орай зияндарды материалдық және
моральдық тұрғыдан есепке алуды қамтамасыз еткен жөн. Бұл орайда қылмыстық істердегі
азаматтық талап ережелері шеңберінде Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 47тарауына сәйкес «Зиян келтіру салдарынан туындайтын міндеттемелер» бойынша да
мемлекеттік мәліметтерді ресми тіркеуді жүргізуді енгізу қажет.
Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамдардың жауапкершілігінің жаза өтеумен
шектелмей, келтірген залалының орнын толтыру міндетін жүктеп, жымқыру арқылы алған
мүліктің құнын өтеу міндетін жүктейтін ҚР ҚК 188- бабын бөлікпен немесе ескертумен
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толықтыруды ұсынамын. Яғни: «Бөтеннің мүлкін жымқырған кінәлі адам тағайындалған
жазаға қарамастан меншік иесіне Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 917бабына сәйкес материалдық және (немесе) материалдық емес) зиянды толық көлемде өтеуге
міндетті».
Жымқырудың әрбір нысанына жататын қылмыс құрамының белгілерін дұрыс анықтау оны дұрыс саралаудың кепілі болып табылады деп санаймын және «кінәлілер жәбірленушіге
келтірілетін зардаптың мөлшеріне немқұрайлылықпен қарап нақтыланбаған қасақаналықпен
іс-әрекет істейді. Осыған байланысты олар нақты келтірген залалы үшін жауап беруі тиіс.
Әрине тәжірибеде кінәлі жәбірленушіге қандай залал келтіріп тұрғанын түсінетін де
жағдайлар кездеседі. Алайда туындайтын зардапты көре білу жалпы ережеге сәйкес шешімін
табады. Сондықтан елеулі зардаптың нақты мөлшерін белгілеудің қажеттілігі түсіп қалады.
Ол жәбірленушілердің мүліктік жағдайының әр түрлілігімен, мүліктің құндылығы бар
жағдайда ақшалай түрде бағаланбайтындықтан маңыздылығын жоғалтады. Алынған
мүліктің құнын сот әрбір жағдайда дербес, жеке анықтауы тиіс. Қылмыстық заңда бөтеннің
меншігіне қылмысты түрде қол сұғушылық үшін жауаптылық меншік қатынастарына қол
сұғу тәсілдеріне байланысты дараланып, жікке, нысанға бөлінеді. Бөтен мүлікті алу ашық
немесе жасырын, күш колданып немесе күш қолданбай, алдау немесе сенімге қиянат жасау
тәсілдері арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Мүлікті алудың осындай тәсілдері істелген ісәрекеттің қоғамға қауіптілігіне тікелей әсер етеді. Жымқырудың нысандарының
әрқайсысының ерекшеліктері мен белгілері оларды ұқсас құрамдардан ажыратуға
көмектеседі» деген В.Владимировтың пікірін қолдаймын. Қорқытып алушылыққа қарсы
К.Ш.Сүлейменов, Б.З.Байкасаров қарсы көзқараста болған. А.Т.Жукенов бастаған
ғалымдардың пікірі, яғни жымқыруға ұрлық, сеніп тапсырған бөтеннің мүлкін иеленіп алу
немесе талан-таражға салу, алаяқтық, тонау және қарақшылық кіргізіліп, шеңбері тарылтқан.
Ал, И.И.Рогов, С.В.Рахметов бастаған ғалымдар жымқыруға «ерекше құндылығы бар
заттарды жымқыруды» қосып қарастырған. Қазақстан Республикасының бас Прокуратурасы
жанындағы Құқықтық статистика және арнайы есептер жөніндегі Комитеттінің мәліметтерін
талдау нәтижесінде, 2015 жылдан бастап тіркелген барлық қылмыстық құқық
бұзушылықтардың ішінде мешікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар үлесі 67,4 - 75%
(2017 жылы), оның ішінде сол жылдар аралығында саны жағынан ең ауқымыдысы «ұрлық»
екені анықталды, яғни 67,4% - 71,9% (2017 жылы). Сәйкесінше, тіркелген барлық
қылмыстылықтың зардабының жартысынан көбісі осы жымқырумен байланысты меншікке
қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар зардабы құрап отыр. 2016 жылы оның үлкен бөлігі
(74,4%) - заңды тұлғалардың үлесіне тисе, 2017 жылы үлкен бөлігі (45%) – жеке тұлғаларға
келтірілген. Ал, жоғарыда атап өткендей жасалыну саны жағынан «ұрлық» алдыңғы қатарда
болса, зардабы жағынан алдыңғы қатарға «алаяқтық» шығып отыр (2016 жылы – 69,6%, 2017
жылы – 47,2%). Бұл қылмыстық құқық бұзушылықтардың латенттілігі деңгейінің жоғары
екендігін ескерсек, бұл цифрлар өздігінен-ақ еселеніп шығады. Жымқыру зардабы
келтірілген еліміздің аймақтарындағы алдыңғы үштігіне 2016 жылы: Оңтүстік Қазақстан
облысы, Ақтөбе облысы, Шығыс Қазақстан облысы кірсе, 2017 жыл бойынша, келтірілген
жымқыру зардабының ауқымы бойынша алдыңғы қатарда Алматы қаласы, екінші болып
Түркістан облысы, одан кейін Шығыс Қазақстан облысы танылып отыр. Жымқырумен
байланысты қылмыстылықтың құны бұл ақшалай баға: а) белгілі бір уақытта белгілі бір
аумақта істелген қылмыстар жиынтығымен келтірілген (тікелей немесе жанама) зиян; б)
белгілі бір уақытта белгілі бір аумақта істелген қылмыстармен күресу үшін мемлекеттің
экономикалық және өзге де ақшалай бағаланатын міндетті шығындары (полицияны ұстауға
кеткен шығындары, түзеу мекемелері мен түрмелерді, бас бостандығынан айыру орындарын
ұстау үшін қажетті шығындар т.б.); в) қоғамның криминалдық қатерлерден қауіпсіздігін
қамтамасыз етуге жұмсайтын шығындары. Жымқыру зардабының құны қазіргі және алысжақын болашақтағы жымқырумен байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын
алып масштабын азайту үшін болжамдарды есептеуге, сонымен қатар сәйкесінше олардан
келтірілетін зардап көлемін азайтуға және оны қамтамасыз ету үшін қаншалықты құралдар
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мен қызметтерді қамтамасыз етуді жоспарлауға көмектеседі. Жымқырумен байланысты
қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу шараларын көлеміне қарай: жалпы, арнайы,
жеке, ал сипатына қарай ұйымдастырушылық, техникалық, арнаулы, әлеуметтік деп бөлінуі
дұрыс деп санаймын. Жымқырумен байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтың
виктимологиясын зерттеп, негізгі жәбірленген зардап шегушілердің 30-39 жас аралығындағы
тұлғалар екендігін анықтадық, осыған орай, жымқырудың алдын
алу шараларын
ұйымдастыру және жүргізу барысында осы жастағы тұлғалардың кең қамтылуын ұсынамын.
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ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННОГО СГОРАНИЯ
КЕНЖЕКАРАЕВА А.М.
магистрант, Евразийский технологический университет, г. Алматы, Казахстан
КАРЖАУБАЕВ А.С.
научный руководитель, к.т.н., ассоц. профессор ЕТУ, г. Алматы, Казахстан
Аннотация. В этой статье рассмотрены технические аспекты совершенствования
подшипников скольжения в поршневых двигателях внутреннего сгорания при
использовании различных материалов для вкладышей и шеек коленчатых валов. Выбор
материала для изготовления подшипников скольжения для двигателей внутреннего сгорания
является важным фактором повышения их надежности и увеличения их строка службы.
При работе ДВС вращениие коленчатого и распределительного валов, в подшипниках
скольжения присутствует трение. Для обеспечения надежной и продолжительной работы
двигателя в подшипниках скольжения должны быть установлены оптимальные зазоры
между трущимися поверхностями, которые должны быть заполнены масляным слоем [1].
Известно, что для изготовления подшипников скольжения используется множество
металлических сплавов на основе железа, меди, алюминия, магния,олова. Широкое
применение в машиностроении получили металлокерамические материалы и пластмассы.
Многочисленные исследователи до настоящего времени не установили оптимальные
величины зазоров и толщины масляного слоя для конкретных двигателей и режимов их
работы. Отсутствует также математическая модель, описывающая этот процесс.
При работе двигателя в его основных узлах возникают большие динамические
нагрузки, которые могут превысить допустимые нормы величины износа подшипников
скольжения и вывести двигатель из строя, что неоднократно случается в эксплуатационных
условиях.
Возникает вполне обоснованная необходимость установления предельной величины
износа подшипников скольжения, изготовленных из различных материалов. Необходимо
также выяснить, как влияют, вкладышииз различных сплавов на износ сопряженных
соединений, например с коленчатым валом.
Исследование. Как в украинской, так и зарубежной литературе много внимания
уделяется исследованию надежности работы кривошипно-шатунного механизма двигателя.
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Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) двигателя является одним из основных элементов
поршневых двигателей внутреннего сгорания. Ввиду больших и резко импульсных нагрузок
на кинематические узлы, КШМ во многом определяет надежность и межремонтный ресурс
двигателя и затраты на его ремонт.
Увеличение меж ремонтного ресурса подшипников скольжения, а вместе с ним и
двигателя может существенно снизить эксплуатационные затраты и себестоимость машин и
механизмов, использующих ДВС.
Решения проблемы. В подшипнике скольжения поверхность втулки вала и опорной
поверхности подшипника образует фрикционный контакт, в котором возникает, в
зависимости от условий работы один из видов трения–жидкостное, граничное либо
полусухое или даже сухое трение. Подшипники КШМ двигателя конструируются на работу
в условиях жидкостного трения [1]. Однако большие и импульсные нагрузки, передаваемые
от поршня, не всегда позволяют обеспечить жидкостное трение, и, в некоторые моменты, в
кинематическом узле может возникать граничное или даже полусухое трение. Работа
подшипников кинематического механизма многоцилиндровых двигателей усугубляется еще
и тем, что при применении типовых систем смазки не все подшипники находятся в равных
условиях смазки.
Особо в тяжелых условиях работают подшипники нижних головок шатунов, на
которые резко воздействуют импульсные силы от поршня, к тому же, смазка к ним,
поступает по сложному маршруту через коренные подшипники коленчатого вала и каналы в
валу. В таких условиях работа подшипника происходит с повышенным изнашиванием
фрикционной поверхности, в первую очередь, опорной поверхности вкладыша.
При большом износе, когда зазор между втулкой вала и вкладышем достигает
предельной величины, резко нарушаются условия смазки, подшипник переходит в режим
полусухого трения и во избежание лавинообразного характера изнашивания, двигатель
должен быть выведен в ремонт для замены вкладышей а, возможно, и для обработки шеек
вала под. очередной ремонтный размер.
В настоящее время большинство двигателестроительных заводов стран СНГ применяет
подшипники с быстро заменяемыми вкладышами производства ЗМЗ с усиленной опорной
поверхностью
вкладыша,
выполненной
из
алюминиево-оловянного
сплава.
Эксплуатационные исследования показали, что ресурс подшипников скольжения такого типа
увеличивается до 15-40 тыс. мото-часов в зависимости от типа двигателя и условий его
эксплуатации.
Известно, что долговечность подшипников скольжения зависит от множества
факторов, внешних и внутренних (рисунок). Теория показывает, что гидродинамическое
давление может развиваться только в клиновом зазоре (рисунок). Толщина масляного слоя
зависит от угловой скорости и вязкости масла. Чем выше эти параметры, тем больше h. Но с
увеличением радиальной нагрузки Frна цапфу 2 толщина масляного слоя h уменьшается.
При установившемся режиме работы двигателя толщина hмасляного слоя должна быть
больше суммы микронеровностей цапфы Rzl и вкладыша Rz2, (рисунок).

Рис. 1 – Масляный слой при установившемся режиме работы двигателя

Рисунок 1 – Масляный слой при установившемся режиме работы двигателя
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Выходными факторами процесса являются сила трения и интенсивность изнашивания.
Эти два выходных фактора между собой связаны прямой зависимостью, чем больше сила
трения, тем выше интенсивность изнашивания при прочих равных условиях.
Следовательно, выходные факторы определяют качество подшипника.
Заключение. На основе анализа свойств материалов для подшипников скольжения
получено, что применяемые в настоящее время стандартные подшипники скольжения для
ДВС обладают ограниченными качественными показателями и не обеспечивают ресурса
работы двигателя. В результате проведенных теоретических и экспериментальных
исследований получено, что лучшим материалом для подшипников скольжения является
медь.
Подшипники с применением меди обеспечивают увеличение межремонтного ресурса
двигателя в семь-восемь раз. Величина затрат на ремонт двигателя в расчете на один час
эксплуатации при использовании медных подшипников снижается более чем в восемь раз.
Медные подшипники обладают дополнительными возможностями улучшения их свойств.
Это возможно при применении и внедрении графита в медную основу подшипника
(применение меднографита), а также предварительного омеднения шейки вала фрикционным
методом. Полученные дополнительные мероприятия проявились в экстремальных условиях,
при превышении радиальной силы на подшипник, либо при нарушении условий смазки, в
том числе в пусковом режиме двигателя. Таким образом, применение меди в конструкции
подшипников скольжения существенно повышает их качество.
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В
статье
проанализирована
классификация
существующих
комбинированных орудий их конструктивные особенности. Установлено, что в настоящее
время формирование посевного слоя достигается боронованием с культивацией в два-три
следа, выравниванием и прикатыванием катками за 3…4 прохода агрегатов по полю, что
ведет к повышенным затратам топлива, ручного труда, а также к переуплотнению пахотных
и подпахотных слоев почвы. Обоснована конструктивно-технологическая схема
комбинированного агрегата.
Ключевые слова: орудие, почва, обработка, крошение, прикатывание, выравнивание,
качество.
Введение. С целью снижения энергои трудозатрат на выполнение технологических
операций при возделывании сельскохозяйственных культур, как показывает опыт
агропроизводителей различных стран, целесообразно применение комбинированных машин
различных конструкций и назначения.
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Современный рынок сельскохозяйственной техники имеет достаточно широкий
ассортимент комбинированных орудий и машин. Тем не менее, обзор конструкций
существующих машин позволяет сделать вывод, что почти весь спектр предлагаемых
орудий разработан для тракторов класса 40 кН и выше.
Разработка рыхлителя-выравнивателя должна базироваться на всестороннем
исследовании технологии обработки почвы и посева с обоснованием возможности и
необходимости совмещения двух и более технологических операций или объединения
нескольких рабочих органов водном агрегате для более качественного выполнения одной
технологической операции за один проход машинотракторного агрегата. При этом
необходимо учесть природно-климатические условия зоны, физико-механические
характеристики почвы, биологию культуры, а также исходные агротехнические требования.
При подготовке почв к посеву большое значение имеет выровненность поверхности
поля, т.к. микрорельеф почвы влияет на ее водный режим, условия посева, роста и развития
растений, их урожайность, на условия уборки урожая и эксплуатации сельскохозяйственной
техники.
Разравнивание неровностей осуществляются различными способами с использованием
различных выравнивающих устройств.
Выравнивание почвы выполняется путем перемещения почвы вдоль поверхности,
разрушения и вдавливания глыб и комков.
Наиболее распространенным способом выравнивания является перемещение почвы
вперед и в сторону. Выравнивание в этом случае осуществляется за счет срезания (сдвига)
возвышений и засыпки впадин срезанной почвой.
Для выполнения качественного выравнивания поверхности почвы необходимо
соблюдения равенства объемов срезанной и отсыпанной почвы на любом участке поля [1].
Недостатками данного приема являются: значительное тяговое сопротивление на
перемещение большого объема призмы волочения и усадка почвы в местах насыпки после
выпадения осадков.
При рыхлении верхнего слоя почвы выравнивание можно осуществлять за счет
крошения глыб, возвышающихся над средней поверхностью поля.
Прикатывание почвы также является одним из приемов выравнивания микрорельефа.
Прикатывание поверхности почвы осуществляются катками, рабочие органы которых
осуществляют уплотнение и выравнивание почвы, дробление глыб и разрушение почвенной
корки. Данный прием позволяет добиться выровненной поверхности поля с достаточно
уплотненным верхним слоем, что благоприятно сказывается на развитии растении.
Наибольшее распространение получили катки прутковые, кольчатые, кольчато-шпоровые,
кольчато-зубчатые.
Для предпосевной подготовки почвы разработаны и выпускаются машины,
отличающиеся друг от друга разнообразием конструктивных схем [2, 4, 7, 8, 9, 10].
Классификация орудий для поверхностной обработки почвы по принципу выполнения
конструктивной схемы.
Система машин для поверхностной обработки почвы совершенствуется путем
внедрения новых комбинированных орудий с использованием разнотипных рабочих органов.
Общая классификация рабочих органов орудий для поверхностной обработки почвы.
Данную классификацию можно использовать при конструировании рабочих органов и
комбинированных почвообрабатывающих орудий [3, 5, 6, 7].
Родоначальниками
машин
для
поверхностной
обработки
почвы
были
комбинированные агрегаты АКП – 2,5 и АКП – 5, обеспечивающие глубину обработки до 16
см с крошением и выравниванием верхнего слоя на глубину посева с измельчением
растительных остатков.
Однако комбинированные почвообрабатывающие агрегаты типа АКП металлоемки (до
980 кг/м) и маломаневренны, при их работе перемешается большой объем грунта, что
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приводит к иссушению верхнего посевного слоя и требуютсябольшие поворотные полосы
[1].
Большой интерес представляют комбинированные агрегаты зарубежных фирм Lemken,
Farment, Kverneland, Atlas
Чтобы сформировать посевной слой в соответствии с агротехническими требованиями,
необходимо выполнить крошение, выравнивание и подуплотнение посевного слоя почвы. В
настоящее время в южной части республики это достигается боронованием с культивацией в
два-три следа, выравниванием и прикатыванием катками за 3…4 прохода агрегатов по полю,
что ведет к повышенным затратам топлива, живого труда, а также к переуплотнению
пахотных и подпахотных слоев почвы.
Таким
образом,
существует
настоятельная
необходимость
разработки
комбинированного агрегата, способного сформировать семенное ложе в соответствии с
агротехническими требованиями за один проход.
Зарубежные комбинированные агрегаты имеют большую стоимость и при этом
допускают глыбы размером до 100мм и гребни высотой до 4 см, при глубине посева на 3…5
см. Комбинированные агрегаты стран ближнего зарубежья, предназначенные для
предпосевной подготовке почвы проводят обработку почвы на глубину до 16 см, что
приводит к перемещению большого объема почвы и значительному ее иссушению,
повышенным тяговым сопротивлениям, расходам ТСМ и затратам труда. По требованиям
агротехники почву перед посевом надо обрабатывать на глубину заделки семян 5…7 см.
Этим требованиям не отвечает ни один комбинированный агрегат в странах ближнего
зарубежья.
В связи с этим возникает необходимость в разработке комбинированного
почвообрабатывающего агрегата для предпосевной подготовки почвы и глубокого рыхления,
имеющий простоту конструкции, укомплектованный из серийных однооперационных
машин, обеспечивающих подготовку почвы к посеву сельскохозяйственных культур и
высокую производительность.
С учетом изложенного, нами предлагается комбинированноеорудие, который
предназначен для предпосевной подготовки почвы под посев зерновых и пропашных
культур, а также для глубокого рыхления (чизелевания) уплотненных почв.
Комбинированное орудие для поверхностной и чизельной обработки почвы выполняют
операции по боронованию (лущению), рыхлению почвы стрельчатыми лапами, уплотнению
и выравниванию поверхности поля. Чизелевание почвы осуществляется орудием при замене
стрельчатых рабочих органов чизельными рабочими органами, входящими в комплектацию
орудия.
По сравнению с имеющимися аналогами, создаваемый агрегат будет адаптирован к
работе в почвенно-климатических условиях южного Казахстана и обеспечит качественную
обработку почв различного механического состава.
Выводы. Выбор конструктивно-технологической схемы рыхлителя-выравнивателя
почвы для орошаемой зоны земледелия в Южном регионе Казахстана. Предлагаемые
конструкции по сравнению с другими техническими решениями имеет следующие
преимущества: простоту конструкции; способностью совмещать измельчение почвенных
глыб и комков с выравниванием поверхности почвы и удалением сорной растительности,
при этом обеспечивается снижение расходов топливо-смазочных материалов и уменьшение
количество тракторов, применяемых для подготовки почвы к посеву.
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ГЕНДЕРНАЯ АСИММЕТРИЯ В ЭКОНОМИКЕ КАЗАХСТАНА
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Аннотация: В данной статье рассмотрена гендерная асимметрия в экономике,
структура занятости в Казахстане, проведен анализ путем сопоставления данных
неформальной занятости с показателями формально занятой части населения, а также
приводятся сведения из международного опыта. Многообразие форм, показанные в статье,
являются неотъемлемой частью занятости и в каждой стране она имеет свои отличительные
особенности. Целью данной работы является выявление характеристик этого явления в
стране.
Ключевые слова: Гендерное неравенство, неформальная занятость, занятость
Казахстана, структура и динамика неформальной занятости,
Введение. Проблемы занятости населения, безработицы и мобильности трудовых
ресурсов всегда в центре внимания научной, общественной, политической и хозяйственной
деятельности соответствующих ведомств, организаций и предприятий Республики
Казахстан. В Послании Президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 10 января 2018
года «Казахстан-2050» изложена стратегия по занятости населения. В Послании были
обозначены необходимость и реализация новых задач по десяти направлениям. Первое
направление – это занятость казахстанцев.
Экономическое гендерное неравенство присутствует практически во всех экономиках
мира. Такие страны как Швеция, Дания и Норвегия успешно справились с решением этой
проблемы. В Германии, Франции, Великобритании, США, Канаде, Австралии и других
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странах с развитой экономикой гендерное неравенство составляет не более 15%. В
некоторых странах постсоветского пространства гендерное неравенство достигает 50%.
Во всем мире доля неформальной занятости (вне сельского хозяйства) составляет более
50%. В странах Организации экономического сотрудничества и развития данный показатель
выше 25%. В некоторых странах, включая страны Африки к югу от Сахары и Южной Азии,
процент неформальной занятости достигает 80. Если рассматривать неформальную занятость
в мире, включая сельское хозяйство, то вышеперечисленные показатели достигают 90%.
Современная тенденция в Казахстане Сегодня уровень экономической активности
населения в Казахстане достаточно высок. В 2017 г. численность экономически активного
населения составляла 9 млн человек, увеличившись за пятилетний период на 1,9%. При этом
уровень экономической активности незначительно сократился на 2 процентных пункта и
составил 69.7%. В численности экономически активного населения 8,6 млн человек
классифицируются как занятые экономической деятельностью и 0,5 млн человек – как
безработные. По сравнению с 2012 г. численность безработных сократилась на 29,3 тыс.
человек, или на 6,2%
В Казахстане существует мощная позитивная тенденция по выравниванию гендерной
асимметрии: принята Стратегия гендерного равенства Республики Казахстан, создан Центр
гендерных исследований, в ведущих университетах страны читаются курсы лекции по
гендерному образованию, в последние годы возникли тысячи предприятий малого бизнеса,
возглавляемые женщинами, в Казахстанском правительстве и Парламенте число женщин на
уровне принятия решений малочисленно, но они есть.
2017 год
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мужчины

Рисунок 1 - Динамика занятого населения по полу и региону в 2017 г
Рассматривая занятость населения в разрезе возрастных групп нужно отметить, одним
из ключевых индикаторов, характеризующих занятое население является уровень
образования.
Согласно данным Международной организации труда доля неформальной занятости во
многих странах с каждым годом увеличивается, однако в Казахстане наблюдается
уменьшение неформальной части занятости. К примеру, доля неформальной занятости с
2013 по 2017 года уменьшилась с 24% до 19%, можем увидеть по диаграмме (рисунок 2).
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Диаграмма 1. Процентное соотношение
формальной и неформальной занятости
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Рисунок 2
При этом наиболее вовлечены в теневую занятость самые младшие и самые старшие
возрастные группы, что говорит о том, что в полной мере трудовые отношения не
сформированы для данной категории, которая только частично попадает под содействие
служб занятости. Занятое население в основных рабочих возрастах в неформальном секторе
составляет около 20% от общего числа занятых данной группы. Следует отметить, что
уровень неформальной занятости молодежи остается достаточно высоким.
Традиционно при анализе гендерной политики страны прибегают к применению
гендерных индикаторов и гендерной статистики.
Необходимо отметить тот факт, что существующий гендерный разрыв в ожидаемой
продолжительности жизни при рождении сохраняет тенденцию. Мужчины живут меньше
женщин. Также имеется отрицательная гендерная разница у женщин в показателе вклада в
ВВП страны в (-) 22%. Гендерный разрыв в заработной плате составляет (-) 31%.
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Рисунок 3 - Уровень безработицы в Казахстане в разрезе по полу
и возрасту в 2017 году
В соответствие с резолюцией МОТ от 2013 года население страны подразделяют на
экономически активную (занятые и незанятые (ищущие работу))и неактивную части (не
работающие и не ищущие работу). Занятые (трудоустроенные) и незанятые (безработные, но
ищущие работу) представляют рабочую силу страны.
167

Жастар Жылы аясындағы «Жастар және қазіргі заманның жаһандық сын-қатерлері»
Атты Жас ғалымдардың VI Халықаралық конгресі/ 04-06 сәуір 2019ж.

Согласно вышеприведенному Рисунку 6 необходимо отметить, что на рынке занятости
безработных женщин больше, чем мужчин. Гендерный разрыв в возрастной категории 20-24
лет составляет (-)1,2%, в возрастной категории 25-49 лет (-)1,8% и в категории пред-пожилые
50-54 и 55-59 лет разница в (-)1% и (+)0,2% соответственно.
«Вне рабочей силы» признаны лица безработные, но не ищущие работу (лица в
домохозяйстве) и не желающие работать, либо лица, которые не могут работать в силу
определенных причин (дети, пожилые, инвалиды).
Женщин, осуществляющих домашний труд на 10,1% больше мужчин.
Представленность казахстанских женщин в различных секторах экономики не
отличается от мировых средних статистических показателей. Наблюдается отрицательный
гендерный перекос в секторе индустрии и положительный гендерный разрыв в области
предоставления сервиса.
Итоговыми заключениями данной работы являются:
На основании концептуальных разработок обоснована важность обеспечения равных
возможностей женщин и мужчин в экономической и трудовой деятельности как базового
условия равенства.
Проведенный анализ позволил сформулировать ряд предложений, направленных на
создание комплексной гендерной политики, которая будет способствовать созданию равных
возможностей для женщин и мужчин в области социально-трудовых отношений:
1) на рынке труда и в сфере занятости необходимо обеспечить равные возможности
через преодоление дифференцированных условий найма и профессиональной карьеры в
зависимости от пола;
2) необходимо менять общественные представления и стереотипы о гендерных ролях
и моделях поведения;
3) неформальная занятость в Казахстане в основном проявляется в предприятиях
малого и среднего размера.
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Аннотация. В статье рассматриваются источники появления электромагнитных волн их
существенные влияния на живые организмы и последствия излучения ЭМП. Предложены
методы их устранения.
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Ключевые слова: электромагнитное поле, биосфера, радиочастоты.
Электромагнитное поле (ЭМП) как физическое понятие представляет собой особую
форму материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между любыми
находящимися в движении заряженными частицами. Другими словами, ЭМП возникает там,
где присутствует электрический ток. При этом источники переменного тока создают
изменяющееся во времени ЭМП, в то время как постоянный ток продуцирует статическое
ЭМП. Электромагнитное поле определяется как электростатическими взаимодействиями,
возникающими между заряженными частицами вне зависимости от подвижности последних
(т. н. электрическое поле), так и магнитной составляющей ЭМП, которая определяет
взаимодействия между движущимися зарядами и, в конечном итоге, между объектами,
несущими в себе электрический ток (например, отталкивание или притяжение
«наэлектризованных» предметов). При этом сила электрического поля зависит от величины
разности потенциалов заряженных частиц (т. е. от напряжения электрического тока) и от
расстояния между ними и выражается в вольтах на метр (В/м). В свою очередь,
интенсивность магнитного поля зависит уже от силы тока и также убывает с увеличением
расстояния между источниками последнего, что может быть выражено в амперах на метр
(А/м). Однако чаще всего силу магнитного поля выражают в единицах магнитной индукции
– теслах или гауссах (1 Тл = 10000 Г).
Влияние электромагнитных волн, точнее искусственного происхождения на живые
организмы является важным экологическим фактором. Рассмотренная в данной статье,
проблемы электромагнитных полей в настоящее время в центре внимание общественности
как у нас в стране, так и за рубежом.
В специальной литературе, посвященной проблемам действия ЭМП на живые
организмы, понятие «электромагнитное поле» трактуется более широко. Этим термином
обозначают также и всякое электромагнитное излучение (ЭМИ), длина волны которого
существенно превышает расстояние от источника до объекта воздействия. Длина волны
напрямую связана с частотными характеристиками электрического тока, а также с
энергетическим потенциалом ЭМИ, от величины которого во многом зависят
непосредственные эффекты ЭМИ.
За блага цивилизации организм человека все же расплачивается своим здоровьем, ведь
вред радиоволн очевиден.Различные электротехнические устройства, как и бытовые
приборы — компьютеры, линии электропередач, базовые станции сотовой связи,
электротранспорт излучают радиоволны и подавляют естественное электрическое поле
организма. Особенно вредно ионизирующее излучение, которое имеет определенные
параметры.
Все источники ЭМП можно разделить на естественные и техногенные. К первым
относятся электрическое и магнитное поля Земли. Гораздо меньшее значение имеют
атмосферные разряды (грозовая активность) и радиоизлучение Солнца и галактик. В отличие
от магнитного поля Земли, которые относится к статическим полям, техногенные
электромагнитные поля создаются источниками переменного тока и широко варьируют по
своим частотным характеристикам.
Для живого организма огромное значение имеет не столько величина воздействия
ЭМП, сколько характер этих полей. Представлениям об информационной функции
естественных ЭМП полностью соответствуют и данные о том, что наиболее агрессивное
воздействие на биологические объекты оказывают иррегулярные, т. е. резко меняющиеся по
частоте ЭМП, которые приводят к десинхронизации собственных электромагнитных
сигналов в живом организме[1].
Можно рассматривать и исключительно высокую биологическую активность
модулированныхЭМП. При этом модуляция, т. е. частота подачи импульсов ЭМП, будучи
синхронизирована с собственными ритмами биологической системы, резко увеличивает
эффективность воздействия ЭМП, причем независимо от основной (несущей) частоты.
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Установленнаязависимость биологического эффекта электромагнитных полей, от их
частотных характеристик позволяет объяснить тот факт, что переменное магнитное поле
промышленных частот (т. е. 50 - 60 Гц) оказывает выраженное воздействие на человека уже
при интенсивности всего 0,2 - 0,4 мкТл. В то время как магнитное поле Земли, измеряемое в
пределах 50 - 70 мкТл, не оказывает негативного влияния на биологические объекты и
относится к естественным факторам окружающей среды. Это становится понятным при
учете того, последнее по своим частотным характеристикам относится к статическим, т.е. не
меняющимся, магнитным полям, и, соответственно оказывает совершенно другое
информационное воздействие[1].
В дальнейшем, работами ученых было установлено, что, во-первых, нервная система
человека, особенно высшая нервная деятельность, чувствительна к электромагнитному
полю, и, во-вторых, что электромагнитное поле обладает так называемым информационным
действием при воздействии на человека в интенсивностях ниже пороговой величины
теплового эффекта.
Большое число исследований, выполненных в мире, и сделанные монографические
обобщения, дают основание отнести нервную систему к одной из наиболее чувствительных
систем в организме человека к воздействию ЭМП. На уровне нервной клетки, структурных
образований по передачи нервных импульсов (синапсе), на уровне изолированных нервных
структур возникают существенные отклонения при воздействии ЭМП малой интенсивности.
Изменяется высшая нервная деятельность, память у людей, имеющих контакт с ЭМП. Эти
лица могут иметь склонность к развитию стрессовых реакций. Определенные структуры
головного мозга имеют повышенную чувствительность к ЭМП[2].
В настоящее время накоплено достаточно данных, указывающих на отрицательное
влияние ЭМП на иммунологическую реактивность организма. Результаты исследований
ученых дают основание считать, что при воздействии ЭМП нарушаются процессы
иммуногенеза, чаще в сторону их угнетения. Установлено также, что у живых организмов,
облученных ЭМП, изменяется характер инфекционного процесса – течение инфекционного
процесса отягощается. Возникновение аутоиммунитета связывают не столько с изменением
антигенной структуры тканей, сколько с патологией иммунной системы, в результате чего
она реагирует против нормальных тканевых антигенов[4].
Все многообразие живого на нашей планете возникло, эволюционировало и ныне
существует благодаря непрерывному взаимодействию с различными факторами внешней
среды, приспосабливаясь к их влиянию и изменениям, используя их в процессах
жизнедеятельности. И большинство этих факторов имеют именно электромагнитную
природу. На протяжении всей эпохи эволюции живых организмов электромагнитные
излучения существуют в среде их обитания – биосфере[2].
В мировой литературе накоплены многочисленные данные о возможном
неблагоприятном влиянии ЭМИ радиочастотного диапазона на живой организм. Эти
излучения являются мощным физическим раздражителем, который может привести к
развитию функциональных и органических нарушений со стороны нервной, эндокринной,
сердечно-сосудистой, иммунной, кроветворной и других систем организма. ЭМИ могут
усугублять уже имеющиеся хронические заболевания или служить фактором,
способствующим возникновению заболеваний другой этиологии.
Уровень
электромагнитных
полей
радиочастотного
диапазона,
имеющих
искусственное происхождение, значительно превышают уровень естественных полей.
В отличие от других факторов окружающей среды, ЭМИ как правило не являются
сопутствующими в производственном процессе, а специально генерируются для достижения
технологических задач и имеют большие радиусы распространения. СВЧ ЭМИ может быть
непрерывным или прерывистым (импульсным). Последний режим позволяет создавать
значительную мощность в каждом отдельном импульсе. Электромагнитное поле
характеризуется векторами напряженности электрического (Е) и магнитного (Н) полей. При
частоте колебаний ниже 300 мГц в качестве характеристики ЭМ-поля принимается силовая
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характеристика - напряженность электрического поля, В/м или напряженность магнитного
поля - А/м. При частоте колебаний выше 300 мГц поле оценивается энергетической
характеристикой - плотность потока энергии (ППЭ), Вт/м кв. (или ее производными мВт/см2,
мкВт/см2).
Многочисленные исследования в области биологического действия ЭМП позволят
определить наиболее чувствительные системы организма человека: нервная, иммунная,
эндокринная и половая. Эти системы организма являются критическими. Реакции этих
систем должны обязательно учитываться при оценке риска воздействия ЭМП на население.
Биологический эффект ЭМП в условиях длительного многолетнего воздействия
накапливается, в результате возможно развитие отдаленных последствий, включая
дегенеративные процессы центральной нервной системы, рак крови (лейкозы), опухоли
мозга, гормональные заболевания. Электромагнитные поля могут быть особенно опасны для
детей, беременных (эмбрион), людей с заболеваниями центральной нервной, гормональной,
сердечно-сосудистой системы, аллергиков и людей с ослабленным иммунитетом.
Импульсное излучение (высокой интенсивности) оказывается более опасным для глаз,
чем непрерывное.
Особенно электромагнитное воздействие оказывает негативное влияние на детский
организм. Покупая ребенку очередной планшет или оставляя его под экраном телевизора,
необходимо задуматься о его здоровье.
Вред радиоволн или воздействие электромагнитных волн может привести к снижению
репродуктивности у мужчин и женщин. Воздействие радиации приводит к негативному
влиянию на мозг развивающего плода. Поэтому по рекомендации специалистов мобильные
телефоны необходимо носить не в кармане одежды, а в сумочках.
Кроме вреда радиоволн во время пользования мобильными телефонами, плеерами,
компьютерами мы совершаем пальцами однообразные движения. При этом задействованы
практически одни и те же мышцы. Со временем могут произойти заболевания суставов,
связок, сухожилий и мышц, появляется болезненное ощущение.работая за компьютером
необходимо через каждый час подыматься и делать упражнения, а также разминать мышцы
рук эспандером. Особенно необходимы упражнения для шейного отдела позвоночника.
При работе за компьютером повышается нагрузка на все отделы позвоночника,
начинает болеть голова и шея. При развитии воспаления в нервных корешках появляются
боли в руке. При неудобном положении тела при работе за компьютером нарушается
кровообращение и развивается остеохондроз.
Кроме физических упражнений для тела, необходимо позаботится о глазах. Для этого
монитор необходимо устанавливать на уровне глаз на специальную подставку. Для ноутбука
также можно приобрести подставку, которая значительно упростит и облегчит работу.
Все приведенные симптомы, лично нас тоже коснулись. Долгое сидение за
компьютером последовал постепенное онемение левой руки, слезоточивости глаз. И
постоянные головные боли. Мною лично (Луганская С.П.) сделана небольшой эксперимент,
который продлился две недели. Суть эксперимента: в первой неделя все время моей рабочей
комнате и в спальне находились ноутбук, телевизор, сотовый и радиотелефоны. На ночь все
устройства выключались, но некоторые из них от сети не вынимались. Постоянные головные
боли и онемение рук на утро ощущались, а на вторую неделю все устройства оставались в
другой комнате. А комната отдыха всегда была чиста от электроприборов. Результат был
ощутимым, на утро вставала бодрым, отдохнувшим. И этот маленький эксперимент дал
повод написанию этой статьи, возможно, проложил путь не только к изучению появление
источников электромагнитных
полей, а начать
борьбу с нежелательными
электромагнитными полями, которые подвергают наше здоровье в опасность.
В таблице 1 приводятся принятая в настоящее время Международным
консультативным комитетом по радио (МККР) классификация радиоволн.
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Таблица 1 - Классификация радиоволн по диапазонам[1]
Диапазон волн
Название
более 100 км
Низкочастотные электрические колебания
100 км -1 мм
РАДИОВОЛНЫ
100 – 10 км
сверхнизкие частоты
10 – 1км
километровые (НЧ)
1 км – 100 м
гектометровые (средние частоты)
100 – 10 м
декаметровые (высокие частоты)
10 – 1 м
метровые (очень высокие частоты)
1 м – 10 см
дециметровые (ультровысокие)
10 – 1 см
сантиметровые (сверхвысокие)
1 см – 1 мм
миллиметровые (крайне высокие)
1 – 0.1 мм
децимиллиметрове (гипервысоки)
2 мм – 760 нм
ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
760 – 380 нм
ВИДИМОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (оптический спектр)
380 – 3 нм
УЛЬТРОФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
10 нм – 1 пм
РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
больше 10 пм
ГАММА – ИЗЛУЧЕНИЕ
более 100 км
Низкочастотные электрические колебания
100 км -1 мм
РАДИОВОЛНЫ
100 – 10 км
сверхнизкие частоты
10 – 1км
километровые (НЧ)
1 км – 100 м
гектометровые (средние частоты)
100 – 10 м
декаметровые (высокие частоты)
10 – 1 м
метровые (очень высокие частоты)
1 м – 10 см
дециметровые (ультровысокие)
10 – 1 см
сантиметровые (сверхвысокие)
1 см – 1 мм
миллиметровые (крайне высокие)
1 – 0.1 мм
децимиллиметрове (гипервысоки)
2 мм – 760 нм
ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
760 – 380 нм
ВИДИМОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (оптический спектр)
380 – 3 нм
УЛЬТРОФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
10 нм – 1 пм
РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
больше 10 пм
ГАММА – ИЗЛУЧЕНИЕ

Частота
0-3 кГц
3 кГц – 3 ТГц
3 - 3 кГц
30 – 300 кГц
300 кГц – 3 МГц
3 – 30 МГц
30 – 300 МГц
300 МГц – 3 ГГц
3 – 30 ГГц
30 – 300 ГГц
300 ГГц – 3 ТГц
150 ГГц – 400 ТГц
400 – 800 ТГц
800 ТГц – 100 ПГц
30 ПГц – 300 ЭГц
меньше 30 Эгц
0-3 кГц
3 кГц – 3 ТГц
3 - 3 кГц
30 – 300 кГц
300 кГц – 3 МГц
3 – 30 МГц
30 – 300 МГц
300 МГц – 3 ГГц
3 – 30 ГГц
30 – 300 ГГц
300 ГГц – 3 ТГц
150 ГГц – 400 ТГц
400 – 800 ТГц
800 ТГц – 100 ПГц
30 ПГц – 300 Эгц
меньше 30 Эгц
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ ( С
ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЗКИХ ЗОН, ПРИЧИН СТАГНАЦИЙ)
РАХМАТУЛЛА А.С.
Магистрант, Алматы Менеджмент Университет, г.Алматы, Казахстан
ГАБДУЛИНА А.С.
д.э.н., профессор Алматы Менеджмент Университет, г.Алматы, Казахстан
Аннотация. Статья посвящена вопросам экономического анализа и рассматривается
как один из методов для выхода из кризиса в крупных компаниях. В статье особое внимание
было обращено на теорию и методологию использования экономического анализа для
лучшего видения проблем, их устранения и улучшения функционирования предприятий.
Экономический анализ является одним из основных звеньев в системе управления
предприятием. На самом деле, когда вы только начинаете планировать и формировать
предприятие, вам нужны какие-то знания (как реализовать каждый этап существования и как
найти решение в решении любых проблем и как выйти из кризиса). Вопросы экономического
анализа играют важную роль в оценке эффективности хозяйственной деятельности и поиск
путей ее повышения. Любая предпринимательская деятельность нуждается в постоянном
контроле за ее развитием, анализе процесса, влияющего на современные условия управления
предприятием. Прежде всего это связано с изменением экономических условий, в которых
работает предприятие, таких как компьютерный рынок, налоговое, правовое и другие [1].
В Казахстане эта проблема актуальна, потому что мы находимся на этапе становления
и развития нашей экономической системы. Новые предприятия открываются постоянно, но
многие предприниматели вообще не обращают внимания на экономический анализ всех
факторов. Это вызовет кризис компании, потому что они не определяют негативный фактор
во времени. Именно поэтому для лучшего видения проблем, их устранения и улучшения
функционирования предприятий необходимо совершенствовать знания специалистов. В
связи с этим методы анализа использования экономического потенциала организаций,
производства продукции, ее стоимости и предыдущего состояния требуют новых условий
использования. Все это становится актуальным из-за ограниченности природных ресурсов,
дефицита финансирования, периодических финансовых кризисов, характерных для
современного этапа развития экономики нашей страны [2].
Объектами экономического анализа являются имущественно-финансовое положение
организации, ее производственная, снабженческо-сбытовая, финансовая деятельность,
работа отдельных структурных подразделений организации (цехов, производственных
участков, бригад).
Экономический анализ как наука, как отрасль экономических знаний, наконец, как
учебная дисциплина тесно взаимосвязана с другими конкретными экономическими науками.
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Схема №1 - Взаимосвязь экономического анаиза с различными экономическими науками
Экономический анализ представляет собой комплексную науку, использующую наряду
с собственным, также аппарат, свойственный ряду других экономических наук.
Экономический анализ так же, как и другие экономические науки, изучает экономику
отдельных объектов, но под свойственным только ему углом зрения. Он дает оценку
состояния экономики данного объекта, а также его текущей хозяйственной деятельности [3].
Характерные особенности метода экономического анализа:
Методика - совокупность методов и правил наиболее целесообразной реализации
аналитического исследования.
Общая методика используется при изучении различных объектов экономического
анализа в различных отраслях промышленности. Частные методы конкретизируют общий
порядок для отдельных отраслей экономики, видов производства, объектов исследования.
Методология экономического анализа - методические рекомендации для аналитических
исследований:
- Руководство по последовательности и периодичности аналитических исследований;
- Описание методов изучения объектов исследования;
- Указания по организации анализа, его методическому, техническому и
информационному обеспечению;
- Рекомендации по оформлению анализа.
Технология анализа - последовательность аналитической работы.
Методы исследования - методологический инструментарий анализа.
Этапы комплексного анализа деятельности предприятий:
- уточняются объекты, цели и задачи плана анализа аналитической работы;
- Разработка системы показателей, характеризующихся объектом анализа;
- Сбора информации для анализа с целью проверки точности, надежности,
сопоставимости;
- Сопоставление фактических результатов с планом деятельности, кодексами,
стандартами, данными прошлых лет; достижениями ведущих предприятий; усреднение
данных, установленных тенденциями и темпами развития предприятия, его рейтингом,
ситуацией на финансовом и товарном рынках; выявление вопросов, требующих разработки
мер по их решению;
- Выявляет факторы и их влияние на результаты бизнеса в прошлом и в будущем,
выявляет неиспользованные резервы и оценивает достигнутые результаты;
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- Рассматриваются возможные сценарии развития предприятия в текущей ситуации,
оцениваются существующие резервы повышения эффективности предприятия на основе
изучения инноваций;
- Выработка рекомендаций для принятия стратегических и тактических управленческих
решений, направленных на достижение целей.
Наиболее полным и глубоким является внутренний (внутрихозяйственный) анализ,
проводимый, как правило, функциональными отделами и службами данной организации.
Поэтому перед внутренним анализом стоят гораздо более многочисленные задачи, чем перед
внешним анализом.
Эффективность и необходимость экономического анализа зависит от большого
количества факторов. На деятельность компании влияют как внутренние, так и внешние
факторы.
Основные из них показаны на рисунке 1.
Факторы
Внешний
входов (материальных,

обеспечить
трудовых,
технологическая система)
политическая стабильность

Внутренний
рациональная организация и управление
структура компании

высокая
конкурентоспособность
продукции технология
эффективность
государственного
высокий уровень организации и
регулирования экономической
культура производства
процессы
эффективное
осуществление
рациональная
производственная
и
соответствующих
сбытовая политика
государственная программа
Рисунок 1 - Факторы, влияющие на деятельность предприятия
Прежде всего экономический анализ принято подразделять на два основных вида —
финансовый анализ и управленческий анализ — в зависимости от содержания анализа,
выполняемых им функций и задач, стоящих перед ним.
Финансовый анализ, в свою очередь может быть подразделен на внешний и
внутренний. Первый проводится налоговыми органами, банками, статистическими органами,
вышестоящими организациями, поставщиками, покупателями, инвесторами, акционерами,
аудиторскими фирмами и др. Основной задачей внешнего финансового анализа
является оценка финансового состояния организации, ее платежеспособности и ликвидности.
Проводится при самой организации силами ее бухгалтерии, финансового отдела, планового
отдела, других функциональных служб. Внутренний финансовый анализ решает гораздо
больший спектр задач по сравнению с внешним. Внутренний анализ изучает эффективность
использования
собственного
и
заемного
капитала,
исследует показатели
прибыли, рентабельности, выявляет резервы роста последних и укрепления финансового
состояния организации. Внутренний финансовый анализ, таким образом, направлен на
разработку и внедрение оптимальных управленческих решений, способствующих
улучшению финансовых показателей деятельности данной организации[4].
Экономический анализ является одним из важнейших звеньев в системе управления,
потому что это этап, когда мы планируем, когда мы видим какие-то проблемы и знаем, как
выйти из кризисных ситуаций. Вопрос экономического анализа играет важную роль в оценке
эффективности хозяйственной деятельности и поиске путей ее совершенствования. В
Казахстане эта проблема очень актуальна. Многие предприниматели не обращают внимания
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на экономический анализ всех факторов, которые могли бы привести к кризису, если бы
своевременно не выявили негативный фактор. Поэтому мы должны совершенствовать
знания специалистов, видеть проблемы, исправлять их и совершенствовать
функционирование предприятий. Функционирование современного экономического анализа
невозможно без использования компьютерных и информационных технологий. Они дают
возможность в короткие сроки составить бухгалтерские документы, рассчитать налоги на
заработную плату, пошлины и подготовить все счета для того, чтобы затем произвести
автоматизированный экономический анализ, финансовое планирование и прогнозирование.
Но в Казахстане нету этой практики. Это является недостатком, так как его применение
имеет возможность повысить эффективность производства. Так, роль экономического
анализа на предприятии очень велика. Анализ используют при оценке результатов,
выявлении негативных и положительных сторон деятельности предприятия, планировании и
контроле реализации планов и целевых показателей. Экономический анализ - это этап
управления, который способствует инновациям, использованию научно - технических
достижений на практике, повышению интеллектуального потенциала для получения новых
экономических выгод.
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БИООБЬЕКТЫ ПУТЕМ РАЗРАБОТКИ ОМАГНИЧИВАЮЩЕГО УСТРОИСТВА
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Аннотация. Проведены теоретические и экспериментальные исследования,
позволяющие разработать научную основу и создать практическую базу для эффективного
использования при обмолоте семян житняка электромагнитными способами.Обоснованы и
проверены эффективные режимы исследуемых видов обмолота, позволяющие повысить
продуктивность, сохранить потребительские достоинство и получить экологически чистую
продукцию.
В связи с бессистемным использованием пастбищ, большая площадь которых
располагается в засушливых регионах Казахстана, идет усиленная деградация растительного
и почвенного покрова.В некоторых регионах Казахстана процессы опустынивания приводят
к увеличению площади открытых подвижных песков и, как следствие, к возникновению
пыльных бурь. Пастбища теряют компенсационную возможность самовозобновления и
самовоспроизводства растительной массы. Идет интенсивная деградация пастбищ. Из-за
низкопродуктивных сенокосов и пастбищ, а также от недостатка ассортимента трав плохо
используется генетический потенциал животных.Для расширения пастбищного хозяйства
нет достаточного количества качественных семян пастбищных растений, в частности
житняка. Потребность в семенах удовлетворяется лишь на 15…20 %. Качество их низкое.
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Используемые в семеноводстве машины не учитывают агробиологические особенности
семян житняка, а применение серийных зерноуборочных комбайнов и жаток на семенных
посевах приводит к значительным потерям.[1].
Эффективность производства продукции растениеводства во многом определяется
наличием высококачественного посевного материала и сохранностью продукции в процессе
хранения и переработки. Существующие методы и технологические приемы предпосевной
стимуляции семян, основанные на применении высокотоксичных химических препаратов,
использовании гидротермической обработки и т.д., связаны с большими затратами труда и
низкой технологичностью процесса обработки семян. Кроме того, прямым следствием от
применения ядохимикатов является загрязнение окружающей среды и нарушение
экологического равновесия в природе. В научных лабораториях и в производственных
условиях испытаны много факторов на семена таких как: электрические и магнитные поля,
солнечный свет, инфракрасное и лазерное облучение, токи высокой и сверхвысокой
частот[2].
Существующие способы уборки и обмолота, а также сепарации семян житняка не
позволяют проводить разделение микротравмированных и целых семян. Поэтому возникла
необходимость создания технологии обмолота и электромагнитного устройства,
позволяющие минимизировать потери микротравмированными семенами, которая позволяет
повысить урожайность и сократить расходы на их хранение до 40%.
В основе лежит информационное воздействие микроволновой энергии малого уровня
мощности на биологические объекты. Это воздействие повышает энергию прорастания
семян растений. Применение данной технологии для предпосевной обработки семян
позволяет получить прибавку урожая на 10-12%. Микроволновая технология позволяет
уничтожить семенную инфекцию, повысить энергию прорастания семян, увеличить
фотосинтезирующий аппарат растений, способствует более быстрому развитию растений,
повышает урожайность культур.
Широко используется воздействие ЭМП различных частот на эндогенной стадии
развития растения.Применение электромагнитного воздействия позволяет получать
прибавку урожая на 10-12%; уничтожать семенную инфекцию; повышать энергию
прорастания и всхожесть семян; улучшать фотосинтезирующий аппарат растений [3].
Анализ электрических и магнитных воздействий на семена, эффективности воздействия
магнитного поля в предпосевной подготовке семян ячменя проведен в работах. Способ
определения эффективности предпосевной лазерной обработки семян сельскохозяйственных
растений предложен в работе. Влияние предпосевной обработки семян лазерным излучением
и постоянным, а также градиентным магнитным полем на рост, развитие и урожайность
различных сортов яровой пшеницы изучено в работах. Показано влияние этих факторов на
посевные качества семян и рост проростков. Установлено, что изменение продуктивности
яровой пшеницы зависит от сроков хранения семян, обработанных факторами
электромагнитной природы [4].
Обработка электромагнитным полем сверхвысокой частоты повышает посевные и
урожайные качества семян овощных культур, семян гороха и овса. Предпосевная обработка
магнитно - импульсным облучением оказывает действие на всхожесть семян гороха и
чечевицы. Улучшение посевных свойств семян зерновых культур достигается обработкой
градиентным магнитным полем. Эффективность метода предпосевной обработки семян
лазерным излучением и градиентным магнитным полем показана на примере ячменя,
электромагнитным полем СВЧ на примере семян озимой тритикале. Однако, при изучении
отклика на электромагнитную обработкушести сортов яровой мягкой пшеницы казахской
селекции, направленной на изменение адаптивных свойств, только растения сорта Акмола 2,
выращенные после обработки семян перед посевом ЭМП СВЧ, отличаются комплексом
благоприятных признаков – высокой стрессоустойчивостью и стабильностью, относительно
большой генетической гибкостью и низкой пластичностью [4-5].
Изменение структуры урожая ячменя сорта Абава, достигается действием магнитного
177

Жастар Жылы аясындағы «Жастар және қазіргі заманның жаһандық сын-қатерлері»
Атты Жас ғалымдардың VI Халықаралық конгресі/ 04-06 сәуір 2019ж.

поля и электрокоронного разряда. При действии магнитного поля урожайность увеличилась
на +33%, за счет увеличения продуктивных стеблей, несущих колос с наполненными
зернами (+15%). Также увеличилась масса 1000 зерен (+7%), количество наполненных зерен
в колосе. При действии электрического поля коронного разряда урожайность увеличилась на
+28%, в основном за счет увеличения продуктивных стеблей, несущих колос с
наполненными зернами (+24%). Также увеличилась масса 1000 зерен (+6%)[3-5].
Одним из направлений стимулирующего действия магнитного поля является
повышение
резистентности семян растений.Установлено, что в основе воздействия
электромагнитного поля лежит возможность адекватного восприятия энергетического
оптимума каждой сельскохозяйственной культурой. Семена растений одного сорта,
произраставшие на разных полях, собранные в разные сроки, высушенные и хранившиеся в
разных температурных режимах и условиях, имеют разные показатели оптимального
воздействия. При этом электромагнитная обработка семян приводит не только к повышению
урожайности на 10-15%, но также и к повышению резистентности (сопротивляемости) к
грибковым и бактериальным заболеваниям зерна, что позволяет снижать количество
химических веществ-протравителей антигрибковых и антибактериальных препаратов,
используемых перед посевом, на 30%.
Вывод о повышении урожайности за счет повышения болезнеустойчивости был сделан
на примере озимой пшеницы на основании данных, полученных после ее обработки
электромагнитным излучением.
Важным вопросом является механизм влияния магнитного поля на всхожесть и рост
семян. Высокую продуктивность воздействия высокочастотного электромагнитного поля
(ВЧЭМП) на посевные качества семян показала обработка таких зернобобовых культур, как
донник белый сорта Коптевский, эспарцет песчаный сорта Колпатский, соя сорта Вилия,
люпин узколистный сорта Прывабны, галега восточная сорта Полесская, лядвенец рогатый
сорта ИЗиС, клевер луговой сорта Цудойны , вика полевая сорта Удача, горох полевой
сорта Свiтанок [5].
Выбор ВЧЭМП в качестве источника энергии позволяет избежать
большой
пространственной неоднородности плотности мощности электромагнитного поля в ближней
зоне действия, проявляющейся при воздействии на образцы семян постоянных магнитных
полей или же электромагнитных полей низкой (f € Гц ÷кГц) и сверхвысокой (f € ГГц)
частот с величиной индукции магнитной составляющей порядка нескольких мТл [6].
Предварительно отсортированные семена подвергались воздействию высокочастотной ЭМО
с использованием электросепаратораСДЛ-1. Воздействие на семена проводилось на
экспериментальной установке, созданной на основе генератора переменного тока ВЧИ-62-5ИГ-101[6], позволяющей возбуждать электромагнитное поле на промышленной частоте
f=5.28 МГц. Поле локализовалось в водоохлаждаемом спиралеобразном трехвитковом
индукторе с внутренним диаметром D= 80 мм и длиной L=90 мм, подключенным в качестве
индуктивной нагрузки к выходу генератора ВЧИ-62-5-ИГ-101.Продолжительность t0
стационарной стадии воздействия синусоидального магнитного поля с амплитудой 835 А/м
составляла 5, 10, 15 и 20 мин. Среднеквадратичные величины напряженности магнитной Н и
электрической Е составляющих электромагнитного поля, существующие на оси индуктора,
были определены измерителем напряженности высокочастотного поля П3-15 с индикатором
Я6П-110: Н ∼590 А/м (В≈1мТл, с погрешностью ∼6%), Е ∼12700 В/м (с погрешностью ∼
4%). Амплитудные значения H* = √2Hи E* =√ 2 Eдостигали 835 А/м (В ≈ 1,5 мТл) и 17960
В/м соответственно, то есть величина Н* лишь в 30 раз превышала фоновую индукцию
магнитного поля Земли (ВЗ≈ 0,05 мТл). Значения Н и Е в краевой зоне на расстоянии ∼D/2 от
оси индуктора были оценены расчетным путем с использованием данных. Для магнитной
составляющей отличие от осевых значений не превышало 15%. В работе определяли
энергию прорастания (на 3–4-й день), лабораторную всхожесть – (на 7–10-й день после
посева), анализировали изменение внутренней структуры семян[6-7].
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Решение поставленных задач осуществляется на основе системного научного подхода с
использованием теоретических методов: теории магнитной проницаемости, математической
статистики, регрессивного анализа, математического и физического моделирования с
использованием измерительной и вычислительной техники.
Для семян житняка будут: получено аналитическое описание явлений, вызываемых
электромагнитными воздействиями. Предложен способ электромагнитного воздействия на
семян житняка, включающий омагничивание в процессе обмолота. Получены
математические зависимости процесса обработки семян электромагнитным способом.
Будут систематизированы сведения по электромагнитным способам влияния на
биообьекты.
Будет разработан, изготовлен и испытан опытный образец установки. Создан
математический аппарат для расчета установки.
Список использованной литературы:
1. ТойлыбаевМ.С. Инновационные технологии и машины для уборки семян
пастбищных растений. Монография. Алматы: Дулат, 2011.-254с.
2. SadykovZH., Espolov T, Zhalnin E., Sadykova S. Crop threshing method //U.S. PATENT
APPLICATION DOCKET: 22754-217, 21.November 2013.
3. SadykovZh., ToilybevМ, Toilybev N. Substantion of the Tilt the Camera Advanced
Cleaning Seeds Pasture Plants // Asian J. Exp.Sci., Vol.26,No.2,2012; 39-42.
4. Садыков Ж.С. «Казакстандык-1»: современные достижения классической механики,
электроники и биофизики // Алтын Сапа, №3-4 (6), 2012.- С.10-13.
5. Способ определения коэффициента разравнивания биомассы, поступающей в МСУ
комбайна и устройство для его осуществления. // Садыков Ж.С., Есполов Т.И., Тойлыбаев
М.С., и др. Патент РК № 29317, 15.12.2014, бюл.№5.
6. Аксенов С.И., Булычев А.А., ГрунинаТ.Ю., «О механизмах воздействия
низкочастотного магнитного поля на начальные стадии прорастания семян пшеницы» //
Биофизика 1996. Т. 41. Вып 4. С 919 - 925.
7. Садыков Ж.С., ЕсполовТ.И., ЖалнинЭ.В., Садыкова С.Ж. и др. Способ обмолота
сельскохозяйственных культур //Описание изобретения к патенту KZ №25204, опубл. 25.12.
2013, бюл.№12.
ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛОСКОГО ШЕСТИЗВЕННОГО
МЕХАНИЗМА ЧИСЛЕННЫМИ И АНАЛИТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
ТУКЕШОВА Г.А.
докторант, Казахский национальный университет имени аль-Фараби,
г. Алматы, Казахстан
ТЕМИРБЕКОВ Е.С.
научный руководитель, д.т.н., профессор КазНУ им.аль-Фараби,
г. Алматы, Казахстан
Рассмотрим кинематику плоского шестизвенного механизма типа Стефенсона (по
классификации Артоболевского И.И. – это механизм IV класса [1]). Анализ работ по
кинематике этого и подобных ему механизмов показывает, что разработаны различные
графические и численные методики анализа положений [1].
Наряду с этими графическими и численными методами, разработан еще один подход
кинематического анализа плоских шестизвенных механизмов типа Стефенсона, он
аналитически решает задачу анализа их положений. Суть его заключается в следующем:
- в качестве стойки механизма назначается одно из звеньев подвижного
четырехзвенного изменяемого контура, входящего в состав этих механизмов;
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- движение механизма рассматривается уже относительно этой выбранной стойки;
- в качестве изменяемого параметра берется угол, образованный выбранной стойкой и
смежным с ней звеном подвижного четырехзвенного изменяемого контура;
- механизм таким образом в относительном движении преобразуется в шестизвенный
механизм II класса;
- для полученного шестизвенного механизма II класса проводится аналитический
анализ положений;
- обращением движения условной стойки относительно стойки абсолютного движения
найденные относительные положения механизма приводятся в истинное положение.
Рассмотрим кинематическую схему плоского шестизвенного механизма типа
Стефенсона с внешней поступательной парой (рис.1a).

Рисунок 1. Кинематическая схема шестизвенного механизма
Заданными считаем координаты стойки O в системе координат O-X-Y; угол 
наклона прямой, проходящей через шарниры Е и C к оси O-X и пересекающей ее в точке F, а
также длины звеньев l ОА, l АB, l АД, l ВD, l ВС, l DE, lСЕ. Решим задачу о нахождении
"начальных" положений УЗС, то есть найдем соотношения, связывающие координаты
шарниров A, B, C, E, D и угол  1. Условно будем считать какое-либо контурное звено,
например звено 5, стойкой. Рассмотрим движение всего механизма относительно системы
координат Е-x-y, жестко связанной со звеном 5, причем ось абсцисс пусть проходит через
точку С. Примем за обобщенную координату угол  между звеньями 4 и 5 (рис.1b).
Соединим шарниры Д и C переменным вектором l ДC , он определяется:
xc  l ДC , y C  0 ,

xD  l DЕ  cos , у D  l DЕ  sin

 y  yD 
(5)
(5)
l DC  ( xC  xD ) 2  ( yC  y D ) 2 ;  DC
 arctg  C
 , где индекс " " означает, что
x

x
D 
 C
условно за стойку принято звено 5 (рис.1b). Определим угол
 l 2 BD  l 2 DC  l 2 BC 
(5)
 ВDС   arccos 
 , где знаки  определяют сборки группы В-Д-С. Тогда
2l DC * l BD


( 5)
( 5)
( 5)
положение точки B в относительном движении  DB
,
  DC
  BDC
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(5)
2
2
2 
 lВD
cos( DB
)
 xB   xD 
 l АD
 l АВ
(5)


l

.
Определим
 АDB   arccos 
 , где знаки 
 y   y  BD 
(5) 
sin(

)
2
l
*
l
 B  D


DB 

ВD
AД

определяют сборки группы А-D-B. Тогда положение точки A в относительном движении:

(5)
(5)
cos( DB
  АDB
)
 x А   xВ 


l

.
 y   y  АВ 
(5)
(5)
 А  В
 sin( DB   АDB ) 
окружности с центром в шарнире A

Уравнение

и радиусом
lОА :
( x  xА )  ( y  y А )  l . Уравнение прямой, проходящей через заданную точку (x ,y) и
составляющей заданный угол  с заданной прямой y = k1x + b:
2

2

2
ОА

y  y1 

k1  tg
( x  x1 ) ,
1  k1tg

(1)

тогда уравнение прямой, проходящей через точку F(- l FЕ , 0) под углом  к заданной прямой
y = 0, проходящей через шарниры Е и C в системе координат Е-x-y имеет вид:
y   tg  x  l FЕ



(2)

Для нахождения точек пересечения прямой с окружностью подставим (2) в (1) и
получим квадратное уравнение по x:
2
x  x A 2   tg x  l FЕ   y A 2  lОА
,

решая которое и учитывая (2) находим координаты O(xо,yо).
Теперь переходим к абсолютному движению относительно системы координат O-X-Y,
используя формулы обращения движения из относительного к абсолютному. Определяем
истинные координаты шарниров A, B, C, E и углы  1 для принятого значения угла  :
 X A  ( x A  x o ) cos   ( y A  y o ) sin 

 Y A  ( x A  x o ) sin   ( y A  y o ) cos 
 X C  ( xC  xo ) cos   ( yC  yo ) sin 
,

 YC  ( xC  xo ) sin   ( yC  yo ) cos 

 X B  ( xB  xo ) cos   ( y B  yo ) sin 
, 
 YB  ( xB  xo ) sin   ( y B  yo ) cos 
 X D  ( xD  xo ) cos   ( y D  yo ) sin 

 YD  ( xD  xo ) sin   ( y D  yo ) cos 

 X E  ( xE  xo ) cos   ( y E  yo ) sin 

 YE  ( xE  xo ) sin   ( y E  yo ) cos 

Определив координаты шарниров A(XА, YА), B(XВ,YВ), C(XС, YС), E(XЕ,YЕ), D(XD,YD) в
системе координат OXY, по известным формулам найдем углы наклона всех звеньев.
Для примера, значения параметров механизма примем следующими (размерность: м,
сек): Координаты стойки кривошипа X0 = 0.0, Y0 = 0.0,; длины звеньев LОА = 0.17, LАD = 0.20,
LAB= 0.17, LBC= 0.50, LDE= 0.39, LCE= 0.20, YE= -0.12, YC= -0.05; угол  = 0.00, угол между
звеньями LAD и LAB звена 2 равен  = 880. Значение угловой скорости кривошипа 1 примем

 1 = 200 c-1; кривошип 1 совершает полный оборот вращения.
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На рисунке 2 показано перемещение точки A кривошипа 1; точек B, D звена 2, точек C,
P, E внешнего ползуна 5 как функций углового положения  1 полно оборотного вращения
ведущего кривошипа 1; угловые скорости и ускорения звена 2, звеньев BC и DE - на рисунке
3; соответственно на рисунках 3 и 4 - скорости и ускорения точек A, B, D, C, P, E.

Рисунок 2. Перемещение точек

Рисунок 3. Скорости и
ускорения точек

Рисунок 4. Ускорения точек
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ҰЙЫМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ-ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ
ТҮСІНІГІ МЕН МӘНІ
АБИТОВА А.К.
Нархоз университетінің э.ғ.м., аға оқытушысы
Алматы қ., Қазақстан
Нарықтық қатынастарға көшу жағдайында сапалы өзгерістер басқарудың
экономикалық құралдарымен, соның ішінде есепке алу, бақылау, талдау арқылы жүзеге
асады. Ақпараттық қамсыздандыруды рационализациялау жаңадан туындайтын мәселелерді
шешуде маңызды рөл атқарады, өйткені іскерлік ортадағы кәсіпорындарда қаржылық және
экономикалық процестер туралы толық ақпарат алу қажеттілігі артып келеді. Осыған
байланысты әр түрлі сипаттағы басқару ақпаратының танымалдық деңгейі өсуде,
бухгалтерлік есепке алу нәтижесінде қалыптастырылған деректер бұл ақпараттардың негізін
құрайды. Мәселен, Батыста әр түрлі ақпараттық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін,
әдетте, фирманы басқару үшін қажетті ақпарат беретін өзара байланысты кіші жүйелерден
тұратын басқару ақпараттық жүйелері құрылады[1].
Сонымен бірге бухгалтерлік есеп жүргізу маңызды болып табылады, өйткені ол
экономикалық ақпарат ағынын басқаруда жетекші рөл атқарады және оны фирманың барлық
бөлімшелеріне, сондай-ақ фирмадан тыс мүдделі тараптарға бағыттайды. Американдық
бухгалтерлер институтының анықтамасына сәйкес бухгалтерлік есептің функциясы:
«алынған ақпаратты басқару шешімдерін қабылдау үшін пайдалану мақсатында кәсіпкерлік
субъектілері туралы қаржылық сипаттағы сандық ақпарат беру».
Бухгалтерлік есепте қалыптастырылған ұйым қызметінің қаржы нәтижелері оның
жұмысының тиімділігінің маңызды көрсеткіштерінің бірі болып табылады және бухгалтерлік
ақпаратты пайдаланушы тұлғалардың шешім қабылдауы кезінде пайдаланылады.
Тақырыптың мәнін ашатын негізгі түсініктер: қаржы нәтижелері, қарапайым қызметтен
түскен табыстар мен шығыстар, басқа да кірістер мен шығыстар, жалпы пайда, бөлінбеген
пайда.
Қаржылық нәтиже - ұйымның меншікті капиталының есептік кезең ішінде кәсіпкерлік
қызмет барысында қалыптасқан құнының өсуі (азаюы). Бухгалтерлік есеп тұрғысынан
кәсіпорынның соңғы қаржылық нәтижесі кірістер мен шығыстар арасындағы айырмашылық
болып табылады. Бұл көрсеткіш кәсіпорынның қызметінде ең маңызды болып табылады
және оның табыстылығы мен сәтсіздіктерінің деңгейін көрсетеді.
Кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелері, ең алдымен, кәсіпорын шығаратын
өнімнің сапалық көрсеткіші бойынша, осы өнімге деген сұраныс деңгейімен анықталады,
өйткені, әдетте, қаржылық нәтижелердің негізгі бөлігін өнімді (жұмыстар, қызметтер)
сатудан түскен пайда (шығын) құрайды. Кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижесі осы
кәсіпорынның маңыздылық деңгейін сипаттайды. Нарықтың басқару жағдайында кез-келген
кәсіпорын өз қызметінен оң нәтиже алуға мүдделі, өйткені бұл көрсеткіштің көлеміне
байланысты кәсіпорын өз мүмкіндіктерін кеңейте алады, кәсіпорында жұмыс істейтін
қызметкерлерді ынталандырады және т.б. Бухгалтерлік есеп тұрғысынан кәсіпорын
қызметінің соңғы қаржылық нәтижесі 5510 «Бөлінбеген пайда» шоты бойынша қалыптасқан
және қаржылық есептілікте көрсетілген пайда мен шығындар туралы есепте көрсетіледі.
Кәсіпорынның қаржылық нәтижесін сипаттайтын түрлі көрсеткіштерге анықтама
беруге тырысайық. Фирмалар қызметінің қаржылық нәтижелерін сипаттайтын ең маңызды
экономикалық категория бұл – табыс [2].
Пайда - табыс пен өндіріс шығындарының арасындағы айырмашылық. Отандық
тәжірибеде қолданылатын пайда көлемін талдау тәсілі арқылы оның келесі түрлері
анықталды.
- негізгі қызметтен түскен пайда;
- қаржылық-шаруашылық қызметтен түскен пайда;
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- инвестициялық қызметтен түсетін пайда;
- таза пайда;
- ұйымға тиесілі пайда.
Отандық кәсіпорындардың есеп беруінде пайда көрсеткіштері сәл өзгеше сипатқа ие.
Кестеде отандық кәсіпорындардың есептілігінде пайдаланылатын пайда көрсеткіштерін
есептеу тәртібін ұсынамыз.
№

1

2
3

4

5

1- кесте– Пайда көрсеткіштерін есептеу тәртібі
Пайда
Есептеу тәртібі
көрсеткіштері
1
2
Жалпы пайда
Тауарларды, өнімдерді, жұмыстарды, қызметтерді (ҚҚС,
акциздер және соған ұқсас мәжбүрлі төлемдерді есепке
алғанда) сатудан түсетін табыс (таза) - тауарларды,
өнімдерді, жұмыстарды, қызметтерді өткізудің өзіндік
құны
Өткізуден түскен пайда Жалпы пайда - коммерциялық және әкімшілік шығыстар
ҚаржылықӨткізуден түскен пайда (шығын) + пайыздық дебиторлық
шаруашылық
берешек - төленетін пайыздар + басқа ұйымдардағы
қызметтен
түсетін қатысудан түскен кірістер + басқа операциялық табыс пайда (шығын)
басқа операциялық шығыстар
Есеп беру кезеңінің Қаржылық-шаруашылық қызметтен түскен пайда (шығын)
пайдасы (шығын)
+ операциялық емес кірістер - басқа да операциялық емес
шығыстар
Есепті
кезеңнің Есепті кезеңнің пайдасы (шығыны) - пайдаға салынатын
бөлінбеген
таза салықтар - дерексіз қорлар
пайдасы
Ескерту: оқылған әдебиеттер негізінде авторлармен құрастырылған

Шетелдік тәжірибеде пайда бухгалтерлік және экономикалық деп бөлінеді.
Бухгалтерлік табыс - сыртқы шығындарды шегерген жағдайдағы фирманың ортақ түсімі
немесе жалпы табысы. Экономикалық пайда - бұл барлық шығыстарды шегергендегі жалпы
кіріс. Шетелдік тәжірибеде қалыпты пайда тұжырымдамасы да бар. Қалыпты пайда – қажетті
қызмет саласында фирманы ұстап тұру үшін қажетті пайданың номиналды мөлшері.
Пайда түсінігін қарастырғанда, ең алдымен, оның келесідей сипаттамаларын атап өту
керек:
1. Пайда - қызметтің жекелеген түрін жүзеге асыруға қажетті кәсіпкердің табысы;
2. Пайда - кәсіпкердің белгілі бір коммерциялық табысқа жету үшін өзінің капиталын
инвестициялайтын табысының нысаны;
3. Пайда - өз капиталын бизнестің белгілі бір түріне салған кәсіпкердің кепілді кірісі
емес;
4. Пайда кәсіпкерлік қызмет барысында алынған барлық кірістерді емес, тек осы
қызметті жүзеге асыру үшін жұмсалған шығыстардан «тазартылған» табыс бөлігін
сипаттайды;
5. Пайда - бұл ақша формасында берілетін құндық көрсеткіш. Пайданы бұлай бағалау
онымен байланысты барлық негізгі көрсеткіштердің - инвестицияланған капитал, алынған
кірістер мен шығындардың құнын есепке алу практикасына байланысты [3].
Компанияның пайдасын басқару процесінде операциялық қызмет бойынша пайда алу
басты рөл атқарады. Операциялық қызмет - бұл кәсіпорынның іске асырылуын қамтамасыз
ету үшін негізгі қызмет түрі.
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Кәсіпорынның операциялық қызметі пайданың қалыптасу сипатын анықтайтын келесі
негізгі ерекшеліктермен сипатталады:
- кәсіпорынның бүкіл шаруашылық қызметінің негізгі компоненті, негізгі мақсаты;
- операциялық қызмет инвестициялық, қаржылық және өзге де қызметтермен
салыстырғанда басымдыққа ие;
- операциялық қызметтің даму қарқындылығы - кәсіпорын өмірлік циклінің жеке
кезеңдерін бағалаудың негізгі параметрі болып табылады;
- кәсіпорынның операциялық қызметінің құрамына кіретін іскерлік операциялар
тұрақты сипатта болады.
Маңызды экономикалық категория және кез-келген коммерциялық ұйым қызметінің
негізгі мақсаты бола отырып, пайда материалдық өндіріс саласында құрылған таза табысты
көрсетеді және бірқатар функцияларды орындайды.
Біріншіден, пайда кәсіпорынның қызметінің нәтижесі ретінде алынған экономикалық
тиімділікті сипаттайды. Кәсіпорындағы табысты алу дегеніміз, алынған кірістер оның
қызметіне байланысты барлық шығындардан асып түсетінін білдіреді.
Екіншіден, пайда ынталандырушы функция атқарады. Ол бір мезгілде тек қаржы
нәтижесі ғана емес, сонымен қатар компанияның қаржы ресурстарының да маңызды
элементі ретінде қарастырылады. Сондықтан компания максималды пайда табуға мүдделі,
себебі бұл өндірістік қызметті кеңейту, кәсіпорынның ғылыми-техникалық және әлеуметтік
дамуы үшін негіз болып табылады.
Үшіншіден, пайда - түрлі деңгейдегі бюджеттердің қалыптасуының маңызды
көздерінің бірі.
Нарықтық қатынастар жағдайында, әлемдік тәжірибе көрсеткендей, пайда табудың екі
негізгі көзі бар [4].
Біріншісі - белгілі бір өнімді шығарудағы кәсіпорынның жағдайы немесе өнімнің
бірегейлігі. Осы көзді салыстырмалы түрде жоғары деңгейде ұстау өнімнің үнемі
жаңартылуын талап етеді. Екінші көзі біріншімен байланысты - бұл нақты өнім өндіретін
кәсіпорынның жағдайы. Осы көзді салыстырмалы түрде жоғары деңгейде ұстау өнімнің
үнемі жаңартылуын талап етеді.
Екінші көзі өнеркәсіптік және кәсіпкерлік қызметпен байланысты, сондықтан ол
барлық кәсіпорындарға қатысты. Оны пайдалану тиімділігі нарық жағдайын білуге және
өндірісті дамыту мақсатында сол жағдайға үнемі бейімделуге байланысты. Мұнда іс жүзінде
бәрі маркетингке келіп тіреледі.
Бұл жағдайда пайданың көлемі: біріншіден, кәсіпорынның белгілі бір өнімді өндіру
бойынша бағдарының дұрыстығына; екіншіден, тауарлар және қызметтер сату үшін
бәсекелес жағдайлар жасауға; үшіншіден, өндірістің көлеміне; төртіншіден, өнім
ассортиментіне және өндірістік шығындардың төмендеуіне байланысты болады.
Операциялық қызметті жүзеге асыру барысында операциялық пайданың үш түрі
қалыптасады:
Жалпы пайда - сатудан түсетін түсімдер мен тікелей өндіріс шығындарының
арасындағы айырмашылық.
Өнімдерді өткізуден түсетін пайда - маржиналдық пайда мен есепті кезеңнің тұрақты
шығыстарының арасындағы айырмашылық.
Таза операциялық пайда - барлық салықтарды, экономикалық санкцияларды және басқа
да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін кәсіпорынның иелігінде қалатын пайда.
Сондай-ақ, талдау кезінде келесі пайда көрсеткіштері пайдаланылады:
- баланстықпайда;
- салықсалынатынпайда;
- капиталдандырылғанпайда
активтердіңөсуінқаржыландыруүшінпайдаланылатынбөлінбегенпайдабөлігі;
- тұтынылатын пайда - бұл дивидендтерді төлеуге, кәсіпорынның қызметкерлеріне
сыйақы беру немесе әлеуметтік бағдарламалар үшін пайдаланылатын бөлік.
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Кәсіпорын қызметінің қаржы нәтижелерін анықтайтын негізгі ұғымдарды толықтай
талдай отырып, енді олардың бухгалтерлік есеп жүйесін қарастырайық.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
ЖАНАЛИ А.К.
магистрант, Евразийский технологический университет,
г.Алматы, Казахстан
Аннотация. Реализация стратегии развития транспортной отрасли Казахстана
направлена на развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры,
обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в
экономике, безопасность и устойчивость развития отрасли; повышение доступности услуг
транспортного комплекса для населения и конкурентоспособности транспортной системы и
реализацию транзитного потенциала страны. Для этого необходимо решать задачу
увеличения протяженности и расположения транспортных путей с повышением их
технического уровня и формированием единой дорожной сети в пределах территории страны
и
регионов,
развития
участков
международных
транспортных
коридоров,
совершенствования системы безопасности дорожного движения.
Перспективными направлениями развития транспортного комплекса в соответствии с
мировой практикой исследований в сфере транспорта и коммуникаций могут стать оценка и
повышение эффективности использования существующих транспортных сетей, оптимизация
структуры транспортных путей в соответствии с планами развития территорий, роль
транспорта в реализации стратегии Зеленого роста, исследование и оценка роли транспорта в
повышении производительности путем развития территорий и географического рассеяния
промышленности, пригородных зон, мобильности и подвижности населения.
Ключевые слова:
эксплуатационная надежность, ходовая часть автомобиля,
оптимизация ремонтов, периодичность ремонтов
Достигнутые в последние годы высокие темпы экономического развития наполовину
базировались на опережающем росте физических объемов экспорта сырья и повышении цен
на топливно-энергетические ресурсы. Но этот ресурс роста подвержен сильным колебаниям.
Все сильнее проявляются тенденции падения темпов роста производительности труда,
продолжается снижение конкурентоспособности производства. В решении задачи
стабильного посткризисного развития важную роль играет транспортный комплекс, степень
взаимодействия и взаимовлияния которого с экономикой страны определяется
опережающими темпами развития отрасли.
Динамика воспроизводства основных фондов в отрасли транспорта совпадает с общей
динамикой обновления и ликвидации основных средств в промышленности. Степень износа
основных средств по мере ежегодного освоения увеличивающегося объема инвестиций в
основной капитал снижается, что в целом позитивно характеризует уровень развития
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отрасли и способствует укреплению ее положения в структуре экономики и выполнению
функции стимулирования экономического роста, особенно в региональном разрезе по мере
реконструкции и строительства дорожной сети и инфраструктуры.
В 2009 г. общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в Казахстане
составила 96,8 тыс. км, в т.ч. с твердым покрытием – 85,6 тыс. км. По сравнению с 1990г.
протяженность увеличилась, соответственно, на 10,3 тыс. км и 5,3 тыс. км, т.е. почти
половина новых дорог не имеет твердого покрытия того или иного типа, является, повидимому, грунтовыми.
В целом, техническое состояние автодорог не соответствует потребностям экономики:
80% дорог республиканского значения и 97% дорог местного значения соответствуют только
III-V категориям. Доля дорог республиканского значения в общей протяженности – 25%, из
них только 4% (940 км) имеют I техническую категорию и при этом 10% всех автодорог
(9470 км) являются грунтовыми, в основном, – это дороги местного значения, и 1574 км
автодорог не имеют категории.
Если в 2005г. дороги I категории составляли 790 км, а протяженность увеличилась за
истекший период на 150 км, то в среднем реконструировалось 30 км в год, т.е. достаточно
низкими темпами. Протяженность дорог II категории за тот же период сократилась на 81 км,
III категории увеличилась на 978 км, IV категории – увеличилась на 3839 км, V категории –
увеличилась на 5385 км. То есть увеличение протяженности автодорог происходило за счет
строительства дорог местного значения с однополосным движением шириной до 4,5 м.
Таким образом, сохраняется главная проблема - снижение качества несущей
способности дорожного покрытия по техническим и технологическим характеристикам.
Уровень осевой нагрузки современных транспортных средств превышает возможности
существующих автодорог, при этом уровень и размер оплаты превышения не соответствует
потребностям восстановления дорожного полотна. Установление предельных нормативов
пропускной способности должно оказать влияние на сохранение уровня покрытия, а
введение дополнительных механизмов наполнения дорожного фонда позволит развивать
дорожное строительство и реконструкцию дорожной сети.
Анализ современных тенденций и проблем развития транспортной инфраструктуры и
основных фондов указывает на то, что они приняли системный характер и требуют
комплексного подхода к их решению. Прогнозируемое возрастание спроса на перевозки всех
видов транспорта с одной стороны, и негативные явления в транспортной системе в целом и
отдельных ее подотраслях с другой, создают угрозу экономическому росту.
Перспективы развития транспортного комплекса.
Для обеспечения развития отрасли и экономики в целом, повышения эффективности и
качества услуг, привлечения инвестиций в обновление активов необходимо реализовать
комплекс мероприятий по реформированию экономической модели и институциональной
структуры отрасли.
Научно-техническая модернизация транспортного комплекса должна происходить по
двум направлениям - переоснащение транспортного парка и техническое и технологическое
совершенствование транспортной инфраструктуры. Так как развитие современных
мультимодальных транспортных технологий позволяет оптимизировать и снизить
транспортные
затраты,
повысить
эффективность
использования
транспортной
инфраструктуры, увязать между собой региональные и отраслевые производственные циклы.
Таким образом, изменение моделей производственного процесса также входит в число
условий, определяющих развитие транспортного комплекса.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАГИСТРАНТОВ
НУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ
УӘЛИЕВ С.Д.
Магистрант, Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ»
г. Алматы, Казахстан
УТЕУЛИЕВ Е.С.
к.м.н., Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ»
г. Алматы, Казахстан
НУРБАЕВ А.С.
к.м.н., Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ»
г. Алматы, Казахстан
Аннотация. Данная статья посвящена обзору научно-исследовательской работы
магистрантов научно-педагогического профиля обучения.
Ключевые слова: научно-исследовательская работа, магистратура, детский травматизм.
Введение. Магистратура – это форма обучения специалистов (магистрантов),
подготовленных к научно-исследовательской и педагогической деятельности. Магистранты
должны овладеть основательной научной базой и методологией научного труда, быть в курсе
современных информационных технологий, методов получения и обработки научной
информации.
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В рамках научно-исследовательской работы на тему «Разработка комплекса
межсекторальных мер по снижению неравенства в уровнях здравоохранения населения
города Алматы» магистрантам были разделены темы магистерских диссертаций.
Цель исследования - Разработка комплекса межсекторальных мер по снижению
неравенства в уровнях здравоохранения населения города Алматы
Материалы и методы. Для получения более достоверных анкетных данных
опрашиваемые были разделены на 3 возрастные группы (11-14 лет, 15-17 лет, 18 и старше).
Анкетный опроспроизводился по поликлиникам 8 районов города Алматы.
Темы диссертаций обхватывали диапазон от детского травматизма до онкологических
заболеваний.
В рамках научно-исследовательской работы на тему «Разработка комплекса
межсекторальных мер по снижению неравенства в уровнях здравоохранения населения
города Алматы» проводятся работы по написанию магистерской диссертации на тему
«Медико-социальные аспекты распространенности детского травматизма в первичном звене
здравоохранения (ПМСП): факторы риска, организация профилактики».
Актуальность. Проблема смертности детей от внешних причин (травматических
повреждений, ожогов и отравлений) приобрела в последние годы важное медико-социальное
значение в связи с выраженным ее ростом. Смертность от внешних причин является одной
из значимых составляющих в структуре общей смертности детского населения.
Немаловажным является то, что до сих пор имеет место представление о травмах как о
результате случайного явления, не поддающегося изучению, прогнозированию и
предупреждению. Однако в последнее время установлены особенности травматических
повреждений среди детского населения и сформулирована концепция "травматической
болезни", что делает возможным проведение целенаправленной работы по изучению
детского травматизма и разработке мер по борьбе с ним [1-6].
В 2016 году число несчастных случаев, травм и отравлений в Казахстане составило
3442,2 на 100 тыс. населения.
Однако до последнего времени отсутствуют исследования по изучению
распространенности детского травматизма в системе ПМСП.
Цель исследования: разработка организационно-функциональной модели профилактики
детского травматизма в первичном звене здравоохранения (ПМСП) г. Алматы.
Задачи исследования:
1. Изучить международный опыт организации первичной медико-санитарной помощи
при травмах детскому населению
2. Исследовать распространенность, структуру и факторы риска детского травматизма
по 8 районам г. Алматы за 2010-2016 гг.
3. С целью разработки комплекса межсекторальных мер в уровнях снижения детского
травматизма провести социологическое исследование среди детского населения г. Алматы
по Турксибскому району
4. Научно обосновать пути совершенствования профилактических мероприятий по
предупреждению травматических повреждений среди детского населения в условиях ПМСП
Автор принимал участие в работе над НТП КМУ «ВШОЗ» «Разработка комплекса
межсекторальных мер по снижению неравенства в уровнях здоровья населения города
Алматы».
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в условиях внедрения
первичной медико-санитарной помощи г. Алматы изучена динамика распространенности,
структуры и факторов риска детского травматизма. Будет разработана организационнофункциональная модель, обеспечивающая проведение комплекса мероприятий по
профилактике детского травматизма на региональном уровне.
Практическая ценность исследования заключается в том, что в ходе исследования будет
уточнена распространенность и структура детского травматизма в г. Алматы. Определены
ведущие факторы риска травматизма в детском возрасте в условиях ПМСП, которые будут
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учитываться при разработке организационно-функциональной модели профилактики
травматических повреждений среди детского населения.
Материалы и методы исследования
В работе использованы:
― статистические формы по РК и г. Алматы в разрезе 8 районов (Алатауский,
Алмалинский, Ауэзовский, Бостандыкский, Жетысуский, Медеуский, Наурызбайский,
Турксибский районы) за 2010-2016 гг.;
― статистические данные по травматизму детского населения г. Алматы, в разрезе 8
исследуемых районов, в динамике за 2010-2016 гг.
* демографические показатели здоровья населения по г. Алматы;
* итоги последней переписи населения РК 2009 года;
* социологический опрос среди детского населения г. Алматы по Турксибскому району

Методы исследования: информационный, эпидемиологический, социологический,
статистический.
Список использованной литературы:
1. Гриб М.Н. Актуальность детского травматизма в современных условиях развития
страны /М.Н.Гриб, И.А.Камаев// Научный вестник ХМ ГМИ-2008.-№1-2-С.26-28
2. Салахов Э.Р. Особенности травматизма и смертности от внешних причин в России
/Э.Р.Салахов,
Е.П.Какорина//Современные
проблемы
развития
регионального
здравоохранения. Казань.-2003.-С.89-90.
3. Анисимов B. C. Классификация детского травматизма. Какой ей быть? // Ортопедия,
травматология и протезирование. - М., 2006. №1. - С.63-65.
4. Соколов Л.П. Предупреждение и лечение травм у детей: Учебное пособие. - М.:
Дело, 2007. - 96 с.
5. Что может быть сделано для предотвращения травм среди детей и лиц старшего
возраста? /Сеть фактических данных по вопросам здоровья (СФДЗ) Европейского
регионального бюро ВОЗ Октябрь 2004 г.
6. WHO (2008). European Report on Child Injury Prevention. Copenhagen, WHO Regional
office for Europe.
АЗАМАТТЫҚ СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУГЕ АДВОКАТТЫҢ ҚАТЫСУЫ:
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ
МЕЙІРБЕКОВА Г.Б.
Абай атындағы ҚазҰПУ, Мемлекеттік және Азаматтық-құқықтық пәндер
кафедрасының қауымдастырылған профессоры, Алматы қ., Қазақстан
Түйін. Тиісті мақалада азаматтық сот ісін жүргізуге адвокаттардың қатысуының рөлі,
маңызы және өзекті мәселелері қаралады. Мақала авторы адвокаттардың азаматтық іске
қатысу бағыттарын жақсартып, көтеру мақсатында бірнеше нақты шараларды жүзеге асыруды
ұсынады.
Түйінді сөздер: адвокат, адвокатура, соттағы өкіллік, тапсырма бойынша өкіл.
Қазақстан Республикасы өзiн тәуелсiз мемлекет ретiнде орнықтыра отырып ең басты
қазынасы ретiнде адам және азаматтың өмiрi, құқықтары мен бостандықтарын қарастырады.
1995 жылы 30 тамызда Республикалық референдумда қабылданған Қазақстан
Республикасының Конституциясында белгіленген, әрбір азамат өзінің құқықтары мен
бостандығын қорғауға құқылы [1].
Азаматтық іс жүргізу құқық теориясындағы әлі күнге дейінгі даулы мәселелердің бірі
азаматтар мен ұйымдардың бұзылған құқықтары мен заңды мүдделерін қалпына келтіруде
соттағы өкілдік бойынша өкілдердің іске қатысуы болып табылады. Адам құқығын қорғауға
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барынша мән берілетін біздің мемлекетімізде мұндай кемшіліктер сот тәжірбиесі кезінде
көптеп жіберіледі.
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың жыл сайынғы Қазақстан халқына арнаған жолдауында
қоғамдағы ең басты игілік – адам оның өмірі, денсаулығы, бостандығы екендігін ескере келіп
мұндай асыл қазынаға құқыққа қайшы әрекет етушілерге заңды жауапкершілік қолдануы
қажеттігін бірнеше рет айтқан еді. Қоғамдық қатнастарды реттеуші құралдардың бірі – заң
салалары болып табылады [2, 35 б].
Адвокатура азаматтардың барлық жағдайда құқықтары мен бостандықтарын заң
тұрғысынан көмек берiп қорғайтын бiрден-бiр заңи ұйым болып табылады. Оның заң көмегiн
көрсету түрлерi мен әдiстерi және құқықтық негiздерi әр алуан, өзiне тән ерекшелiктерiмен
ерекшеленедi.
Азаматтық iсте адвокаттың қатысуының негiзi – тапсырма бойынша iске асырылады және
де оның iс жүргiзудегi өкiлеттiгi сенiмхатта белгiленедi.
Сотта өкiлеттiк процессуалдық сипатқа ие. Бiр тұлғаның (өкiлдің) екiншi тұлғаның
(өкiлдік берушi) атынан процессуалдық құқықтары мен мүдделерiн қорғауға және бiлдiруге
бағытталған әрекетi – сотта өкiлдiк ету деп белгiленген. Бұл құқықтық қатынастың негiзi әрi
бастауы, азаматтық – құқықтық шарт, келісімде болады, яғни осы келісім негiзiнде екi тараптың
арасында құқықтық қатынас пайда болады. Адвокат өзiне жүгiнiп келген азаматтың азаматтық
iс жөнiндегi азаматтық процеске дейiнгi немесе процессуалдық өкiлеттiк басталғанға дейiн заң
кеңесін береді. Яғни адвокат пен өкiлдік берушiнiң қарым-қатынастары заң кеңесін берген
кезден басталады.[3, 35 с]
Әлемдік нарық заңдылықтарына негізделген қоғамдық қатынастар тереңдей түскен сайын
еліміздің конституциялық құрылысы да іргесін бекіте түсіп, заңның мәртебесі өсіп келеді.
Халық заңды мүдделерін сот арқылы қорғау мүмкіндіктерін неғұрлым белсендірек пайдалана
түсті. Бұл елдегі әділеттілікті атқарудың өркениетті үрдістерінің қалыптасуына тыныс беріп
отыр. Сөйтіп, елімізде жүзеге асырылып жатқан сот құқықтық реформасының екінші кезеңінің
міндеттерін шешуге қолайлы алғышарттар жасалынуда. Сол себепті атқарылған жұмыстарды
талдаудың мәні бар.
Сондықтан, азаматтарға кәсіби деңгейі жоғары құқықтық жәрдем көрсету бүгінгі күні аса
маңызды конститцуиялық қағида болып табылады. Бұл қағида ата заңымыз ҚР
Конституциясының 7-тарау, 35-бабымен бекітілген [1].
Ал құқықтық мемлекет құру мақсатында қолға алынып отырған реформа жағдайында
жеке тұлғаның құқықтық қорғалуын жан-жақты қамтамасыз ету бірінші кезекті міндет боулы
тиіс. Бұл ретте құқықтық жүйе саласында болсын, қоғамдық немесе әлеуметтік қарымқатынастар саласында болсын адвокатураның жөні бөлек, орны ерекше.
Бүкіл өркениетті әлемнің сан ғасырлық тәжірибесіне сүйене отырып, саяси
демократияландыру және нарықтық қатынастарды жолға қою үстінде қалыптасқан жаңа
жағдайлар адвокатура жүйесінің де күн талабына сай қайта құрылуын талап етеді. Алайда,
республикамызда жүзеге асырылып жатқан құрылымдық өзгерістер екпіні адвокатура жүйесіне
әлі күнге дейін жете алмай-ақ қойғаны өте өкінішті-ақ. Оны айтасыз, адвокатураның қазіргі
хал-ахуалын дағдарыс ретінде бағалауға толық негіз бар. Және мұның себебі бір емес бірнешеу
ме деп ойлаймын.
Қуатты әрі тәуелсіз қорғау болмаған жерде әділетті сот шешімі (үкімі) орын алуы мүмкін
емес. Бұл ретте республикамыздағы адвокатура қызметін екінші дәрежелі, мән-мағынасы
мардымсыз, маңызы төмен сала ретінде қабылдайтын құқықтық нигилизмнің түп-тамырын жою
аса өзекті мәселе. Олай болса, қоғамымыз бен мемлекетімізге тек прогрессивті құқықтық санасезім ғана емес, келешекке кепілдік болар адвокатура да қажет. Олардың жеке адамдар мен
қоғамдық ұйымдарға тиімді және өз дәрежесіне лайық қызмет көрсете білуі жалпы
демократиялық даму процесінің көрсеткіші болып табылады. Өйткені, азаматтық іс бойынша
кәсіби адвокаттардың қатысуы біршама кедергілерге ие болса, бұл мәселе қылмыстық істер
бойынша өз щещімін бастан тауып, ешқандай дау тудырмауда. Оның себебі қылмыстық істер
бойынша тек қана лицензиялы адвокаттар ғана іске жіберіледі. Өйткені адвокат пен прокурор
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сотпен қатар істің заңды негізді шешілуіне ықпал ететін бірден бір тұлға. Азаматтық істер
бойынша кез келген тұлға өкілдік берушінің келісімімен, нотариус арқылы Азаматтық іске
қатысуға сенімхат алып іске қатыса беретін. Ол тек қана адвокат емес, ол заңгер болмасада,
яғни жай жұмысшы ма , педагог маман ба, тарихшы не әдебиетші ме назар аударылмайтын.
Өйткені, заңда солай белгіленген болатын. 2014 жылдың 17 қараша айында ҚР Азаматтық іс
жүргізу кодексінің 59 бабының 7 тармақшасына № 254-V санды ҚР Заңымен мынадай
өзгерістер енгізілген. «іске қатысатын адамдардың өтінуімен сот рұқсат еткен жоғары заңгерлік
білімі бар басқа да адамдар тапсырма бойынша сотта өкіл бола алады»- дей келе осы кодекстің
62-бабында, яғни өкілдің өкілеттіліктерін осы 59 бабының 7 тармақщасында аталға өкілдің
өкілеттілігі сот отырысының хаттамасына кіргізілген сенім білдірушінің сотта берген ауызша
түрдегі өтінішінде көрініс табуы мүмкін» - делінген [4]. Бұл да болса қуанарлық жай. Негізі,
азаматтық іске кез келген азаматтың өкіл болып қатысуы кәсіби адвокат – өкілдердің
мәртебесіне біршама нұқсан келтіру еді. Өйткені, дәрігердің орнына барып кез келген адам
емдеу шараларын жүргізетін болса, оның салдары неге соқтыратыны айтпаса да белгілі. Біз
заңға енгізілген осы өзгерістерге бірқатар оң қадамдар жасалынды деп жатырмыз. Енді осыдан
тағы бір мәселе туындайды. «Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңы бойынша бізде
білім беру жүйесінде бакалавриат және магистратура ұғымдары бар. Бакалавр – жоғары білім
берудің тиісті білім беру бағдарламаларын меңгерген адамдарға берілетін академиялық дәреже»
[5] деп айтылса да практикада ол аяқталмаған жоғары білім» - деп айтылады. яғни кәсіби білім
беру бойынша бізде осы заңда магистратура – жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің
кәсіптік оқу бағдарламаларын меңгерген адамдарға берілетін академиялық дәреже делінген.
Сондықтан болашақта Жоғары Сот Қаулыларында бакалавр не магистранттардың өкіл болу
өкілеттіліктерін ажырата білген де дұрыс деп ойлаймын. Өйткені азаматтық іс бойынша
адвокаттардың кәсіби кеңес пен көмек беруі соттардың ол іс бойынша әділ заңды шешім
шығаруына көп көмек болар еді. Жоғарыда айтқандай, «соқырішекке» ота жасау үшін тіс
дәрігерлері қатыспайды ғой. Сондықтан, адвокаттардың қызметi тар ұғымды, пендешілікті
мүдделеріне емес, заңдылық пен құқықтық қағидалықты орнықтыруға тіреліп тұр.
Соңғы жылдары адвокаттардың сенімді және кәсіби кадрлық әлеуетін қалыптастыру,
сыбайлас жемқорлыққа қарсы ықпалды шаралар қолдану және адвокаттар қауымына кір
келтіретіндерден арылу мәселелеріне қоғам тарапынан айырқша назар аударылуда. Оның
өзіндік орны да бар. ең алдымен оларды жоғары оқу орындарында даярлау мәселесіне жете
көңіл бөліну қажет. Мәселен, адвокаттарды мақсаткерлікпен және тиімді даярлауды жүзеге
асыру үшін оқу орындары алдымен болашақ адвокаттардың сапалық қасиеттерін анықтап алуы
керек. Солай бола тұрса да, бұған әлі де жете мән берілмеуде. Соның салдарынан
адвокаттардың сапалық қырлары әлі де ашылмай келеді. Бұған, әсіресе, жергілікті жерлерде,
аудандарда заңды көмек көрсететін адвокаттардың тікелей қатысы бар. Сондықтан адвокаттар
туралы қазір айтылып, жазылып жүрген анықтаманы әлі де айқындап, толықтыра түсу керек
сияқты. Біздіңше, кәсіби құқықтық білім мен практикалық қызметте оны пайдалана білумен
бірге, адвокаттарға анықтама берген кезде жалпы барлық заңгер мамандар үшін қажет сапалық
қасиеттер көрініс табуы керек. Оның ішінде терең білім қалыптасқан дағды және дүние-танымы
сияқты қасиеттер қажет [6].
Талап тұрғысынан алғанда санаттар арасында қандай айырмашылық бар? Атап айтқанда,
заңгер мамандарға, қойған талапты адвокаттарға да бола ма. Сапалық жағынан алғанда заңгер
мамандарға да, адвокаттарға да қойылатын талап бірдей болуға тиіс. былай алып қарағанда,
талап қою нысанды айғақтаса, ал сапа субъекті жағынан бейнелейді. Алайда, түптеп келгенде
мазмұны бірдей: мемлекет пен қоғамның барлық адвокаттарға қоятын талаптары бірдей. Ал,
талап пен сапаның айырмасын нақты мамандар ғана ажырата алады.
Сөз жоқ, адвокатта заңгер маманға қажетті барлық сапалық қасиеттер болуға тиіс. ол
еліміздің саяси мақсатын айқын көре білуі керек, ғылыми және практикалық дайындықтан
өткен өз мамандығын жетік меңгерген болуы қажет. Бүгінде адвокат - іскер ұйымдастырушы,
шешен, еңбекті ғылыми ұйымдастырудың принциптерін тәжірибеде тиімді пайдалана білетін
білікті маман болуы тиіс. Ол адамдармен жұмыс істей білуге, әріптестерінің пікірімен санасуға,
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қол жеткенге сын көзбен қарауға міндетті. Бір сөзбен айтқанда, қазіргі заманғы адвокат жоғары мәдениетті, көп қырлы, білікті де білімді, нағыз зиялы адам. Әрбір адвокат басшы
қызметте істей алады, яғни оның ұйымдастырушылық бейімділігі бар деген сөз. Атап айтқанда,
оның осы заманғы ғылыми басқару жайында, басқару сөз өнері және сот аудиториясын
басқарудың басқа да қырлары хақында түсінігі болуы керек. Адвокат өзінің негізгі қызметіне
қарамастан бірінші кезекте құқықтық тәрбиелеу жөніндегі жұмысты ұйымдастыра білуі тиіс.
Бұл да олардан ұйымдастыра білу бейімділігін қажет етеді. Адвокат сонымен бірге
ұйымдастырушылық және тәрбиелік, басқа да қызметтерді атқаратын ведомствоаралық және
қоғамдық ұйымдардың қызметіне де белсене қатысады.
Адвокаттың жоғары дәрежеде дамыған құқықтық санасы болуы керек, өмір мен құқықтың
тікелей байланысының айқын көре білуі, оның қоғамдық қатынастарды реттеудегі рөлін білуі
тиіс.
Білімділік пен біліктілік және кәсіби әдеп қалыптарын сақтау адвокаттар үшін ең қажетті
қасиет. Сондықтан да ол оның әрбір қызметтік іс-қимылында көрініс табуға тиіс. Құқықтық
мемлекеттердің қазіргі кезеңдегі құрылымында адвокаттардың кәсіби және жеке өзінің білім
сапасына қойылатын талап жоғары болып отыр. Сондықтан адвокаттардың өз қызметіне
жоғары жауапкершілікпен қарауын қамтамасыз ету мақсатында олардың шеберлігін шындап,
іскерлігін арттыра түсу қажет. Сонда ғана адвокаттық қызметке деген сенім арта түсері анық.
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ДЕТЕКТИВТІК ПРОЗА ЖӘНЕ ОНЫҢ ӘДЕБИ - ЖАНРЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
ҚАЛИЕВА М.Р.
магистрант, аудармашы-референт
Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Алматы қ., Қазақстан
Түйін. Мақалада ұлттық мәдениет ақпарат көзі ретінде қазақ тілді детективті прозаны
ағылшын тіліне аудару ерекшеліктері мен аудару барысында кездесетін қиыншылықтар
анықталды. Сонымен қатар, осы мәселелерді шешудің жолдары ұсынылған.
Тірек сөздер: қазақ тілді детективтік проза аудармалары, тұрақты тіркестер, метафора,
аударма.
Кез келген әдебиеттің дамуы – оқшауланған процесс емес. Әрбір әдебиет басқа
халықтардың мәдениетімен араласуға, сұқбаттасуға тұрақты түрде ұмтылатыны заңды
құбылыс. Бұл – даму, өсіп-өркендеу, толығу, молығу бағытында кез келген елдің басынан өтпей
қоймайтын жағдай. Мұндай қарым-қатынастың түрі көп. Соның бірі, әрі мәндісі – әдеби
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байланыс. Әдеби байланыс рухани сұқбаттың табысты өрістеуіне өнегелі жол ашады. Бұл ретте
аударманың, оның ішінде көркем аударманың алатын орны ерекше.
Жаһанданудың Қазақстандағы тілдік ахуалға белсенді түрде әсер ететінін назарда ұстаған
жөн. Халықаралық мәртебесі бар тілдер әлемдік ақпарат жүйесінде басымдық танытуда, өзге
тілдерді ығыстыру, олардың мүмкіндіктерін шектеуге деген ұмтылыс байқалып отыр. Мұндай
құбылыстар қазақ тілін де айналып өтпейтіні жасырын емес, сондықтан ғаламдандырудың
тілдік тезіне қарсы тұру үшін қазақ тіліне аударма тілі ретіндебарынша дамуға жағдай жасау
аса маңызды. Яғни ұлттық тіл тек қарым-қатынас құралы ғана емес, сонымен қатар, тілдік
ғаламдандыруды бақылауды жүзеге асырып отыратын пәрменді құрал болғаны дұрыс. Бұл үшін
аударма саласын дамыту, жетілдіру қажет, оған қосА қазақ тілін ана тілі ретімен қатар аударма
арқылы игеруді де жолға қою керек, яғни аударма жүргізілетін түпнұсқа тілге айналдыруға бар
күшімізді жұмсауымыз керек. Бұл бәріміз үшін көкейкесті мәселе болғаны жөн.
Детективтік шығармаларды аудару заң терминдерін қалыптастыруға, яғни белгілі бір
дәрежеде терминжасамға да септігін тигізетінін ұмытпаған дұрыс.
Аударма өнері адам өмір сүре бастаған дәуірден басталған десек қателеспеген боламыз.
Адам баласының тарихында тілдік айырмашылықтар пайда болған кезден бастап-ақ аудармашы
қызметі қажет бола бастаған. Екі және одан да көп тілдерді немесе диалектілерді білген
алғашқы ауызша аудармашылар көп тілді халықтардың бір-бірімен тіл табысуына көмектескен.
Сондықтан да ол аудармашылар халық арасында айрықша сый-құрметке ие болған. Жазу
өнерінің пайда болуымен жазбаша аударма өнері дүниеге келді. Жазбаша аударма өнері бүкіл
әлем халықтарының мәдени және рухани дамуында ерекше орын алады. Жазбаша аударма
арқылы әлем халықтары Шекспир, Байрон, Гете, Шиллер шығармаларымен танысқан болса,
Чехов, Достоевский, Пушкин, Толстой, Абай, Әуезов, Жабаев шығармалары ондаған
мемлекеттердің тілдеріне аударылып, бүкіл халықтық мирасқа айналды.
Дегенмен, бұл өнер саласына ғылыми жақтан көңіл бөлінбей, яғни аударма әдебиеті –өз
алдына зерттеуге мән берілмей келеді.
Бұл мәселеге XX ғасырдың екінші жартысында ғана көңіл аударыла бастады. Сөздің
шындығына келсек, оған дейін шетел тілдерінен орыс тіліне аударылған еңбектерді пайдаланып
отырдық.
Түснұсқа мен аударма мәтінінің танымдық, тағылымдық, көркемдік, эстетикалық жағынан
сәйкестігін сақтау аударманың өзекті мәселесі болуы керек. Бұл сөзбе-сөз, жолма-жол
тәржімалаудан гөрі интегративті аудару түрлеріне көбірек бет бұруға ықпал ететіні даусыз.
Детективтік туындыларды қазақ тіліне аударуда дәлдік, нанымдылық, қисындылық сәт пен
эпизод, деталь мен жағдайдың бейнеленуі сияқты мәселелерге баса назар аудару қажет.
Ағылшын тілінен тікелей қазақшаға аудару 1960 жылдары басталды, оның ішінде отыздан
астам прозалық туынды бар. К.Мэнфилдтің «Алтын перс», Куин Майктың «Ырыққа көнбеген
адам» әңгімелерін Ж. Қалиев аударған. ХХ ғасырдың 70-80 жылдары Ф.Купер, М.Рид, В.Скотт,
Н.Флетчер, А.Кристи, О.Генри, С.Моэм, Э.По, Б.Рей сияқты жазушылардың туындылары қазақ
оқырмандарына тікелей аударма арқылы жетті. Тәржімашылар қатары Ә.Ахметов, А.Ақжігітов,
С.Сүлейменов, А.Тәжитов сияқты билингвист аудармашылармен толықты. Соңғы жылдары
ағылшын тіліндегі көркем әдебиеттегі қазақша сөйлеуге деген ұмтылыс саябырсып қалғаны
ойлантады.
Шетел көркем әдебиетін қазақ тіліне аудару өнері кештеу қолға алынды. Оны жүйелеу,
жоспарлау, жарыққа шығару ісінде де қиындықтар жетіп жатты. Өйткені көркем аударма
принциптері жөнінде тағлым аларлық теориялық тұжырымдар да жасалған жоқ. Қай
шығарманың болсын түпнұсқадан аударылғаны жөн.
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Мысалы, осы кезге дейін ағылшын әдеби шығармаларының жалпы саны – 200-ге жуық
болса (мұның ішінде ағылшын тілінен орыс тіліне аударылып, орыс тілінен қазақ тіліне
аударылған шығармалар басымдау), оның ішінде жиырма шақтысы – поэзиялық туындылар. Ал
бұлардың арасында қазақ тіліне аударылған детективтердің саны бар болғаны – 20-ға жуық.
Бұл, ең алдымен, детектив жанрындағы шығармаларды жеңіл, жалпы қара халыққа арналған
шығармалар деп «менсінбей» қараушылыққа да байланысты. Содан кейінгі елеулі себеп, ұзақ
жылдар бойы үстемдік танытып келген «детективтік шығарма совет қоғамында болмайды, ол
тек буржуазиялық қоғамның жемісі» деген принцип. Шын мәнінде шытырман оқиғалы
шығармаларды жазу басқа жанрдағы әдеби дүниелерге қарағанда әлдеқайда қиын. Бұған жанжақты білім салаларын игеру, өмірде көп нәрсе көру, сол дүниелерді ой елегінен өткізу, нақтызатты, мәнді-сөлді деген жұлынды оқиғаларды бөліп алып, соның негізінде ой жүлгесін
ыдыратпай, жұп-жұмыр туындыға айналдырар темірдей қатты қисын (логика) қажеттігін
айтпағанның өзінде, жазу нысанасына айналар жайттар, қажетті алғышарттар да, осыған құлаш
ұруға ден қойған қаламгерлер де керек. Міне, осында аталған жайттардың біршамасы еліміздегі
соңғы он жыл ішінде орын алып отырған өзгерістерге орай пайда болып, қазақ тілінде де
шытырман оқиғалы шығармалар жазыла бастады. Олардың тақырып ауқымы мен қозғайтын
мәселелері де кеңейе түсті. Осы тұста жанрдың ішкі сырлары мен сан алуан мүмкіндіктерін,
оқиға өрбіту шеберліктерін үйренуде детектив жанрының әлемдік классикалық туындыларынан
алар өнеге аз емес.
Жазушылар арасында мықты жазушы болу үшін көркем аудармамен шұғылдану керек
деген сөз бар. Ұшқарылау айтылғандай көрінгенімен, жаны бар сөз. Бір тілдегі үздік
шығарманы аудару үстінде жазушының ой жүйесін, тілдік және стильдік ерекшеліктерін, образ
жасау шеберліктерін терең сезініп, үйренуге болады. Бұл мәселенің бірінші жағы. Екіншіден,
белгілі бір халықтың тілінде жазылған озық дүниені туған тіліңе аудару арқылы өз халқыңның
әдебиет қазынасын байыта түсесің, ұлт оқырмандарының да өрісін ұзартасың. Сондықтан да
аударма – айналысуға да зерттеуге де тұратын өзекті мәселе. Біз зерттеу объектісі етіп алып
отырған ағылшын детективтерін қазақ тіліне аударудың өзекті мәселелері тақырыбының
маңыздылығы мен зәрулігі жоғарыда аталған жайттардан туындайды.
Сол секілді осы күнге дейін қазақ тілінде детективтік жанрдың табиғатын, көркемдік
сипаты мен құрылымдық ерекшеліктерін, қалыптасу, даму тарихын жан-жақты зерттеген
монографиялық еңбектер жоқ. Көркем әдебиеттің бір саласы ретінде шытырман оқиғалы
детективтік туындылардың өзіндік айырым-белгілерін даралап, жіліктеп зерттеп-зерделеу
мәселесі де қазіргі кезде толғағы жеткен тақырып. Көпшілік оқырманның айрықша
қызығушылығын туғызып отырған осынау жанрдың адам санасына саяси, мәдени, әлеуметтік
ықпал ету күшінің орасан зор мүмкіндіктерін ескергенде, бұндай қуатты қарудың батыстан,
Ресейден тоғытылып келіп жатқан арзанқол, атыс-шабыс пен қырып-жоюды ғана уағыздауға
құрылған детективтік шығармалардың қолына беріліп отырғанын ашып айтатын кез келді.
Сондықтан да олардың асылы мен жасығын саралап, даралап алатын уақыт жетті.
Тақырыптың зерттелу деңгейі.
Жалпы аударма және оның тарихы, теориясы мен практикасы туралы зерттеулер аз емес.
Оның бәрін қамтып шығудың өзіне біршама көлем мен уақыт кетеді. Сондықтан, біз, негізінен,
қазақ көркем аудармасының теориясы мен практикасының зерттелу жайына, тарихи
белестеріне тоқталуды жөн көріп отырмыз. Ал осы салаға қатысты шетелдік және отандық
ғалымдар зерттеулерін диссертациялық жұмыстың тиісті жерінде, қажетті тұсында ретімен
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пайдаланатын, көрсететін боламыз.
Аударманың теориясы мен практикасы, методологиясы мен проблемалары туралы әңгіме
қозғау үшін соған өзек болар нысана, яғни аударма шығармалардың болуы қажет екендігі талас
тудырмайтын ақиқат. Яғни көркем аударма табиғаты, құпия қыр-сыры туралы әңгіме қозғардан
бұрын аударма өнеріне, алғашқы аударма әдебиеттерге назар аударған орынды.
Қазақ тіліне көркем туындыларды аудару, оларды керісінше өзге тілдерге аудару жайына
зер салсақ, бізге жеткен деректерге қарағанда, аударма өнерінің арғы тарихы орта ғасырларға
тартады. Ал, осы мәселелер туралы жекелеген оқымыстылар әлсін-әлсін пікірлер білдіріп
отырған екен.
Детективтік жанрдың өзіндік, жанрлық, стилистикалық, мазмұндық, пішіндік
ерекшеліктері бар. М.Әуезов, М.Қаратаев, М.Жанғалин, Қ.Шәріпов, З.Ахметов, С.Талжанов,
Ә.Сатыбалдиев,
С.Нұрышев,
С.Қирабаева,
Қ.Канафиева-Кереева,
Қ.Сағындықов,
Н.Сағындықова, Г.Белгер, А.Садиковтардың 1950-60 жылдар аралығында жарық көрген
еңбектері қазақ аударма өнерінің ғылыми тұрғыдан зерттелуін қалыптастыру ісіне үлкен үлес
қосты. Дегенмен, аталған зерттеулерде детективтік шығармалардың қазақ тіліне аударылуы
туралы әңгіме бүгінге дейін қозғалмаған десе де болады. Болған жағдайда да олар шығарма
сюжетіне, құрылымына, оқиғаны баяндау дәрежесіне ғана көңіл бөлген,ал, детективке жанр
ретінде баға берілмеген. Қазақ тіліндегі детективтік шығармалардың аудармалары туралы аздыкөпті сөз болған жағдайда да, олар сатылы аудармаға, яғни орыс тіліндегі аудармалар жөнінде
пікір айтылған. Ал, тұпнұсқадан тікелей аударылған шығармалар туралы ой-пікірлер өте аз.
Сонымен қатар, детективтік әдебиет салыстырмалы әдебиеттанудың нысанасы ретінде де әлі
күнге дейін қарастырылмаған.
Англияда детектив жанры Артур Конан Дойлдың еңбектерінде көрсетілгендей, стильдік
жағынан жоғары аналитикалық даму жолынан өтті. Оның 1887 жылғы «Скарлеттегі оқу»
шығармасы батыл Ватсон мен «көнекөз» эстет Шерлок Холмсты таныстырады. Дойл Поның
формулаларын пайдаланып қана қоймай, өзінің жаңалығын да енгізе білді. Ол күрделі құрылған
кіріспенің орнына әңгімені өзінің екі бас кейіпкерінің арасындағы диологтан бастады.
Ағылшын детективінің мектебіне көп кешікпей Дж. К.Честертон (The Innocence of Father
Brown, 1911) және Эрик С.Бентли (Trent’s Last Case, 1912) секілді көрнекті қаламгерлер келді.
Уилки Коллинз (1824-1889) өзінің алғашқы «Ақ киімді әйел» (“The Woman in White”)
деген шытырман шығармасымен кең танымал. Бұл қаламгерді кей кездері «ағылшын детектив
әдебиетінің атасы» деп атайды. Оның «Moonstone» туындысын Т.С.Элиот «ағылшын
детективінің ең алғашқы көрнекті туындысы» десе, Дороти Л.Сэйэрс «осы уақытқа дейін
жазылған детективтің ең тамаша үлгісі» деп бағалаған. Техникалық жағынан Чарльз Феликстің
«Нотгинг Хилл құпиясынан» кейін шықса да, аталмыш шығарма ХХ ғасыр детектив әңгімесінің
кейбір классикалық ерекшеліктерінің жанрлық негізін қалаған.
Детективтер көбінесе адам өмірінен алынады. Ал адамның драмалық күй кешуі ол заңды
да, өмірде жаман айтпай жақсы жоқ демекші, адамның күнделікті өмірін әлеуметтік
көзқараспен қарау қашанда жаңалық әкеледі. Мысалы, осы драматизм туралы көрнекті ғалым
Т.У. Есембеков өзінің «Драматизм и казахская проза» деген еңбегінде былай дейді:
«Драматизм, как универсальное понятие, в анализе часто замещается его составляющими как
«конфликт», «кризис», «контраст», «оппозиция», «противоречие», «противостояние»,
«дисгармония», что заметно усложняет определение границ его значения и употребления.
Положение дел складывается таким образом, что идет своеобразное взаимовытеснение,
наложение этих терминов. При внимательном рассмотрении сфера их применения не настолько
трудноразлечима. То, что стоит за каждым из них, на самом деле имеет специфическое
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наполнение и выполняет собственную художественно-эстетическую долю работы в
организации и функционировании литературного произведения» [17, 17].
Еуропада өмір қашанда жұмбақ сырға толы, шырғалаң оқиғасы бар, драма мен
криминалистика қатар жүретін күрделі де, қызық та үрдістермен сипатталады. Олар әрине,
детектив жазуға бұрыннан-ақ құлшыныс танытып, алғашқы тілек білдірушілердің бірі болды.
Әсіресе, соңғы кезде детектив жазуға мұрындық болған бір себеп - қазіргі өмірдің қылмысәрекетке толы болуы, яғни кісі алдаушылық, арбаушылық. Мұндай заманда детектив жазу
немесе оған сюжет іздеу қиынға соқтырмайтын еді.
Мәселен, Эдгар По шығармашылығын зерттеушілердің барлығы, сондай-ақ детектив
теоретиктері оны осы жанрдың, нақтылап айтқанда детективтік новелланың негізін қалаушы
деп санайды. Біздің ойымызша, жаңа жанрдың пайда болуы мен романтикалық эстетиканың
арасында органикалық байланыс бар секілді.
Әдебиеттану ғылымында Эдгар Поның романтикалық эстетикасына тұтас талдау жасаған
және оның новеллистикасының жанрлық ерекшелігін қарастырған Ю.В. Ковалев болды [18].
Ғалым монографиясының «Детективтік әңгімелер» бөлімінде Э. Поның «қисынды әңгімелерін»
егжей-тегжейлі талдайды. Әсіресе ғалым Эдгар Поның «қисынды әңгімелерінің» образдар
жүйесінің романтикалық табиғатына айрықша тоқталады. Оның зерттеулерінің астарынан осы
жанрдың негізінде романтикалық көркем жүйенің генетикалық коды жатыр деген түйін жасауға
болады.
Ю.В. Ковалев «Эдгар Поның жаңа жанр ретіндегі новелла туралы түсінігі негізінен
романтикалық мұраға жақын келеді. Алайда оның бірқатар ережелері романтикалық эстетика
шегінен шығып жатыр. Олар өзінің теориялық және практикалық маңызын осы күнге дейін
сақтаған» [18, 178] деген пікірі білдіреді. Біз ғалымның Поның романтикалық новелласының
теориясы ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы американ әдебиеті тарихының фактісі ғана
болып табылмайды деген пікірімен толықтай келісеміз. Атап айтқанда, оның жекелеген
ережелері бұдан ары дамыды, жаңа жанр – детективтің маңызды белгілері бола отырып, ол
романтикалық көркемдік жүйенің шеңберінен тыс дербес тіршілік етті. Поның эстетикалық
көзқарасын көрсету үшін біз детектив жанрының кейінгі теоретиктерінің шығармаларын
байланыстыра қарастыратын боламыз.
Эдгар По новелласы теориясының тағы бір маңызды аспектісі – эффект бірлігі талабы.
Теорияның жекелеген ережелері әр уақытта жазылған көптеген сын еңбектерінде шашырап
жатыр. Сондықтан да Ю.В.Ковалев тұжырымдаған эффект бірлігі анықтамасына жүгінеміз:
«Эффект бірлігі – «шағын», жеке сюжеттік қозғалыс, стиль, тональдық, композиция, тіл және
с.с. бірлігінен тұратын бейнебір жалпыға ортақ тотальды тұтастық. [18, 279]. Бұл қатаң мұқият
тексеру, сюжеттің оқиғалық жағына ерекше назар аудару, шығарманың бүкіл поэтикасын ең
жоғарғы міндет – бәзбір елеулі жұмбақты шешуге бағындыру – детективтік жанрға қойылатын
маңызды талап болады.
Оқырманға әсер ететін поэтикалық эффектілердің көптігін сезіне отырып, Эдгар По оны
таң қалдырғысы келеді. Таң қаларлыққа, оқыс оқиғаға, үрейлі іске, құпияға ұмтылыс тіпті ХVIIІ
ғасырдың өзінде-ақ байқалған болатын. По «таң қаларлық» эстетикалық категориясын
адамдардың оқшау, өзгеше мінездерін көркемдік тұрғыдан зерттеумен байытты. Оның Дюпені
де ерекше эксцентристік қасиетімен айрықшаланады. Эдгар Поның басты жаңалығы керемет
және құпия әлемге логикалық енуге ұмтылуында және бұл оны романтиктер ортасынан бөліп
көрсетеді. Э.По өз шығармашылығында құпиялылықты және оған интеллектуалдық талдауды
қатар қолданған бірінші жазушы. Осының арқасында детективтік новелланың жаңа жанры
пайда болды.
Барлық романтиктер секілді По үшін де құпия идеалдандырудың, нақтылықтан қашудың
өзгеше тәсілі болды. Құпия әрі әдемі, әрі сұмдық, әрі трагедиялық, әрі комедиялық және осы
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белгілердің барлығын қоса алатын болды. «Құпия – детективтің генетикалық коды», - деп
жазды Т. Кестхейн [12, 160].
Романтикалық эстетиканың маңызды категориясы оңбағандық пен жексұрындық болды.
Ол романтиктердің шығармашылығында кеңінен дами отырып, қазіргі нақтылықтық теріске
шығаруға алып келді. Романтиктер әлемді сұмдықтар мен жексұрындықтардың жиынтығы
ретінде бейнелейді. Мұның бәрі де Эдгар Поның шығармашылығына тән болды.
Романтикалық әдебиет сентименталистер шығармаларында көрінген кішкентай адамға,
оның жеке өміріне қызығушылықты одан әрі өрістетті. Жаңа өмір аясын игеру оны көркемдік
тұрғыдан зерттеудің жаңа құралдарын іздестіруді талап етті. Жекелеген адамның жеке тағдыры
тақырыбы алғаш рет әдебиетке антик кезеңінің өзінде, эллинизм кезеңінде енген еді. М. М.
Бахтин: «Қарапайым өмір... өз табиғатында жабық. Оны мәні бойынша, тек астыртын қарауға
және астыртын тыңдауға болады», деп жазды. Бұдан әрі ол өз ойын «қарапайым өмір әдебиеті
дегеніміз астыртын қарау және астыртын тыңдау әдебиеті» деп өрбітеді [21, 274].
Романтикалық әдебиет аясына криминалды зерттеуді енгізу қарапайым адамның жеке өмірін
көркем игеру үшін жаңа құралдар іздестіру симптомдары болса керек. Алайда әрбір логикалық
новеллада қылмыс және оның зерттеуі біз үшін адамзат өмірінің әлі де беймәлім қырларын
ашып көрсетеді. Сонымен криминалдық тақырыпқа кіріспе ерекше түрде шығарманың
хронотопын қалыптастырады.
Поның логикалық новеллаларындағы хронотоптың ерекше сипаты көркем уақыт пен
кеңістіктің жаңа формасын пайдаланудан көрінді, бұл кейіннен детективтік жанрдың
жетістігіне айналды. Мұнда әңгіме Эдгар Аллан Поның эпика ағымының бағытын өзгертуі
туралы болып отыр. Логикалық новеллалардағы көркемдік кеңістіктің ерекше
ұйымдастырылатынына келетін болсақ, мұнда Эдгар По алғаш рет «жабық бөлменің құпиясы»
тектес үлгіні алғаш рет ойлап тапты. Кісі өлімі жасалып, ішінен жабылған бөлме әлі күнге
детективтік әдебиеттің басты тақырыптарының бірі болуда. Романтизм кезеңінің жазушылары
тұйықталған кеңістік идеясын шабытпен сынап байқады.
Мәселен, романтиктер үшін тұйықталған кеңістікпен көркемдік тәжірибелер осы
кеңістікті символдық, эстетикалық мағынамен толықтыру бағытында дамыды.
Э.Поның детективтік жанрдағы дамытудағы елеулі үлесі оның үнемі бірге жүретін қос
кейіпкері: интеллектуал із кесуші және оның жақын досын жасауы болды. Оған суреттелетін
оқиғаны баяндау міндеті жүктелді. Осы композициялық-баяндау тәсілін Поның жолын
қуушылардың көпшілігі пайдаланады. Олардың қатарында А.Конан Дойл менА.Кристи де бар.
Біз осы ерекшеліктерді диссертациялық жұмыстың тиісті жерінде кеңірек талдап көрсететін
боламыз.
Кез келген детективтің басты кейіпкерінің образы романтикалық өмір сүру ерекшелігімен
өзгешеленетін тек қана белгілі бір мінез-құлық үлгісі емес. Бұл образ тіпті романтикалық
дүниетаным тысқары қалған кейінгі кезеңнің өзінде романтикалық принциппен жасалуын
жалғастыруда. Әңгіме детектив кейіпкерінің қандай да бір экзотикалық әуестігі, түнгі
серуендері, оқыс оқиға қууы туралы да емес. Детектив образының құрылымының өзі түптамырымен романтикалық көркемдік жүйеге келеді. Романның, новелланың кейіпкері әлеуметтік таптың, топтың немесе бүкіл адамзаттың тағдырын өз бойына сіңіре алатын тип;
детективтегі басты фигура – бұл мүлдем басқа әңгіме.
Детектив жанрын зерттеушілер детективтің ерекше «қос фабулалы құрылымына» назар
аударады. Оған «өзінің композициясы, өз мазмұны, өз кейіпкерлер тобы бар салдар фабуласы
және қылмыс фабуласы» [7,30-б] кіреді. Осындай қос фабулалы желі алғаш рет Поның
новеллаларында қолданылды.
Кейінгі кездерде жазылған детектив авторлары үшін қылмысты зерттеу өзіндік мақсат
болды, дербес көркемдік құндылыққа ие болды. Бұл сабақтас мағыналық бастау өмірді рухани
тұрғыдан игерудің ерекше романтикалық типінің жойылуымен байланысты болды деп
жорамалдауға негіз бар, бірақ кейіннен детективтік жанр өмірді былайша бейнелеуден бойын
аулақ салды.
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Классикалық детектив, Эдгар По, Конан Дойл, Честертон шығармалары бізге нақты және
қатаң формула ұсынады: детективтік роман - өмірлік материалы беймәлім қауіп пен үрейге
толы құпиялы және бүкіл сюжеті, бүкіл оқиғасы оны шешуге бағытталып дамитын роман.
Көріп отырғанымыздай, мұнда аталмаса да, басты жағымды кейіпкер – із кесуші. Бұл
кездейсоқ емес. Кейіпкер кез келген адам болуы мүмкін.
Сонымен, біз ұсынған формула белгілі бір өмірлік материалды және сюжеттің өзіне ғана
тән құрылуын қамтиды.
«Сондай-ақ детектив деген жанр мүлдем жоқ, Агата Кристи мен Конан Дойлдің
әңгімелері мен романдары жай ғана кәдімгі проза» деген де пікірлер де ұшырасып қалады. Егер
мәселеге бұлай қарайтын болсақ, онда тарихи роман, ғылыми-фантастикалық немесе сатиралық
шығармаларды да жіктеуден қалатын болармыз. Сондықтан бұл пікірді қолдай алмаймыз.
Детективтік әдебиет деген ұғымның өзін түсіндіру үнемі өзгеріске ұшырап жатады.
Жанрдың негізін қалаушылар мен классиктері өз талаптарына барынша берік. Детективтік
романның өмірлік материалы белгісіз бір күрделі, шырғалаңға толы қылмыс болуы тиіс дейді.
Енді біз детективтік шығармалардың отаны Батыстағы жанрдың ерекшеліктеріне байланысты
зерделеулерді егжей-тегжейлі шолып, өз көзқарастарымызды негіздеуге тырысалық.
Шетелдегі детективтік әдебиеттің негізін қалаушы американ жазушысы Э. По («Убийство
на улице Морг», 1841, т.б.). Детективтік әдебиеттің негізгі элементтері ХІХ ғаысрдың екінші
жартысында және ХХ ғасырдың басында У.У.Коллинз, Э.Габарио, Г.Леру, А.К.Грин және
әсіресе А.К.Дойл шығармаларынан жиі кездестіруге болады. Детективтік әдебиеттің екі бірдей
сюжеттік түрі қалыптасқан: интеллектуалды, яғни Э.По салған жолмен (тексеру үрдісіне
негізделген) және У.Коллинз ізімен шытырман оқиғаға арналған. Детектив жанрының бұдан әрі
өрістеуі оны бірқатар сипаттары бойынша жүйелеп, жіктеуге мүмкіндік берді. Т.Кестхейннің
«Анатомия детектива» кітабында детективтің мынадай толыққанды топтамасы беріледі:
1. Жұмбақ және құпия детектив (Конан Дойл);
2. Тарихи детектив (Джон Д.Карр);
3. Әлеуметтік детектив (Д. Сейерс);
4 Полиция туралы хикая (Эдгар Уоллес);
5. Реалистік детектив (Э. С. Гарднер);
6. Натуралистік детектив (С. Дешил Хэмметт);
7. Әдеби детектив (Жорж Сименон).
Сонымен жоғарыда айтылғандарды қорыта келгенде, детективтік жанрдың мынадай
конструктивті белгілері:
- жанрлық заңдардың қалыптылығы мен қатаңдығы;
- шағын (новеллалық) көлем;
- сюжеттің мұқият тексеруден өтуі және оның оқиғалық жағына мән беру;
- ақылға сыймайтын жайттың шындыққа ұқсас болуы;
- құпиялылық, үрей және сұмдық категорияларының жетекші мәні;
- хронотоптың тұйықтығы және шарттылығы;
- басты кейіпкер бейнесінің ерекше құрылымы, романтикалық эстетикаға әкеледі. Бұл
детектив новелла жанры романтизм эстетикасы шеңберінде ғана тууы мүмкін деген тұжырым
жасауға мүмкіндік береді. Детектив пен романтикалық көркемдік жүйенің жанр құраушы
белгілерінің арасында тектік байланыстың бар екені күмәнсіз.
Жанрдың теориясымен айналысатын, жанрлық нормалардың тарихи өзгерістерін
зерттеуші әдебиеттанушылар, соңғы екі ғасырдағы әдебиетте көптеген «қатаң» жанрлық
құрылымның көнергенін, шығармашылықта семиотикалық процестер ролінің азайғанын атап
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көрсетті [30, 21]. Алайда ХІХ және ХХ ғасырдағы романтикалық мұраның тағдырын
жадымызға ұстай отырып, романтикалық көркем жүйенің негізінде бірқатар формалық
жанрлардың, яғни өз құрылымы бойынша барынша қатаң (детектив, вестерн, триллер) пайда
болғанын қосуға болады.
Қазіргі детективтік әдебиеттің құрылымдық ерекшеліктеріне келетін болсақ, мұнда негізгі
назар қылмыскерді табуға ғана емес, оны жазалауға аударылады. Детективтік әдебиеттің
осындай күрделілігі мен алуан түрлілігі 20 ғасырдың соңында детективті шығарманы
жіктеудегі дерексіздікке алып келді. Сондықтан біз қазіргі заманғы детективтің типтерін
атаумен шектелеміз: crime (полицейлік тарих), suspense, "қатаң" детектив, триллер,
криминальды тарих, шпиондық тарих, саяси детектив.
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АНАЛИЗ АКТИВНЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАШИН И КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОУДАРНЫХ УСТРОЙСТВ
БОЛАТОВА Г.М.
магистрант, Евразийский технологический университет, г. Алматы, Казахстан
КАРЖАСПАЕВ А.А.
научный руководитель, к.т.н., ассоц. профессор
Евразийский технологический университет, г. Алматы, Казахстан
Аннотация. Комплексная система управления всех звеньев навесного оборудования
(стрела, рукоять, ковш, активные зубья) позволяет еще более расширить возможности ковша
активного действия. Перспектива значительного хода активных зубьев и больших
возможностей управления позволяет разработать ковш активного действия с широким
спектром воздействия на грунт. Появляется возможность разработки прочных грунтов с
высокой производительностью и низкой энергоемкостью.
Гидравлические ударные устройства условно можно разделить на три группы:
гидромеханические - привод ударной части (бойка) осуществляется от гидродвигателя
(гидроцилиндра или гидромотора) через промежуточную механическую передачу;
гидравлические (гидромолоты двойного действия) - движение ударной части происходит за
счет рабочей жидкости, подаваемой насосом базовой машины; гидропневматические - взвод
ударной части совершается рабочей жидкостью, а рабочий ход происходит за счет энергии
сжатого газа пневмоаккумулятора [1-2].
Опыт создания отечественных гидромеханических ударных устройств весьма
ограничен. Один из основных их недостатков - наличие сложной механической трансмиссии.
Попытки повысить энергию удара влекут за собой резкое увеличение массы и габаритных
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размеров ударных устройств, что усложняет эксплуатацию оснащенных ими машин и
ограничивает возможности их использования.
Недостатком гидравлических ударных устройств (вторая группа) является сложность
конструкции, вызванная наличием большого количества гидроаппаратов (золотников,
обратных клапанов и др.) в конструкции самого ударного устройства, что уменьшает их
надежность в эксплуатации.
Достоинством гидромолотов двойного действия является наличие одного
энергоносителя. К этим гидромолотам относятся гидромолоты СП-70, СП-62, СО1-136 и
другие разработки НПО ВНИИстройдормаш.
К преимуществам гидропневматических ударных устройств следует отнести
компактность, низкую металлоемкость на единицу энергии удара, простоту регулирования
энергии
удара
изменением
давления
зарядки
газа
в
пневмоаккумуляторе.
Гидропневматические ударные устройства получили наибольшее распространение. К классу
гидропневматических относятся гидромолоты ГПМ-120, ГПМ-120А, ГПМ-200, ГПМ-300,
СП-71 КФ ВНИИСДМ [1-3].
Гидропневматическое ударное устройство, как и гидроударники других типов,
характеризуется цикличностью функционирования - холостым ходом подвижной части
(взводом бойка ударника), заканчивающимся фазой торможения и рабочим ходом бойка
(нанесением удара по обрабатываемой среде). Гидропневмоударное устройство имеет, как
правило, три полости: газовую (пневмоаккумуляторную), взводящую и сливную. После
окончания холостого хода взводящая полость соединяется со сливной и под действием
энергии сжатого газа пневмоаккумулятора подвижные части (боек) гидропневмоударника
совершают рабочий ход - нанесение удара. Полость взвода соединяется со сливной полостью
при помощи распределительных устройств (блоков управления рабочим циклом): золотника,
втулки управления и др.
Полости взвода и пневмоаккумуляторная являются основными, обеспечивающими
рабочий процесс гидроударника.
По способу освобождения взводящей
полости
от
рабочей
жидкости
гидропневматические ударные устройства разделяют на два основных типа: с вытеснением
рабочей жидкости в период рабочего хода непосредственно в сливную линию; с
вытеснением рабочей жидкости в период рабочего хода в освобождающуюся сливную
полость.
Первый тип гидроударных устройств конструктивно проще, так как включает только
две основные полости. Гидроударные механизмы подобного типа применяют при
незначительной энергии удара, так как при повышении энергии удара возрастают рабочие
объемы жидкости, что увеличивает ее скорость в сливной гидролинии, потери давления и
снижает КПД ударного устройства. Гидроударные устройства второго типа позволяют
значительно снизить скорость жидкости в сливной гидролинии, тем самым улучшая
энергетические параметры гидропневмоударников.
В настоящее время известно большое число конструкций гидроударных устройств.
Только в патентной литературе их насчитывается несколько сотен, и на этой базе могут быть
разработаны разнообразные конструктивные решения [1-4].
На рис. 1 представлены обобщенные гидрокинематические схемы гидроударных
устройств: на рис. 1, а,б показаны схемы гидропневматических ударных устройств, а на рис.
1, в,г - гидравлических двойного действия. Блоки управления рабочим циклом,
осуществляющие распределение потоков жидкости в гидроударнике, представлены в виде
гидрораспределителя, позиции которого соответствуют: В - взводу бойка (подвижных
частей), Т - торможению, Р - рабочему ходу бойка.
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Рисунок 1 - Обобщенные гидрокинематические схемы гидроударных устройств
Исполнение (см. рис. 1, а) характерно для гидромолотов ГПМ - 120, ГПМ-200, СП-71 и
ГПМ-300. Схема (см. рис. 1, б) относится к гидромолоту СП-71А и гидропневматическим
ударным устройствам СибАДИ. По схеме (см. рис. 1, в) выполнены гидромолоты двойного
действия СП-62 и СП-70. По схеме (см. рис. 1, г) выполнены гидравлические ударные
устройства двойного действия СибАДИ.
Рабочий ход осуществляется под действием энергии сжатого газа пневмоаккумулятора.
Управление рабочим циклом осуществляется с помощью поршня-клапана 2 и каналов,
выполненных на бойке 1.
Гидромолот СП-71 по характеру рабочего цикла относится к гидропневматическим
ударным устройствам (структурная схема на рис. 1, а). Недостатками данной конструкции
гидромолота являются: наличие пульсаций давления в гидросистеме, длительный период
переключения гидроударника на взвод. Достоинствами являются простота конструкции и
высокая надежность в работе[1-2].
На рис. 2 изображен гидропневматический молот СП-71, который состоит из поршнябойка 1 с центральным и радиальным каналами, поршня-клапана 2, корпуса 3 с взводящей
полостью В, полостью С и пневмоаккумуляторной полостью А. Поршень-клапан 2 разделяет
взводящую полость В и пневмоаккумулятор А, седло клапана выполнено на верхней
торцевой части поршня-бойка 1.

Рисунок 2 - Схема гидропневматического молота СП-71:
1-порнешь-боек; 2-поршень клапан; 3-корпус
Заключение. Анализ рабочих процессов в гидравлических ударных устройствах,
многочисленных даже на уровне схем, требует больших затрат труда и времени. Поэтому
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отыскание общих признаков, отражающих особенности структурообразования и
функционирования механизмов, по которым они могут быть объединены в группы,
значительно упрощает их разработку.
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Қазіргі таңда көптеген өндіріс көздері дамып, көбейіп жатыр. Алайда олардың санының
көптігіне қарап, сапалы өнімдердің аздығы байқалады. ҚР Президентіміздің жолдауының
өзінде де экспортқа бағытталған индустрияландыру мәселесі экономикалық саясаттың негізгі
элементі болу қажеттілігі жайлы және еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру туралы, тәжірибені кеңінен тарату
керек екені айтылды. Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз
экожүйесін, сапаны басқару жүйесін дамытуы аса маңызды мәселеге айналып келеді.
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген мұқтаждығы жалғасуда. Оған біздің
тауарларымызды өңірлік және әлемдік нарықта ілгерілететін белсенді сипат дарыту керек.
Сонымен бірге, халық тұтынатын тауарлардың ауқымды номенклатурасын игеріп,
«қарапайым заттар экономикасын» дамыту үшін кәсіпорындарымызға көмектесу қажеттігі
және олар болашақта жаһандық экономиканы және еліміздің экономикасын дамыту
барысында ерекше маңызға ие болатыны туралы жолдау бағыттарында анық көрсетілген.[1]
Өнімнің сапасын басқару – өндірісте өнімді әзірлеу, өндіру, пайдалану немесе тұтыну
кезіндегі өнімнің қажетті деңгейін құру, қамтамасыз ету және қолдауды басқаруды айтады.
Сапаны басқарудың жүйесі сапаны бақылаудың және оған әсер ететін жағдайлар мен
факторларға мақсатты әсер етеді. Өнімнің сапасын басқару өнімді жобалаудан басталады
және басқарудың барлық деңгейлерінде жүзеге асырылады: мемлекет, өнеркәсіп, өндірістік
бірлестіктер деңгейінде, кәсіпорын және өндірістік желі деңгейінде қоршаған ортаны қорғау
және еңбек жағдайын жақсарту, ұлттық заңнаманы үйлестіру халықаралық стандарттарға
сәйкес, келісімдерге, міндеттемелерге, атап айтқанда, Еуропалық одақ аясында және
халықаралық еңбек ұйымы жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы әлемдік
қоғамдастыққа осыған орай бірнеше міндеттер қояды.
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Қазақстан Республикасының Президент жолдауының екінші бағытында ресурстық
шикізатты одан әрі дамыту туралы келесідей жоспарланған. [7]
Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергияны үнемдеуге, сондай-ақ энергия
өндірушілердің өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне қойылатын
талаптарды арттыру керек екені де аталып өткен.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы
ииновациялық дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Қазіргі таңда әлем бойынша
өндірілетін электр энергиясының төрттен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі
екенін көоруге болады.
Болжамдар бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 пайызға жетеді.
2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу
міндеті алға қойылды. [1,3]
Экономиканың өркендеуінің негізін құрайтын шағын және орта бизнес дамып
келеді.Осыған байланысты Президент елді жаңғырту үшін қажетті саяси бастамаларды
ұсынды. Оларды жүзеге асыру табысты дамудың маңызды факторы болатынын және
Қазақстан Республикасының стратегиялық мақсаты - 2050 жылға қарай әлемнің 30 дамыған
елінің бірі болу туралы, «Жасыл» технологияларға инвестиция салу үшін бизнесті
ынталандыру маңыздылығы мен өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес субъектілерін
кеңінен тартып, тұрмыстық қаттықалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және
қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау керек екенін Президентіміз өз жолдауларында айтып
өтті. [1]
Жауапкершілігі шектеулі «Asia Steel Pipe Corparation» серіктестігі заңды тұлға болып
табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан
Республикасының Азаматтық Кодексіне және өзге де нормативтік құқықтық актілерге
сүйене отырып, жұмыс атқарады.
Серіктестіктің қызметтік мәні келесідей болып табылады:
- Кәсіпорын құрылысын дамыту;
- Кәсіпорынды және сапалы өнімдерін тиімді пайдалану;
- Болат құбырлар, жабық құбырлар өндірісі бойынша қызметтер көрсету;
ЖШС «Asia Steel Pipe Corparation» үлкен диаметрлі құбырларды дәнекерлеу заводында
газ, мұнай мен мұнай өнімдерін, су құбырлары, құрылыс (қадалар), машина жасау, тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық және т. б. магистраль үшін болат спиральді құбырлар аумағы
шамамен 19 мың шаршы метр (279м*60м), коррозияға қарсы жабынның аумағы 7,5 мың
шаршы метр (197м қаулысы*27м) өндіру цехы бар. Өндірілген құбырлардың сыртқы
диаметрі 355,6мм-1422мм, құбыр қабырғасының қалыңдығы 6,4 мм-25,4 мм, қолданылатын
негізгі шикізаты болаттың тобы X80 (Х100), құбырлар ұзындығы 8 м-12,5 м болып
табылады. [2,3]
Бұл кәсіпорын жұмысы мемлекеттік нұсқаулары бойынша қатаң орындалады:
қауіпсіздік туралы, ықтимал өрт, жарылыс, электр қауіпсіздік, апаттар, жабдықтардың,
механикалық зақымдануы және басқа да жасырын қауіп-өндіріс процесінде тиімді қорғау
шараларын қолдану, зиянды газ, шу, сәуле шығару және басқа да ластану көздерінен қорғау
тиісті шаралары қабылдау, сапаны басқару жүйесі тиімді орындалады. Өндіріс процесстерін
жасауда осы ережелер қатаң орындау жағдайында ғана адам денсаулығын, өндіріс
қауіпсіздігін және тұтынушылар сұраныстарын қамтамасыз ете алады.
«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының мақсаты- орта мерзімде
перспективалық, цифрлық технологияларды пайдалану арқылы Қазақстан экономикасының
дамуын жеделдету және халықтың өмір сүру сапасын жақсарту, сондай-ақ Қазақстан
экономикасында сандық экономиканы құруды қамтамасыз ететін түбегейлі жаңа даму
траекториясына көшіру үшін жағдай жасау болып табылады.
Осыған орай үлкен диаметрлі құбырларды дәнекерлеу кәсіпорнындағы сапа басқару
жүйесіне технологиялық бағыттар мен тәжірибелік өндіріс процесі үшін цифрлық сапа
басқару жүйесін енгізу экономикалық саясаттың негізі болып табылады. Кәсіпорында
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өндірістік үдерістер мен адам қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында арнайы сапаны
басқарудың цифрлы картасын енгізу қажет. Ол үшін Президент жолдауларында көрсеткен
басым бағыттарды алға қойып, біздің шикізат ресурстарымызды дұрыс пайдалану, сапалы
өнім өндіру, жасыл технологияны қолдану арқылы жұмыстың аппаратурасынан өндіріс
объектісіне дейін қатаң қауіпсіз құрылғылармен қамтамасыз ету, өндірістің әр түрлі
режимдері мен объектілердің басқа да жүйесін қауіпсіздік шараларымен қамтамасыз ету
арқылы ғана күткен нәтижелерге жетуге болады.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ДУХОВНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ В СТАНОВЛЕНИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
КОТОШЕВА К.
профессор, Евразийский технологический университет,
г.Алматы, Казахстан
Аннотация. Данным материалом могут пользоваться
научно-педагогические
организации, высшие учебные заведения Республики Казахстан, научно-исследовательские
центры, государственные служащие, занимающиеся проблемами национальной политики;
Ассамблея народа Казахстана; широкий круг людей, кого интересует ментальная духовная
культура, исторические и культурные ценности казахского этноса, по изучению обычаев,
традиции, пословиц, поговорок для сохранения колорита ментальности казахского этноса.
Исторические исследования в становлении человеческого общества дают
разнообразные сведения и факты и являются одной из загадок человечества. И на сегодня
существует множество гипотез о становлении человеческого общества, каждая из которых
имеет свои доказательства и жизнеспособность. Опираясь на научные исследования
казахстанских ученых в области археологии, этнографии, философии, демографии,
социологии, истории, мы решили подойти к рассмотрению вопроса о исторических корнях
предков казахов.
Мы опираемся на научные исследования доктора исторических наук, профессора
Таймагамбетова Ж.К. По мнению известного исследователя археологии Таймагамбетова
Ж.К. человечество зародилось именно у нас. В работе “О археологии по Казахстану” он
пишит: “500 тысяч лет тому назад человек жил на нашей территории, чтобы “получить
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абсолютную дату возраста стоянки Кош курган — 510 тысяч лет — тоже не сразу у нас
получилось. Прежде чем сделать такой вывод, мы столько специалистов- смежников
приглашали - из России, Бельгии, Франции.
По археологическим исследованиям Таймагамбетов Ж.К. пишет: «На сегодня известна
единственная неолитическая пещера - на территории Южного Казахстана - Караунгур. Здесь
найдено несколько зубов человека того времени. Хотя они могли быть отнесены к предметам
искусства в качестве ожерелий, которые носили обитатели, ведь эти зубы были просверлены.
А есть ли гипотеза по поводу людей, которые населяли территорию Казахстана, откуда они пришли? Мы сейчас прослеживаем самые древнейшие стоянки первобытных
людей в Африке, на Ближнем Востоке, в Грузии, Таджикистане. И если мы считаем, что
люди мигрировали с территории Африки, то почему на территории Казахстана стоянок
древнего периода каменного века, ашельского периода, очень много, а более позднего
периода - мало? Казалось бы, должно быть наоборот. А дело в том, что горы Гиндукуш и
Гималаи в свое время были очень низкими, считает профессор Таймагамбетов Ж.К.
И люди, которые шли из Африки, спокойно проходили эти горы и заселяли новые
территории, в том числе и нынешний Казахстан. Потом происходят тектонические движения
земной коры, поднятия и опускания, горы становятся выше, и люди ищут обходные пути. Но
первая миграционная волна людей заселила территорию Казахстана уже в раннеашельское
время». Жакен Кожахметович Таймагамбетов считает, что заселение территории Казахстана
первобытными людьми началось миллион лет назад.
Он пишет: «Меня интересует проблема заселения территории Казахстана
первобытными людьми. Откуда и когда в наших краях появились первые люди, их
материальная культура, куда они отсюда мигрировали. Этой масштабной теме посвящено
более 350 работ ученого, изданных в дальнем зарубежье — США, Франции, Германии,
Бельгии, Италии, КНР, Японии, Южной Корее, а также в Казахстане, России, странах СНГ.
Среди них 45 монографий, учебников для вузов и школ, брошюр, автором и соавтором
которых является ЖакенТаймагамбетов. «И если мои предшественники Хасан Алпысбаев,
Алан Медоев говорили о том, что территория Казахстана была заселена 500- 600 тысяч лет
назад, то мы сейчас отодвинули эту границу еще на 400 тысяч лет.
Мы говорим о миллионе лет» — заявляет археолог. Казахстанская наука должна
гордиться такими исследованиями !
Профессор Таймагамбетов Ж.К. в докладе перед известными учеными мира в области
палеоантропологии в штаб-квартире ЮНЕСКО говорил: «Ведь речь идет о миллионном
возрасте! Археологические эпохи подразделяются на периоды-древнекаменный век, или
палеолит, мезолит, потом – новокаменный век, или неолит, когда появляются глиняные
сосуды, луки, стрелы… Далее следуют эпохи бронзы, железа, средневековье. По мнению
профессора Таймагамбетова Ж.К. кочевники появились в эпоху железа. А мы ведем речь о
более древнем периоде, о времени появления первых людей на земле, о нескольких
миллионах лет тому назад». Таким образом из исследовании ученых археологов Казахстана
необходимо сделать теоретический вывод, что человек жил на территории Казахстана с
древнейших времен, он никуда не уходил и составляет длительную историческую
целостность автохтонного населения.
Главная особенность хозяйства кочевых протоказахов - пасбищно-кочевая система.
Оформившись еще в конце бронзового века, особо развиваясь в железный век, она
просуществовала вплоть до начало XX века: В ранний железный век кочевое общество
Евразийского степного пояса имели много общих черт в материальной и духовной культуре,
что позволила объединить их в скифо-сибирскую культурную общность.
При этом сохранились отдельные самобытные черты степного Зауралья. Это
территория находилась на стыке контактов населения Приуралья, Северного и Южного
Казахстана, Западной Сибири. Ранние кочевники Южного Зауралья в VII-и первой
половины VI в до.н.э, являлись составной частью сакского мира Казахстана и Средней Азии.
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Основой экономического уклада кочевников являлись сезонные перекочевки, которые
вслед за стадами домашних и диких животных переходили в наиболее благоприятные для
данного времени года места выпаса скота. Зимовать номады урало-казахстанских степей
предпочитали в относительно теплых пустынях и предгорьях Средней Азии. Оседлое
население лесной и лесостепной зоны также снабжало номадов продуктами земледелия и
ремесла.
Все эти контакты нашли свое выражение в ментальности духовной и материальной
культуры, обусловили особенности исторического развития населения каждого региона. Эти
ментальные особенности отражаются в духовной и материальной культуре сакского мира
Казахстана и Средней Азии. В мифах, легендах, эпосах, сказаниях, обычаях, традициях,
пословицах и поговорках выражают реальную жизнь-народа, и взаимоотношения между
людьми.
Мифологически объясняя строение мира, они одновременно помогали человеку. Когда
древние кочевники перегоняли свои стада и табуны с пастбища на пастбище, то, глядя ночью
на звезды огромного степного неба, они ориентировались по ним в этом бесконечном
пространстве. Каждой звезде кочевники давали свои имена: ТемірКазық - Железный Кол Полярная Звезда; АспанҚайығы - Небесная ладья - Большая Медведица. Создавались мифы и
легенды, пословицы, поговорки. Как известно издревле основным занятием казахов было скотоводство. Скот для казаха-и пища, и одежда, и тягло. Именно поэтому многие казахские
пословицы и поговорки связаны со скотоводством: «Малы бірдіңжаныбір» - У кого скот
общий, у того и душа едина. «Мал ашуы - жаңашуы» - Боль за скот - боль души.
«Аруданасқан жар бар ма, жылқыданасқан мал бар ма, қымызданасқандәм бар ма!» «Жылқыныңқұты - айғыр-ды, түйеніңқұты – бура ғой». «Біріншібайлық - денсаулык,
екіншібайлық - ақжаулық, үшіншібайлық - бес саулық» -Первое богатство - здоровье, второе
богатство - семья, третье богатство –наличие скота.
Высокая материальная культура предков казахов, протоказахов предопределили
духовную идентичность, которая выражалась в мировоззрении, мироощущениях,
мировосприятия действительности. Духовная целостность кочевников связаны с пантеоном
богов - Тенгри и Умай — ана. «Тенгри» обладает и природной и божественной сущностью.
Тенгри представлен как творец
мироздания, единственная всемогущая сила, и он
одновременно злой и добродетельный, суровый и добрый, наказывающий и милующий.
Тенгри у людей вызывает страх и ужас. В.В. Бартольд считает, что слово Тәңірі означает
небо в материальном смысле и небо как божество. «Тенгри» является силой формирующий
порядок, гармонию и призванный охранять принципы справедливости. Вера в него требует
соблюдения ритуалов, обычаев, традиций кочевников. Системы ритуалов, обычаев, традиций
определяют закономерности жизни кочевников. По легендам Умай является Матерью, а
люди - рожденные ею дети. Тенгри распоряжается в мире и предопределяет судьбы людей.
Тенгри «распределяет сроки (жизни)»; однако при этом рождением «сынов
человеческих» ведает Умай» по мнению С.Г. Кляшторного. По древним представлениям
кочевников человек рождается между небесными и земными стихиями: тогда когда с небес
нисходит «құт» благость и когда он получает земное благословение от Умай-Ана.
В мировоззрении кочевников если содержанием Тенгри является - справедливость, то
Умай-Ана - исток духа, начало нравственности. В момент этого мгновения главной задачей
человека является человечность.
В мировоззрении кочевников рождение человека не случайность, а закономерное
явление. Он должен не сходить с нравственного пути и сохранять данную ему священную
индивидуальную душу. Любовь человека к своей Матери - Умай - есть его второе, истинное
рождение. Во взаимоотношениях человека и Бога (Умай) имеет место любовь. Умай любит
людей искренне, безусловно невзирая на их несовершенство и недостатки.
Эта любовь есть высший образец, соотнося с которой, люди могут сформировать
внутреннее «Я». Этика взаимоотношения Умай и людей описываются в текстах
древнетюркских рунических памятников. Обращения его героев к Умай — свидетельство ее
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высокого авторитета в срединном мире (на Земле). В понимании кочевников свобода
человека является главной ценностью и смыслом жизни. Судя по легендам, высказываниям,
жизненная сила и дух Умай также весома, как и мощь Тенгри. Если Тенгри создает
материальную сущность кочевника — тело, то Умай рождает внутренний мир человека, его
душу. А вера в Тенгри показывает как священный порядок определяет повседневную жизнь
степняков. Для степняков следование порядку является сознательно и свободно
выполняемым долгом. Служение - не противоречит индивидуальным или коллективным
представлениям насельников Степи. Оно является законом бытия конструирующий
структуру обязанностей в традиционном обществе.
Казахи почитали дух земли (жерана) и воды (су ана). Большое значение имел культ
огня (от ана). Сохранилось и древнейшее название священного огня - алас. Но казахскому
поверью огонь - покровитель жилища, домашнего очага. Невеста при вступлении в новую
семью должна была поклониться огню в большом доме, принести жертву огню, поливая в
него масло (отқа май күю). У казахов сохранился древний обряд очищения огнем (аластау,
от древнего слова "алас" - ночной свет, священный огонь). Этот обряд совершался при
перекочевке с зимовки на жайлау. С древних времен у казахов сложилось поверье, что на
зимних стойбищах люди часто грешат, так как в жилищах водятся "нечистые силы",
приносящие вред человеку. А жайлау чист, беспорочен и туда следует явиться очищенным,
поэтому у начала кочевой дороги, ведущей на жайлау, разводили два больших костра,
между которыми пропускали людей и отары овец. Лошади считались "чистыми животными"
и не подлежали очищению.
Таким образом, научные исследования профессора Таймагамбетова Ж.К.
подтверждают историческую целостность предков казахов, которые обусловлены духовной
идентичностью протоказахов.
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Аннотация. Основная часть корма - силос; повышение эффективности технологических
процессов хранения и подготовки силоса с использованием вакуумированных мягких
контейнеров, разработка технических средств для их загрузки и вакуумирования; говорится
о методах, используемых при реализации проекта.
Главная задача, стоящая перед АПК страны это - продовольственная безопасность
сельскохозяйственной продукциии независимость от зарубежных поставщиков
(поставщиков). Основной путь для достижения этих целей – развитие и обеспечение
качественной и достаточной кормовой базы животноводства.За 1990-2012 годы во всех
категориях (категориях) хозяйств Республики Казахстан численность крупного рогатого
скота снизилась с 9757,2 тыс. голов до 5702,4 тыс. голов (в том числе коров с 3368 тыс. голов
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до 2502,8 тыс. голов).Основной причиной неэффективного роста поголовья скота и его
продукции является недостаточная кормовая база по качеству и количеству [1].
Современные
научные
исследования
и
опыт
в
сельском
хозяйствепоказываетнеобходимостьперехода от приготовления в открытом грунте (в отвалах
и траншеях, требующих больших затрат) к приготовлению и хранению в вакуумированных
контейнерах для повышения качества и калорийности силоса. По проведенным
исследованиям, при соблюдении технологии заготовки и хранения силоса в таких местах
расход кормов составляет 10-14%, а при несоблюдении-45% [2].В траншеях расход зеленой
массы -20-25%; в отвалах – 30-40%; в силосных башнях–5-8%.В предлагаемой технологии
легко перевозитьвакуумированные контейнеры, так же при необходимости ежедневно
используется фактическое количество контейнеров, что позволяет доставлять силос для
скота в свежеприготовленном виде.По сравнению с классическими способами пригтовления
и хранения силоса,вакуумирование в траншеях оказали положительное влияние. В
последнеевремя используется процесс вакуумирования силоса [3].В действующих
хранилищах имеется множество недостатков: нет необходимой герметизации.В результате
травяная масса быстро разрушается из-за проникновения воздуха и теряет питательные
свойства. Приготовление и хранение силоса в вакуумированном мягком контейнере
исключает потери, эффективно и удобно сохраняется и повышает кормовую концентрацию.
Новизна разработанных технологических и технических решений закреплена
следующими патентами исполнителей: №129768 «Устройство для силоса"; № 2528189
«Способы заготовки и хранения силосных кормов»; №2625480 «Способы заготовки и
хранения силосных кормов»; №11920 «Комплект упаковок для погрузки, транспортировки,
вакуумирования и хранения силоса» (заявка на получение патента на полезные модели РК)
[4].
Материалы и методы исследования
Первый шаг в исследовательской работе это его теоретическое обоснование. Для этого
определяется сжатие мягкого контейнера под действием вакуума. Далее проводится расчет
вакуумированного мягкого контейнера и распределения его геометрических составляющих
на формы.
Условно мягкий вакуумированный контейнер включает два полушара и призма, тогда
начальный объем контейнера можно определить по следующей формуле:
𝑉Бк=(𝜋𝑅2+𝑎𝑏)∙𝑐=𝜋𝑅2с+𝑎𝑏с,

(1)

где, а, b, с – размеры контейнера, м;
R –радиус оболочки контейнера по основаниям, м.
Контейнер подвергается всестороннему сжатию от равномерно распределенного
вакуумометрического давления, уплотнения, равного разности между наружным
(атмосферным) давлением и создаваемым внутри мягкого контейнера остаточным давлением
(разряжения),
ΔРвак = Ратм – Рост.

(2)

где, ΔРвак -вакууметрическое давление уплотнения, создаваемые, вакуумным насосом,
КПа;
Ратм – атмосферное давление, КПа;
Рост – остаточные давление (разряжение) внутри контейнера, КПа.
Объем мягкого контейнера после вакуумирования:
𝑉Вб=[𝜋(𝑅−Δ𝑅)2+(𝑎−Δ𝑎)(𝑏−Δ𝑏)]∙(𝑐−Δ𝑐)
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Уменьшение объема (усадки) контейнера составит:
Δ𝑉=𝑉нк.−Vв.к.

(4)

где, ∆V– уменьшение объема контейнера засчет вакуумирования, м3;
Vн.к – начальный объем контейнера , м3;
Vв.к– объем контейнера после вакуумирования, м3.
Коэффициент усадки контейнера определяется таким образом::
4
𝑎2 𝑏 + 3 𝜋𝑅 3
𝑉н.к
𝑘𝑦 =
=
.
𝑉в.к (𝑎 − ∆𝑎)2 (𝑏 − ∆𝑏) + 4 𝜋(𝑅 − ∆𝑅)3
3

(4)

Исходя из обобщенного закона Гука, изменение (уменьшение) размеров мягкого
контейнера с силосом от вакуумирования в пределе упругой деформацией составит в
следующем виде:
𝑃
∆𝑎 = 𝑎 атм (1 − 2𝜇),
(5)
Е

∆𝑏 = 𝑏

𝑃атм

∆𝑅 = 𝑅

Е

(1 − 2𝜇),

𝑃атм
Е

(6)

(1 − 2𝜇),

(7)

где, Ратм - атмосферное давление, воздействующее на наружную поверхность мягкого
контейнера;
Е – модуль упругости полиэтиленовой пленки (мягкого контейнера);
µ - коэффициент Пуассона.
После подстановки изменения (уменьшение) размеров мягкого контейнера с силосом
от вакуумирования и усадки новый объем мягкого контейнера выглядит:
𝑉в.к = (𝑎 − ∆𝑎)2 (𝑏 − ∆𝑏) +
4
𝑃атм
𝐸
4
3

𝜋 [𝑅 − 𝑅
3
(1 − 2𝜇)]3 =

𝜋𝑅

3 (1

3

𝑃атм

𝐸
𝑃атм
𝐸

4

𝜋(𝑅 − ∆𝑅)3 = [𝑎 − 𝑎
3
3

(1 − 2𝜇)] = 𝑎2 [1 −

𝑃атм
𝐸

𝑃атм
𝐸

2

(1 − 2𝜇)] [𝑏 − 𝑏
2

(1 − 2𝜇)] 𝑏[1 −

(1 − 2𝜇) = 𝑋 = 𝑎2 (1 − 𝑥)2 𝑏(1 − 𝑥) +
4

𝑃атм

3

𝐸

− 𝑥) = (1 − 𝑥)3 (𝑎2 𝑏 + 𝜋𝑅 3 ) = 𝑥 =

4

𝑃атм
𝐸

𝑃атм
𝐸

(1 − 2𝜇)] +
4

(1 − 2𝜇) + 𝜋𝑅 3 (1 −
3

𝜋𝑅 3 (1 − 𝑥)3 = 𝑎2 𝑏(1 − 𝑥)3 +
3

(1 − 2𝜇) = [1 −

𝑃атм
𝐸

3

(1 − 2𝜇)] (𝑎2 𝑏 +
4
3

𝜋𝑅 3 ).

(8)

Уменьшенный объем (после усадки) ∆Vмягкого контейнера согласно формуле (4)
составит:
4
4
∆𝑉 = 𝑉н.к − 𝑉в.к = 𝑎2 𝑏 + 𝜋𝑅 3 – (𝑎 − ∆𝑎)2 (𝑏 − ∆𝑏) + 𝜋(𝑅 − ∆𝑅)3
3
3
3
4 3
4 3
𝑃атм
2
2
(1 − 2𝜇)] ,
= 𝑎 𝑏 + 𝜋𝑅 – (𝑎 𝑏 + 𝜋𝑅 ) [1 −
3
3
𝐸
или
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4

𝑃атм

3

𝐸

∆𝑉 = (𝑎2 𝑏 + 𝜋𝑅 3 ) (1 − [1 −
3(

𝑃атм
Е

(1 − 2𝜇)2 − [

𝑃атм
𝐸

3

4

𝑃атм

3

Е

(1 − 2𝜇)] ) = (𝑎2 𝑏 + 𝜋𝑅 3 ) {1 − 1 − 3 (
3

(1 − 2𝜇)] } = [𝑦 =

𝑃атм
𝐸

4

(1 − 2𝜇)] = (𝑎2 𝑏 + 𝜋𝑅 3 ){−3𝑦 + 3𝑦 2 −
3

4

𝑦 3 } = (𝑎2 𝑏 + 3 𝜋𝑅 3 )𝑦(3𝑦 − 𝑦 2 − 3) = [𝑦 =
2𝜇){3

(1 − 2𝜇)) +

𝑃атм

𝑃атм
𝐸

𝐸

4

(1 − 2𝜇)] = (𝑎2 𝑏 + 𝜋𝑅 3 )
3

(1 − 2𝜇) − [

𝑃атм
𝐸

𝑃атм

2

𝐸

(1 − 2𝜇)] − 3}.

(1 −
(9)

тогда,
4

∆𝑉 = (𝑎2 𝑏 + 3 𝜋𝑅 3 )

𝑃атм
𝐸

(1 − 2𝜇){3

𝑃атм
𝐸

(1 − 2𝜇) − 3 − [

𝑃атм
𝐸

2

(1 − 2𝜇)] }

(10)

Поскольку силосная масса в мягком контейнере постоянно удерживается давление
вакуума в уплотненном состоянии Р вак = Р атм - Рост . При этом результирующая сила
давления на стенку контейнера будет равна
𝑁 = 𝑃атм 𝑆,

(11)

где, 𝑆 = 4𝑎𝑏 + 4𝜋𝑅 2 – общая поверхность контейнера.
От значения результирующей силы выбирается (в свою очередь от значения Рвак)
толщина пленки мягкого контейнера с соответствующим запасом прочности, чтобы
предостеречь разрыва.
Результаты исследования и обсуждении. Теоретически обоснованы режимы
вакуумирования контейнеров для приготовления и хранения силоса в мягком контейнере.
Полученные в результате исследования формулывакуумометрического давления контейнера,
который подвергается всестороннему сжатию от равномерно распределенного, уплотнения,
равного разности между наружным (атмосферным) давлением и создаваемым внутри
мягкого контейнера остаточным давлением (разряжения).
Величина силы давления на стенку контейнера, зависит от геометрических размеров
контейнера и разности давления в результате сжатия, т. е.𝑁=(Ратм –Рост.)∙(𝜋𝑅2+𝑎𝑏).
Заключение. Совершенствование и реализация технологического процесса заготовки и
хранения силоса в мягких вакуумированных контейнерах позволит снизить потери на
объектах сельскохозяйственной кооперации до 40-50%.Величины протеина и каротина выше
20-21% путем повышения качества силоса, т.е. прессования и удаления сока. По сравнению с
классическим методом увеличивается производительность работы, и уменьшаются затраты.
Предлагаемая технология позволит полностью избавиться от силосных потерь в небольших
хозяйствах.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ НАПЛАВКОЙ
ИСАТАЕВ А.Н.
магистрант, Евразийский технологический университет,
г. Алматы, Казахстан
КАРЖАУБАЕВ А.С.
научный руководитель, к.т.н., ассоц. профессор,
Евразийский технологический университет, г. Алматы, Казахстан
Аннотация. В этой статье разработана технология плазменно-порошковой наплавки с
добавлением твердосплавных порошков коленчатых валов ДВС КамАЗ-740. Технология
опробована в условиях ремонтных баз автотранспортного предприятия и сельхозтехники и
обеспечила повышение ресурса восстановленных деталей в среднем на 20%.
Применение для восстановления изношенных деталей современных методов нанесения
покрытий и, в первую очередь, с использованием порошковых твердых сплавов способствует
значительному повышению их долговечности. Организация восстановления изношенных
деталей является не только важным резервом удовлетворения народного хозяйства
запасными частями, но и существенным резервом повышения качества ремонта, а также
снижения расходов материальных и трудовых ресурсов.Одной из наиболее сложных в
изготовлении и ремонте деталей автомобилей семейства КамАЗ является коленчатый вал
двигателя внутреннего сгорания (ДВС), основной дефект
шатунных шеек. Процесс изнашивания коренных и шатунных шеек коленчатого вала ДВС
является нежелательным, но неизбежным.Типовой технологический процесс восстановления
коленчатых валов ДВС КамАЗ-740 включает следующие операции: мойку, разборку и
дефектацию коленчатого вала; проверку биения по средней шейке; правку коленчатого вала
на прессе (при необходимости); установку пробок в отверстия масляных каналов вместо
заглушек; шлифование коренных и шатунных шеек; контроль размеров коренных, шатунных
шеек и радиуса кривошипа; полирование коренных и шатунных шеек; сборка коленчатого
вала[1,2,3].
Разборка коленчатого вала включает следующие операции: снятие шестерни привода
масляного насоса, переднего и заднего выносных противовесов; изъятие заглушек и втулок
центробежной очистки масла и внутренних полостей масляных каналов коленчатого вала.
Правка коленчатого вала производится на прессе при наличии изгиба вала более 0,05 мм.
Шейки коленчатого вала шлифуются на круглошлифовальных станках 3А432. В
первую очередь шлифуются коренные шейки после установки коленчатого вала в центрах
станка. Во вторую очередь шлифуются шатунные шейки. Для шлифования шатунных шеек
коленчатый вал на станке устанавливается в центросместителях, обеспечивающих смещение
оси шатунных шеек с осью шпинделя станка. Шлифование начинается с первой шатунной
шатунные шейки шлифуются под один ремонтный размер.
После шлифования шейки подвергают полировке в течение одной минуты на
полировальных станках полировальной лентой ЭБ 220 или пастой ГОИ № 10.
Таким образом, на сегодняшний день коленчатые валы двигателя КамАЗ-740 успешно
ремонтируются в пределах своих ремонтных размеров путем шлифования. Но, стоит
размерам вала выйти из ремонтных, как появляются трудности с наращиванием и
упрочнением поверхностей.
Изношенные валы с коренными и шатунными шейками, перешлифованные на все
ремонтные размеры, но пригодные для восстановления путем нанесения покрытий до
номинальных размеров, составляют 65-75 %.
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В настоящее время на ремонтных предприятиях для восстановления коленчатых валов
ДВС используют главным образом разновидности дугового способа наплавки под слоем
флюса.
Одним из наиболее универсальных методов и гибких технологических приемов
воздействия на свойства обрабатываемых поверхностей как метод упрочнения вновь
изготавливаемых деталей машин и восстановления деталей с большой степенью износа (0,5
мм и более), работающих в условиях интенсивного изнашивания, является плазменнопорошковая наплавка (ППН).
В качестве материала при ППН коленчатых валов, работающих в условиях абразивного
изнашивания, используются износостойкие порошковые наплавочные материалы, в
структуре которых содержатся высокотвёрдые (карбиды, бориды и т.д.) фазы и относительно
пластичная матрица. Среди порошковых наплавочных материалов, обладающих твердостью
выше твердости абразива и стойкостью к абразивному износу, одними из наиболее
перспективных являются порошки на основе систем WC-Co и WC-TiC-Cо, являющиеся
основой твердых сплавов, переработка отходов и дальнейшее использование которых
является актуальной проблемой.
Одним из наиболее перспективных методов получения порошка, практически из
любого токопроводящего материала, в том числе и твердого сплава, отличающийся
относительно невысокими энергетическими затратами и экологической чистотой процесса,
является метод электроэрозионного диспергирования (ЭЭД)
кратковременных электрических разрядов между электродами.
При постановке экспериментов по ППН наплавке коленчатых валов ДВС КамАЗ-740
использовалась установка УД-209 на основе переделанного токарного станка для наплавки,
выпрямитель сварочный ВДУ-506. В качестве плазмообразующего, транспортирующего и
защитного газа использовался аргон по ГОСТ 10157-79. Плазменная головка охлаждалась
магистральной водой по ГОСТ 2844-82.
Проведенные ранее исследования, а именно анализ твердости и относительной
износостойкости плазменных покрытий, а также геометрических параметров наплавочных
валиков показал, что покрытия, полученные с добавлением твердосплавных порошков из
ВК8, является более приемлемым вариантом для восстановления и упрочнения коленчатых
валов ДВС, по сравнению с порошками из Т15К6. Основными служебными свойствами
коренных и шатунных шеек коленчатых валов, определяющими их ресурс, являются
твердость и износостойкость, которые, как показали результаты экспериментов,
коррелируют между собой. Из перечисленных свойств наиболее просто и достоверно
определяется твердость. Поэтому оптимизацию состава наплавляемых порошковых
композиций с целью улучшения качества плазменных покрытий коленчатых валов для ППН
проводили по твердости покрытий, полученных с использованием порошков ВК8[1,2].
Для достижения максимальной твердости плазменных покрытий была выполнена
постановка полного факторного эксперимента. В результате было установлено, что
оптимальной порошковой композицией для ППН шеек коленчатых валов является
порошковая композиция производства Тульского завода «Полема», содержащая в своем
составе промышленные порошки (7 объемов ПЖ Н4Д2М + 2 объема ПР Х11Н11ГЮСР + 1
объем ПР Г4СР), изготовленные по ТУ 14-22-26-90 с добавлением 15,0 % (масс.) порошка,
полученного из отходов твердого сплава ВК8 методом ЭЭД в воде, со средним размером
частиц 30-35 мкм.
При промышленном опробовании твердосплавных порошков использовалась
технология плазменной твердосплавной порошковой наплавки для шеек коленчатых валов
ДВС КамАЗ-740, вышедших из последних ремонтных размеров.
Выводы:
1. Процесс изнашивания коренных и шатунных шеек коленчатого вала ДВС является
нежелательным, но неизбежным. Основной дефект коленчатых валов ДВС КамАЗизнос коренных и шатунных шеек. В настоящее время коленчатые валы успешно
213

Жастар Жылы аясындағы «Жастар және қазіргі заманның жаһандық сын-қатерлері»
Атты Жас ғалымдардың VI Халықаралық конгресі/ 04-06 сәуір 2019ж.

ремонтируются в пределах своих ремонтных размеров путем шлифования. Но, стоит
размерам вала выйти из ремонтных, как появляются трудности с наращиванием и
упрочнением поверхностей.
2. Среди порошковых наплавочных материалов для плазменно-порошковой наплавки
одними из наиболее перспективных являются порошки на основе WC-Co и WC-TiC-Cо,
являющиеся основой твердых сплавов, переработка отходов и дальнейшее использование
которых является актуальной проблемой.
3. Методом ЭЭД получены пригодные для промышленного использования
наплавочные порошки из отходов твердых сплавов марок ВК-8 и Т15К6. Одновременно
решается проблема утилизации отходов.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КЕДЕН САЯСАТЫ
МЕН ОНЫҢ ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ДАМУ БАҒЫТТАРЫ
САРСЕНАЛИ И.И.
заң факультетінің магистранты, Әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ., Қазақстан
БАИМБЕТОВ Н.С.
ғылыми жетекші, з.ғ.к., доцент, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің
кеден, қаржы және экологиялық құқық кафедрасы, Алматы қ., Қазақстан
Әлем тарихында экономикалық одақтар мен интеграцияның мысалдары жетерлік. Орта
ғасырдың өзінде мемлекеттер арасындағы сауда-саттықты реттеу үшін кедендік одақтар
құрыла бастады. Түрлі сауда-теңіз одағы, көпестер альянсы соның дәлелі. Бүгінгі күннің
өзінде түрлі кеден одақтарының интеграцияның тиімді формасы екенін уақыт көрсетіп отыр.
Оған мысал ретінде Еуроодақ елдерінің, АҚШ, Канада мен Мексиканың Кеден одақтарын
келтіруге болады.
Тарихқа үңілсек, Ұлы Жібек жолының үзіліп қалуының басты себептерінің бірі — жол
бойындағы алым-салықтың көптігі болған. Әр тайпаның өзінше баж салығын талап етуі,
бірыңғай тарифтің болмауы адамзат тарихындағы ең көне сауда дәлізінің өрістеуіне кедергі
келтірді. Осы Ұлы Жібек жолын кесіп тастаған баж салықтары мен мемлекеттер арасындағы
көзқарас қайшылығы күні бүгінге дейін сақталып келеді.Әлемдік тәжірибе нақты
экономикалық интеграция тек экономикалық потенциалы жоғары елдерде ғана жүзеге
асатынын көрсетіп отыр. Бұл сонымен қатар біздің шетелдік әріптестеріміз бен
инвесторларымыз үшін де қолайды болмақ.
Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу деп тауарларды Еуразиялық
экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізудің, олардың Еуразиялық
экономикалық одақтың кедендік аумағында немесе оның шегінен тыс жерлерде болу және
пайдаланылу тәртібі мен шарттарын, тауарлардың Еуразиялық экономикалық одақтың
кедендік аумағына келуіне, Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан кетуіне,
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тауарларды уақытша сақтауға, кедендік декларациялауға және шығаруға байланысты
кедендік операцияларды, өзге де кедендік операцияларды жасау тәртібін, кедендік
төлемдерді, арнайы, демпингке қарсы баждарды, өтемақы баждарын төлеу және кедендік
бақылау жүргізу тәртібін белгілеуді, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік
аумағында немесе оның шегінен тыс жерлерде кеден органдары мен тауарларды иелену,
пайдалану және (немесе) оларға билік ету құқығын іске асыратын тұлғалар арасындағы билік
қатынастарын регламенттеуді қамтитын айрықша юрисдикцияға Қазақстан Республикасы ие
болатын Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағының бір бөлігінде (Қазақстан
Республикасының аумағында) қатынастарды реттеу танылады.
Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу Еуразиялық экономикалық одақтың
кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізу кезінде тұлғалардың тең құқықтылығы,
кедендік операцияларды жасаудың анықтығы, айқындығы және дәйектілігі, Еуразиялық
экономикалық одақтың құқығын құрайтын, кедендік құқықтық қатынастарды реттейтін
халықаралық шарттар мен актілерді әзірлеу мен қолданудағы жариялылық қағидаттарына
және оларды халықаралық құқық нормаларымен үйлестіруге, сондай-ақ кедендік
бақылаудың заманауи әдістерін қолдануға және кеден органдарының қызметінде
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды барынша пайдалануға негізделеді.
Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу Еуразиялық экономикалық одақтың
Кеден кодексі туралы шартын қоса алғанда, Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде
Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік құқықтық қатынастарды реттейтін
халықаралық шарттарына, Еуразиялық экономикалық одақтың үшінші тараппен
халықаралық шарттарына және Еуразиялық экономикалық одақтың құқығын құрайтын
актілерге (бұдан әрі – Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасы) сәйкес, сондайақ 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа (бұдан әрі –
Одақ туралы шарт) сәйкес жүзеге асырылады [1].
Кедендік одақ - бұл біздің ықпалдастығымыздың келесі сатысы. Бұған дейін Қазақстан,
Ресей, Беларусь пен Армения арасында еркін сауда аймағы жүзеге асқан болатын. Бұл еркін
сауда аймағының мәнісі - үш ел арасында нөлдік, яғни кедендік баждың жоқ екендігін
білдіреді, ал басқа елдермен әрбір елдің өзіне тән кедендік баж салығы жүйесі болды. Ал
ендігі Кедендік одақ нені білдіреді дегенге келетін болсақ, үш ел арасында ешқандай да
кедендік баж болмайды, ал үшінші елдерге қатысты барлық кедендік баж салығы бір
ыңғайланады [2,10]. Әрине, Кедендік одақ құрылуына байланысты туындайтын және оны
шешудің пробемаларымен шындап айналысатын проблемалар бар. Ол, айталық, біздің
экономикамыздың бәскеге қабілеттілігін одан әрі көтеру. Елімізде жеделдете индустриялықинновациялық дамыту жоспарын жүзеге асыру осы мақсатта жүзеге асырылмақ.
Тағы бір айта кетер мәселе, алдағы кезде Кеден одағына қатысушы елдер қатары
көбейе түсуі мүмкін. Айталық, Қырғыз елі оған кіруге әзірлык жасап жатқан сыңайлы.
Тәжікстан да осы мәселеге орай өздерінің мүмкіндіктерін кесіп-пішужайын ойластыруда.
Ең маңыздысы, Кедендік одақтың құрылуы Қазақстанның беделді халықаралық ұйым
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына (ЕҚЫҰ) төрағалығы қарсаңында
жүзеге асырылып отыр. Еліміз осынау ұйым тізгінін қолға алған сәтте халықаралық
ықпалдастықтың өзекті мәселелерімен қатар Орта Азия аумағы елдерінің мүдделерін де
қозғайтыны анық. Сонда жаңа Одақтың өрісі де толымды жаңа қадамдармен еңселене түсері
сөзсіз.
Қазіргі таңда әлемнің Еуропа, Оңтүстік Америка, Оңтүстік және Орталық Африка
аймақтарында бірнеше интеграциялық бірлестіктер бар екендігі баршаға мәлім. Саяси
жағдайларға байланысты олардың әрқайсысы алуан түрлі қағидалар негізінде қалыптасқан,
алайда әрдайым тиімді де пайдалы болды. Көне XІІІ ғасырдың өзінде Үлкен Ганзей сауда
одағы құрылған болатын. Ал XІX ғасырда кедендік одақ арқылы канцлер Бисмарк Германия
мемлекетін құрған. Еуропадағы кедендік одақтың қалыптасу үдерістері 1957 жылы
Еуропалық одақ туралы келісімге қол қою сәтінен, яғни кезеңдік тұрғыда бәріне бірдей
тиімді болуы тиіс кедендік төлемдер мен алымдарды алып тастаудан басталғандығы
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бәрімізге мәлім. Ал 1968 жылдан бастап ЕО-ға мүше мемлекеттер арасындағы шекаралық
аймақтарда кедендік бақылаулар біртіндеп алынып тасталды. Бұл үдеріс 1993 жылдары
аяқталып, бірыңғай төлем бірлігі ретінде бірыңғай валюта өмірге келді. Жалпы алғанда,
Еуропа аталмыш одақты құруға 40 жылға жуық уақытын жұмсады. Ал бізде кедендік одақты
құру аса қысылтаяң мерзім аралығында өтті. Белоруссия, Қазақстан және Ресейдің кедендік
одақ қалыптастырудағы жолы 15 жылдық мерзімді құрайды. Оның ішінде құқықтық базаны
қалыптастыруға, көптеген скептиктердің еуропалық тәжірибеге сілтеме жасай отырып,
еуразиялық үдерістер бірнеше онжылдықтарды алады деген ойларына қарамастан 2 жыл ғана
уақыт жұмсалып отыр. Негізінен бұл жетістікке ел басшыларының саяси жігері мен ел
үкіметтерінің іскерлік қызметтерінің арқасында қол жеткізіліп отыр. ЕурАзЭҚ бірлестігі
аясының өзінде еркін сауда режімін қалыптастыру бағыты бойынша маңызды қадамдар
жасалған. Бұл қоғамдастыққа мүше мемлекеттер арасындағы өзара тауар айналымы мен
өзара инвестиция көлемдерін ұлғайтуға мүмкіндіктер берді. Еуразиялық даму банкі,
Дағдарысқа қарсы қор және
Жоғары технологиялар орталығы сияқты қаржы интеграциясының нақты механизмдері
құрылды. Интеграциялық мәселелерді шешуге өзіндік тұрғыдағы, тіпті экстремалдық
тұрғыда, жеделдетуші серпін ретінде әлемдік қаржы-экономикалық дағдарысы да өз септігін
тигізгендігін атап өткен жөн. Кедендік одақ жүзінде бірлестік құру фактісінің өзін
дағдарысқа қарсы пәрменді шара деп тануға әбден болады. Алдағы екі жыл оның ауқымды
түрде алға басу кезеңі болатындығы күмәнсіз. Бұлай деп тұжырымдауға толық негіз бар.
Сарапшылар Кедендік одақтың тигізетін оңды әсерін Ресей үшін 400 миллиард долларға, ал
Белоруссия мен Қазақстан үшін 16-18 миллиард доллар көлемінде бағалап отыр. Түптеп
келгенде, бұл қадам арқылы, Н.Ә.Назарбаев өз еңбектерінің бірінде атап өткендей, халқы 180
миллион адамды қамтитын, яғни ТМД хал-қының 60 пайызын құрайтын ортақ рынок
қалыптастыруға жол ашылып отыр. Екі елдің ортақ өндірістік әлеуеті бүгінгі күні 600 млрд.
долларға бағаланып, мұнай қоры 90 млрд. баррель, ауылшаруашылық өнімі ауқымы 112
млрд. долларды құрауда. Кедендік одақ аумағында бүкіл посткеңестік кеңістіктің ішкі жалпы
ұлттық өнімінің 85 пайызы өндіріледі. Үш елдің ортақ ішкі жалпы ұлттық өнімі 2 триллион
доллардан асып, 2015 жылға қарай 15-18 пайыз шамасында өседі деп күтілуде. Осының бәрі
Кедендік одаққа әлемдік беделді интеграциялық ұйымдардың бірі болуына, әлемдік
экономикалық жүйеде маңызды орын алуға мүмкіндік бермек. Алайда, ең бастысы, кез
келген жоғары деңгейдегі экономикалық және саяси мақсаттағы мұндай бірлестіктер не үшін
орын алуда десеңіз, ол – ортақ тарихы мен менталитеті және әлі де болса достық әрі
туысқандық байланыстарын жоғалтпаған халықтарымыздың әл-ауқатын арттыру,
тұрғындарға жайлы өмір сүру жағдайларын жасау. Интеграцияның бұл кезеңіне Алматыда
2009 жылы 19-20 желтоқсанда өткен Белоруссия, Қазақстан және Ресей президенттерінің
бейресми кездесулеріндегі Бірлескен мәлімдемеде алға басылған қадам ретінде баға берілген
болатын. Онда “Ең бастысы, біздің мақсат еткен нәрсеміз – біздің халықтарымыздың жоғары
өмір сүру сапасы, елдеріміздің экономикалық-әлеуметтік тұрақты дамуы...[3, 214].
Кедендік одақ өзара саудаға шығарылған өнімнің бәсекеге қабілеттілігінің артуына
септігін тигізіп, инвестицияға жаңа мүмкіндіктер ашатын болады” делінген. Әрине, алдымен
Кедендік одақ, содан кейін Бірыңғай экономикалық кеңістік құру – ауқымды әрі күрделі
үдеріс. Ол үкіметтер арасындағы ықпалдастық пен үйлестіруді күшейтуді, әсіресе мүше
мемлекеттердің кедендік, салық, көлік және басқа да құрылымдарының ықпалдастығын
қажет етеді. Кедендік одақты және жалпы экономикалық кеңістікті қалыптастыру – бұл
үкіметтердің, әсіресе кедендік, салықтық, көліктік және оған қатысушылардың басқа да
мекемелерінің өзара әрекеттесуі мен үйлесімділігін нығайтуын талап ететін, қиын, көп
жоспарлы үдеріс болып табылады. Сол себепті де Кедендік одақтың комиссиясы құрылды
және оның шешімі барлық қатысушыларға міндетті болып табылады. Басқа сөзбен айтқанда,
жаңадан құрылған халықаралық ұйымға үш елдің әрқайсысының мемлекеттік органдарының
жекелеген өкілеттіліктері бағытталды. Аталған қадамның еліміздің Негізгі заңына
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сәйкестілігін анықтау үшін, Премьер-Министр Қазақстан Республикасының Конституциялық
кеңесінен алдын ала түсінік беруді сұраған [4, 235].
Еліміздің сауда-экономикалық құрылымы үшін жаңа бағыт болып табылатын кедендік
кеңістік Еуразия құрлығында ғана емес, әлем экономикасы үшін үлкен жаңалыққа, тың
қадамға балануда. Қазір үш мемлекеттің экономикасы үшін айтарлықтай әсер беретін
Кедендік одақтың басымдықтары туралы маман-сарапшы пікірлері айқындалды. Сайып
келгенде бұндай қадам одақ аясындағы экономикаға ғана емес, әлемдік үрдіске де
айтарлықтай әсер ететіні байқалады. Мәселен, Кедендік одақ шеңберіндегі жалпы халық
саны 170 миллионнан астамды құрайды, яғни бұның өзі аса ауқымды тұтыну нарығының
бар екендігін білдіреді [5, 10].
Екіншіден, Кедендік одақ аясындағы өнеркәсіптік әлеует 600 млрд. доллар шамасында
бағалануда. Ендеше бұндай ауқымды әлеуетте бірегей кедендік саясат ұстану, сыртқы
тарифтік мәселені бірігіп реттеу үлкен сауда алаңының жандануын, жаһандық дағдарыс
қайта бастаған кезеңдегі алып қозғалыс дүмпуін білдіреді [6, 107].
Әлбетте, бұндай дүмпу ішкі және сыртқы нарыққа бірдей әсер береді. Сол үшін де
бұндай кедендік кеңістікке Еуразия құрлығында ғана емес, әлем елдерінде үлкен мән
беріліп отыр. Оның үстіне Қазақстан, Ресей, Беларусь пен Армения мемлекеттері Кедендік
одаққа біріге отырып, алдағы уақыттарда ДСҰ-ға сол қалыппен, яғни Кедендік одақ
аясында енуіміз мүмкін дегендей ниеттерін байқатты. Бұндай тосын жаңалыққа бір қатар
салмақты экономикасы бар елдер қобалжып қарағаны жасырын емес. Ал болашақта ДСҰға қатысты шынымен бұндай қадам жасалса, соның өзі әлемдік экономикалық қауымдастық
үшін айрықша мәнге ие болатыны белгілі.
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О ЖИЗНИ, РЕЛИГИИ, ВЕРЕ АБАЯ
РЫСБЕКОВА Ш.С.
д.филос.н., профессор, КазНУ им. аль-Фараби, г.Алматы, Казахстан
Огромное место в истории казахской и мировой философской мысли занимает великий
поэт, гениальный мыслитель Абай Кунанбаев (1845-1904). Подвергая критике общественнополитическое устройство современного ему Казахстана, Абай уповал на нравственнорелигиозный прогресс в сознании человечества. Идею прогресса он связывал с решением
вопроса о назначении человека и смысле его жизни, ответ на который призвана была дать
созданная им «истинная религия». Сущность познания Абай усматривал в уяснении смысла
жизни – основного вопроса всякой религии. Именно она призвана дать ответ на коренной
вопрос бытия; зачем человек живет, и каково отношение его к окружающему миру и
Вселенной.
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Любой человек, по мнению Абая, живет для своего блага и не ощущает себя живущим,
если этого желания себе блага нет. Но, советует он:
Земной суетой не заботиться как?
Для вечности бренность – негодности знак.
Но мира изъяны, увы, не познаешь,
Не следуя мысли пронзающей мрак.
Друг бренности вечному сможет ли внять?
Им места на равных в душе не занять.
Любитель земного, к Дню Судному глух ты,
Кто примет такой полуверы обряд? [1].
Человек не может не видеть в истории, что движение общей жизни находится не в
усилении борьбы существ между собою, а в уменьшении несогласия в социуме, когда мир из
вражды и несогласия, через подчинение разуму, приходит все более к согласию и единству.
Поэтому единственным благом оказывается такое, при котором исчезла бы борьба с другими
существами, а само благо не прекращалось. Ключом к этому становится любовь, влекущая
личность к "жертве своего плотского существования для блага других". Любить – "значит
желать делать доброе", и "только такая любовь дает полное удовлетворение разумной
природе человека". Ввергнув же "свою жизнь в подчинение закону разума и в проявление
любви", личность ощущает внутри себя и вокруг не только "лучи света того нового центра
жизни, к которому он идет", но и действие этого света, проходящего через него, на
окружающих [2].
В этом контексте Абай понимает под религией такое согласное с разумом и знаниями
человека, установленное им отношение к окружающей его бесконечной жизни, которое
связывает его жизнь с это бесконечностью и руководит его поступками.«Направь свои
знания на путь, указанный Аллахом, ибо Аллах не ленясь, огромными усилиями и старанием
создал гармоничный совершенный мир. Твое дело должно быть сделано с усердием и
добрыми намерениями. Все, что создано Аллахом, имеет свое назначение, плоды твоего
труда тоже должны быть обращены на пользу людям. Иначе – любой труд бесполезен. Вера
твоя – тщетна» [3]. Поэтому религия – это двигатель жизни человеческих обществ, и без неё
разумное существование невозможно. Вера же – это особое душевное состояние,
позволяющее человеку осознавать свое положение и обязывающее его к известным
поступкам.
Но если религиозное учение утверждает положения бессмысленные, ничего не
разъясняющие, а только еще больше запутывающие понимание жизни, пишет мыслитель, то
это есть не вера, а ее извращение, утерявшее главные свойства истинной веры. Абай пишет
об этом в противовес тому, что многие подразумевают под верой "исполнение обрядов,
содействующее получению ими желаемого, как их учит этому имамы" [4].
В его понимании вера – это ответ на то, как жить на свете не перед людьми, а перед
Тем, Кто послал меня в мир. Поэтому:
К Аллаху дорога ведет не из уст.
Нетрудно любить на словах.
Раденье сердечное, искренность чувств, Иного не примет Аллах. [3]
Учение религии в том, что Аллаху нужны не дары, а добрые дела человека. В этом весь
закон Аллаха. Поэтому главное дело жизни — становление "лучше и лучше" (4). Любой
"может погубить свою душу или спасти ее". Спасение предполагает трудолюбие, терпение и
милосердие [2], и достижение этих добродетелей обеспечивается подавлением собственных
страстей. С точки зрения экзистенциальных поисков человека такой основой является
абсолютное начало, главная и единственная точка опоры в жизни человека – Бог. «Качества
духовные – вот, что главное в человеческой жизни», – пишет Абай в 6-м слове «Қарасөздер»
(«Слова назидания»). «Живая душа и отзывчивое сердце должны вести человека, тогда и
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труд его, и достаток обретают смысл» [5]. «Бытие существует во вселенной, вселенная
существует в аллахе, а аллах <…> проявляется в восьми своих основных проявлениях и
девяносто девяти качествах», — продолжает он в 38-м слове [5, 110]. Аллах всемогущ и
всеведущ, справедлив и милосерден. Для человека Он – скрытая тайна, но познается по мере
своего проявления. О Нем можно узнать, утверждает Абай, по сотворенному им миру, ибо
Бог един и Он во всем.
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ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСТАРДЫ ЦИФРЛАНДЫРУ РӨЛІ
МАЛАЙСАРОВА К.Н.
аға оқытушы, Еуразия технологиялық университеті, Алматы қ. Қазақстан
Соңғы кезде жиі айтылып жүрген цифрлық дегеніміз не? Алдымен осыған тоқталайық.
Елімізде жаңа технологияны жетік меңгере түсу үшін «Цифрлы Қазақстан»
бағдарламасы қабылданды. Ол 4 бағыт бойынша жүзеге асырылады.
1. Бірінші бағыт – ауыл-аймақты кең жолақты интернетпен қамтамасыз етіп,
Қазақстанның транзиттік әлеуетін арттыру.
2. Екінші бағыт – көлік және логистика, денсаулық сақтау, білім беру, ауыл
шаруашылығы және электронды сауда экономиканың салаларына цифрлы технологияны
ендіру.
3. Үшіншісі – мемлекеттік органдар жұмысының сапасын арттыру
4. Төртінші бағыт – IT-мамандарды даярлау.
Қарап отырсақ, бұл жұмыстардың барлығы атқарылып жатыр. Интернет желісі
қолжетімді болу үшін облыс, аудан орталықтарынан бөлек, шалғайдағы ауылдарға да
қолайлы жағдай жасалуда. Мұның барлығы санды технологияны ендіру үшін жасалған
қадамдар болатын. Айналасы бірнеше жылдың ішінде қазақстандықтар неше түрлі ұялы
телефондарды ұстады. Жыл өткен сайын олардың функциялары өзгеріп, мүмкіндіктері де
арта түсті. Алғашқыда тек байланыс құралдары үшін қолданылған қолақпандай телефондар
бірте-бірте айфон, айпад, смартфондарға ауысты. Бүгінде ұялы телефоныңыз тек байланыс
құралы ғана емес, сонымен қатар, интернет желісіне еркін қосылатын компьютер іспетті.
Адамдар ұялы телефондарына сан алуан әлеуметтік желілерді жүктеп, қоғамда орын алған
оқиғаларға байланысты ой-пікірлерін білдіретін болды.
Ал біздің бүгінгі күндегі негізгі басты мақсатымыз АКТ-ны жетік меңгеру және білім
алушыларға меңгерту. АКТ-ны қолдану оқытушыға да білім алушыларға да қолайлы. Сол
кезде ғана сабақта теория мен практиканы ұштастыра аламыз.
Тәжірибелік жұмыс жасау барысында бала теориялық білімін шыңдайды. Конфуций:
«Маған айтып берсең - ұмытып қаламын, көрсетсең – есте сақтаймын, өзіме жасатсаң –
үйренемін» деген. Білім беру қабырғасында кез келген пәнінде АКТ-ны жүйелі қолдану пәнді оқытуда білім алушыларға дүниенің заңдарын терең меңгертіп қана қоймайды, оның
логикалық ойын дамытып, эмоциясына, сезіміне қозғау салады. Білім алушы ешкімнің
көмегінсіз өз бетінше ойланып, шешім қабылдауға дағдыланады.
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Егеменді еліміздің ең басты мақсаты өркениетті елдер қатарына көтерілу болса, ол
өркениетке жетуде жан – жақты дамыған, рухани бай тұлғаның алатын орны ерекше.
Қазіргі білім берудің басты мақсаты да жан – жақты дамыған, рухани бай жеке тұлға
қалыптастыру болып табылады. Сондықтан заман талабына сай оқыту үрдісін жетілдіре
отырып, қоғам сұранысына сай жеке тұлға қалыптастыру мәселесі бойынша білім
алушыларға ақпараттық - коммуникациялық технологияларды сабақта көптеп қолдану
тиімділігі артып отыр.
Адамның үнемі ізденіске, жаңалыққа ұмтылуы ол физиологиялық құбылыс.
Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар дегеніміз не? «Білім берудегі АКТ» ұғымы
«оқытудың жаңа ақпараттық технологиялары», «қазіргі ақпараттық оқыту технологиялары»,
«компьютерлік оқыту технологиялары» және т.б., тіркестермен тығыз байланысты.
Ақпараттық –коммуникациялық технология электрондық есептеуіш техникасымен жұмыс
істеуге, оқу барысында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық оқулықтарды,
интерактивті тақтаны қолдануға, интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту
бағдарламаларына негізделеді.
Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті маман дайындау. Ізденімпаз
оқытушының шығармашылығындағы ерекше тұс - оның сабақты түрлендіріп, тұлғаның
жүрегіне жол таба білуі. Ұстаз атана білу, оны қадір тұту, қастерлеу, арындай таза ұстау - әр
оқытушының борышы. Ол өз кәсібін, өз пәнін, барлық шәкіртін, оқу орнын шексіз сүйетін
адам. Өзгермелі қоғамдағы жаңа формация оқытушы – педагогикалық құралдардың
барлығын меңгерген, тұрақты өзін - өзі жетілдіруге талпынған, рухани дамыған, толысқан
шығармашыл тұлға құзыреті.
Осы қойылаған талаптарға мен білім беру сапасында әр түрлі кәсіби шеберлікті,
әдістемелік жұмыстағы шеберлікті қарастырамын. Әрбір келген бала да әртүрлі ойлау
қабілетінде болады, мысалы кейбірі шапшаң ойлап, тез жұмыс істесе, кейбірі тақырыпты
баяу қабылдап, оған тапсырманы қайтадан қарап шығу тиімді болып табылады. Осы орайда
интернет желілерін пайдаланып, соның ішінде қазіргі оқытушыларға қолжетімді сайттар көп,
видеосабақтар көрсету арқылы білім алушыларды қызықтырып, сабақты қызықты өткізуге
зор мүмкіндіктер туғызады.
Сонымен қатар білім алушылар да заманауи АКТ құралдарымен жұмыс істейді. АКТ
білім алушыларды ұқыптылыққа, нақтылыққа, берілген тапсырмалардың нәтижелі
орындалуына, өзінің жеке іс - әрекетін дұрыс жоспарлауға, дұрыс шешім қабылдай алуға
тәрбиелейді. Компьютерлік технологияны пайдалана отырып дарынды, орташа және үлгерімі
төмен білім алушыларға сабақты ойдағыдай меңгеруіне мүмкіндік туғызады.
Демек, біздің бүгінгі күндегі негізгі басты мақсатымыз АКТ-ны жетік меңгеру және
білім алушыларға меңгерту. АКТ-ны қолдану оқытушыға да білім алушыларға да қолайлы.
Сол себепті сабақта теория мен практиканы АКТ-да ұштастыра аламыз.
Демек, қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті маман
дайындау. Ізденімпаз оқытушының шығармашылығындағы ерекше тұс - оның сабақты
түрлендіріп, тұлғаның жүрегіне жол таба білуі деп айтуға болады. Сондықтан мен осы
сөзімді дәлелдек ретінде өз тәжірибеммен бөлісейін. Білім алушыларды жұмыстары әр түрлі
жұмыстар жасады. Мысалы білім алушылар рефераттар даярлайры және оны қорғайды.
Рефератты даярлау барысында білім алушыны шығармашылық қабілеттерін
қалыптастыруға, оларды қабілеттеріне қарай даралап топқа іріктеймін. Оларды бес топқа
бөлемін:
 суретшілер-сабақтың тақырыбына байланысты сурет салу ;
 тарихшылар- сабақтың тақырыбына байланысты зерттеу жұмыстарын жүргізу;
 журналисттер-жасалынған тапсырмалардың мәтіндік қателерін және мағанасын
тексеру;
 дизайнерлер- сызба (эскиз) жұмыстарын жасау;
 операторлар -компьютерде өңдеу жұмыстарын жасайды.
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Осы мамандар бойынша шығармашылық іс-әрекетті қалыптастыру нәтижесі; қабырға
газеттерін, эмблемалар, суреттер, қолданбалы бағдарламалар бойынша (реферат)
зертханалық-тәжірибелік жұмыстарды ұйымдастырып, оны компьютердің көмегімен өңдеу
жұмыстары жасалды. Төмендегі кесте реферат жазудағы қойылатын талапты осы кесте
бойынша бағалаймын Кесте 2.
Кесте 2

Бұл слайд білім алушылардың істеген жұмыстары

Қазақ
хандығы

Салынған
суреттері

Ұлы ақын, философ, композитор,
аудармашы

Халық музыканты
күйлер авторы
Әдебиет зерттеушісі,
саяхатшы-географ
Реферат

Ұлттық
тағам- ұлт
мақтанышы

ЭО- санау
жүйелері

Газеттер
ЭОгеометрия
шешу

Халық
қаһармандары

Қорытындылай келе, білім беру үрдісінде жаңа ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды қолдану мәселесі өзекті мәселелердің қатарынан орын алуда.
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АДАМНЫҢ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУЫ АБАЙ МЕН ШӘКӘРІМНІҢ ТАЛДАУЫНДА
РЫСБЕКОВА Г.Е.
п.ғ.к.,қауымд.профессор
Еуразия технологиялық универсиеті, Алматы қ., Қазақстан
Кез келген заманның ұрпаққа қояр өз талабы, өз міндеті бар. Мәдениетінің,
мемлекеттің жүйелі түрде дамуы ұрпақтың уақыт талабына икемделуінсіз жүзеге асқан емес.
Ұлттың тарихи санасының қалыптасу негіздерінің өзінде уақыт талабына бейімделу, мәдени
ортаны қалыптастыруға деген ұмтылысы жатыр.
Рухан жаңғыру идеясы ата мекенмен ұлттың бір болуын, үнемі ұрпақ пен туған жердің
байланысуын, адам мен табиғаттың тұтастығын негіздейді. Рухани жаңғыру ұлттық
болмыстың негізінде мемлекет өмірінде қалыптасатын интеллектуалдық өріс.
Алдымен руханилықтың нені білдіретінін анықтау қажет? Жалпы жағдайда руханилық
адамның ішкі рухани өмірі, рухының қасиеттері, оның ақыл-ойы және, демек, оның сипаты
мен Рухпен анықталатын өмір жолы ретінде түсініледі.
Рухани жаңғыруды біз ең алдымен ұлттық болмысымыздан іздеуіміз керек, себебі,
бізді өсіріп жетілдіріп отыратын қазақтың ұлттық ойшылдарының ой толғаулары мен адамға
қалдырып кеткен ақиқат жолы бар. Ол Абай мен Шәкәрімнің ізгілік жолы, имандылық
жүрегі, адамгершілік руханилық қалыптасуына қатысты көзқарастары.
Абай мен Шәкәрім адам мен әлем түсінігін таза рационалистік бейнесін құруға
тырыспады. Олар адам мен табиғаттың қарым-қатынасын, Тәңірлік (Көк-Құдай), Әлеммен,
табиғатпен және қоғаммен бірлесе түсінуге тырысты. Олардың өмір жолындағы
қызығушылықтарының негізі объектісі- адам мәселесі, өмірдің мәні және рухани өсу
жолдары болды.
Олар адамға рухани адам болудың жолын іздейді, адамның өмірінің негізгі мазмұнын,
ғаламдағы адамның болуын ақтауды, ақиқат пен рухани заңдарға сәйкес дамитынын
көреседі.
Адамның діни руханилығымен қатар, негізгі, зайырлы руханилық бар. Бұдан басқа,
рухани жағымды және жағымсыз нысандарын, сондай-ақ руханилық дамымаған адамдардың
немесе олардың рухани күйін әлі анықтай алмаған адамдардың арасында болу керек.Шын
мәнінде, оң руханилық - бұл махаббат пен жақсылықтың, ұлы және әдемі сезімдердің, арождан мен альтруизмнің, білім мен татулықтың басқа адамдармен, барлық тіршілікке,
табиғатқа деген құрметке құндылықтары, идеялары мен сезімдері. Мұндай руханилық адамға
игі істер, адамға мейірімділік пен шығармашылық жұмысқа шабыттандырады, оптимизмге,
жақсы іс-әрекеттің табысқа деген сеніміне әсер етеді.
Ал рухани болмау немесе теріс рухани күйде болу, керісінше, ерік-жітімге кедергі
келтіреді, ақыл-парасат пен айқайлылықты жандандырады, әділеттілікке жету үшін күпірлік
тудырады және осылайша жамандық пен қылмысқа әкелетін өзімшіл құмарлықты тудырады.
Сондықтан әр адамға жағымды руханилықтың қалыптасуына, оны теріс руханилыққа,
жалған, негізге апарып жібермеуіне, адамдарға қайғы-қасірет пен қайғы әкелуге көмектесу
өте маңызды.
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Осылайша, рухани адамның жан-тәні мен адамгершілігінің қасиеті ретінде оның
рухының бағыты мен, демек, жан, жоғары, оң құндылықтар мен қабілеттерге қатысты ақылойы, сондай-ақ тиісті адамгершілік пен адамгершілік формасы жоғары мәдениет. Қысқаша
айтқанда, руханилық адам.
Ұлы Абай өз заманында адамның мінез-құлқындағы салақтық пен еріншектік,
жалқаулық пен мақтаншақтық қасиеттерді сынға алды.
Еріншектен салақтық
Салақтықтан надандық.
Бірінен бірі туады,
Жоғалар сүйтіп адамдық, - дейді ақын.
Шәкәрімде де "Ашу мен ынсап" деген өлеңінде:
Айырмайды арасын,
Бұлдыр менен анықтың.
Енді қайда барасың,
Түрі мынау халықтың,
-деп тығырыққа тірелгендей, тіршіліктен торыққандай болады.
Шәкәрімнің пайымдауынша, барлық жаман әдеттерден арылудың жалғыз жолы,
адамзат баласының алға жылжуының кілті.
Ақжүрек пен таза ақыл,
Қылсаң адалеңбек.
Бәрінен де солмақұл,
Артқығажолбермек.
Арсыздардың арам ойы түкке тұрмай жойылып,
Аяғында хақиұатты бұл үшеуі жеңбек.
Халқымыздың лайықты жақтаушысы болу үшін, қазақтардың этикасының моральдық
және рухани негіздерінің негізгі санаттарына негізделе отырып, келесі қасиеттерге ие болуы
керек екендігін Абай өзінің «Қара сөзінде» айтып өткен еді:
1) Санаа - әр сөз, әр іс үшін жауапкершілікпен біріктірілген ақыл;
2) Сезім - «адамдарға зиян келтірмейді, табиғатқа зиян келтірмейді» қағидасына сәйкес
келетін үйлесімді дамыған сезімдер;
3) ар-ар-намысы;
4) Уят - ар-ұждан;
5) намыс - мақтаныш;
6) Қанағат – артық ысраптық;
7) игілік - баталар;
8) «талап» - «нағыз адам» болуға деген ұмтылыс, яғни, біртұтас болуға рухани тұтас
болу және сонымен бірге жан-жақты даму -дегенді білдіреді.
«Үш Анық» шығармасында Шәкәрім ар-ұжданның адамгершілік құндылықтарын халықтың қарапайымдығы, әділдігі және іс-әрекеттерінде қайырымдылық бірлігі болып
табылатын бойында ар-намысы бар адамдар деп атап өткен. Егер адамның ар-ұждандары
болмаса, оған ешбір ғылым көмектеспейді. Нағыз даналық іс-әрекетте көрініс табуы керек:
«Біз даналық пен ақыл-ойды олардың іс-әрекеттерімен салыстырамыз»- деген Шәкәрім.
Халықтың мұңын жырлау, адам қасиеттерін қастерлеу оның шығармаларының алтын
арқауына айналды.
Өзінің алдына:
Адамдық борыш, ар үшін,
Барша адамзат қамы үшін.
Серт бергемең бекетемдеп,
Алдағы атартаң үшін,- деп қатаң серт қояды ақын.
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Ұлы Абайдың «Адам бол!» ұстыны ақылдың адамгершілік қатынастар саласына
енуінің мәнін ұғынуға да септігін тигізеді, өйткені ол адами қарым-қатынасты тек адамның
адамға деген сыртқы бағыты тұрғысынан ғана емес, адамның өз- өзіне ішкі бағыттылығынан
да, әрбір индивидтің ішіндегі ар-ұяттың үнін де сипаттайды. Адамгершілік қылық.
Абай мен Шәкәрім бойынша, қашанда тек сыртқы жағдайларға, нормалармен
дәстүрлерге ғана сәйкес болмай, ішкі ақыл-ойыңа саналы түрде бағыну арқылы, ішкі еркің
арқылы әрекет етудібілдіреді. Ақылға сай әрекет ету сондықтан нағыз шынайы адами әрекет,
адамгершілік әрекет ақылды әрекет болып табылады.
Ең алдымен ұлттық мәдениеттің негізін құрайтын түбегейлі құндылықтарды қайтару,
яғни адамдарды рухани тұрғыда оятатын ұлттық тіл мен дәстүрді қайта жаңғырту; осы
уақытқа дейін тыйым салынып кел- ген халықтың тарихи өткенін толығымен жан-жақты
зерттеулер арқылы қалпына келтіру, тарихи сананы қалыптастыру арқылы мәңгүрттік
жағдайдан арылу; ғасырлар бойы қалыптасқан қазақ халқының асыл қазынасы – мол мәденирухани мұрасын белсенді түрде меңгеру.
Бостандық, азаттық, тәуелсіздік идеясы жаратылысынан еркіндік сүйгіш қазақ
халқының өмірінің мәнін, негізін құрайтыны анық.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. Тәуелсіздік. Демократия. Гуманизм. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2011. (2-ші
кітап).
2. Философия взаимопонимания. – Алматы: Главная редакция «Қазақ
энциклопедиясы», 2011.
3. Тәуелсіз Қазақстанның құндылықтар әлемі. – Алматы, 2011.
4. Қазақ халқының рухани-құндылықтық әлемі. – Алматы, 2015.
5.Глобализация и проблемы межкультурного диалога. – Алматы, 2004 (в 2-х томах).
6.Нысанбаев Ә.Қазақстан халқының рухани-құндылықтық әлемі. Алматы 2015
7.«Болашаққа бағдар: руxани жаңғыру» 2017 жылы 12 сәуір.
ЖАСТАРҒА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ МЕН ТӘРБИЕ БЕРУ –
ЗАМАН ТАЛАБЫ
ӘБДІРАХЫМОВ Н.Ә.
Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы қ., Қазақстан
2019 жыл қазақстандықтар үшін ерекше жыл, өйткені ҚР Тұңғыш Президенті Н.Ә.
Назарбаевтың өткен жылғы 5 қазандағы Жолдауында оны – Жастар жылы деп жариялаған
болатын.Жастардың бүгіні мен болашағына қамқорлық жасауды өз саясатының негізгі мәні
деп санады, өйткені жастар қоғамның бір бөлігі ретінде мемлекетте маңызды рөл атқарады.
Қазақстанның 10-15 жылдан кейін қандай болатыны, мүлдем жаңа жағдайларда білім алып
жатқан студенттерге, жастарға тікелей байланысты болғандықтан жастарға ерекше басым
көңіл бөлді.Өйткені нақ осы ұрпаққа жаңа, қазіргі заманға сай Қазақстанда өмір сүріп,
жұмыс істеу бұйырған [1].
Сондықтан еліміздің тірегі мен болашағы жастарға отанымыздың баға жетпес байлығы
табиғи ресурстарымызды тиімді пайдалану мақсатында экологиялық білім мен тәрбие
берудің маңызы орасан зор.
Экологиялық білім мен тәрбие беру 1970 жылы БҰҰ деңгейінде ұйымдастырылған
(ЮНЕСКО). Адам және биосфера деп аталатын бағдарламаны қабылдаудан басталады. Онда
алғаш рет халықаралық деңгейде табиғат ресурстарын қорғау және оны тиімді пайдалану
туралы бағдарлама жасалып, ауқымды экологиялық сипатталған болатын. Ал 1971 жылы
Швейцарияда Еуропалық конференция өткізіліп, онда айнала қоршаған табиғи орта және
табиғат қорғау мәселелері көтерілді. 1972 жылы Стокгольмде қоршаған ортаны қорғау
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туралы көшілікке білім беру конференциясы болды [2]. Табиғат әлемі – адамзаттың тіршілік
ету ортасы. Сол себепті табиғат пен қоғам арасындағы қарым-қатынастың үйлесімді дамуы
әрбір адамның денсаулығына, физиологиялық өсіп-жетілуіне ауадай қажет екендігіне жас
ұрпақтың көзін жеткізу бүгінгі таңдағы маңызды мәселелердің бірі болып отырғандығы
заман талабы екені айқын. Қазіргі әлемдік деңгейдегі дамушы Қазақстанның жағдайында
жас ұрпаққа экологиялық білім мен тәрбие беру бүгінгі күн тәртібіндегі бірден-бір қажетті
кезек күттірмейтін мәселе екендігі Қазақстан Республикасының экологиялық қауіпсіздігінің
тұжырымдамасында көрсетілген.
Экология дегеніміз – табиғатты пайдаланудың ғылыми-теориялық негізі. Ол жастарға
білім мен тәрбие беру ісін жаңа жолға салғанда ғана ол өз міндетін атқара алады.
Экологиялық білімді тереңдету, экологиялық тәрбие беру, болашақ жастардың экологиялық
мәдениетін қалыптастыру.
Жастарға экологиялық білім беруде және жоғары білімді эколог мамандарын даярлауда
Қазақ ұлттық аграрлық университетінің орны ерекше. Қазіргі таңда Қазақ ұлттық аграрлық
университеті еліміздің алдыңғы қатарлы жоғарғы оқу орындарымен қатар, шетелдің маңдай
алды білім беретін оқу ордаларымен де әр түрлі оқу бағдарламалары арқылы академиялық
ұтқырлық шеңберінде, сонымен қатар қосдиплодық білім беру бағытында өзекті
жұмыстардыеңсеру үстінде. Жастарға үздіксіз экологиялық білім қалыптастыруда
қазақстандық ғалымдардың еңбегі орасан зор. Шетелдік және отандық тәжірибелерді ескере
отырып, жастарға үздіксіз экологиялық білім беруде мол іс-тәжірибелер жинақталды.
Жастарға экологиялық білім беру бағытында егеменді еліміздің жоғары парламенті мен
үкіметі Айнала қоршаған ортаны қорғау Заңы (1996 ж.), Қазақстан Республикасында
Қоршаған ортаны қорғаудың ұлттық жоспары (1996 ж.), Экологиялық білім беру
бағдарламасы (1999 ж.) және т.б көптеген маңызы зор нормативті құжаттар қабылданды.
Туған жерімізде экологиялық проблемалары бар аймақтар жетерлік: қалалар ауасы,
топырағы, көлі, жан-жануарлар әлемінің биоалуантүрлілігі тағы басқалар. Өзіміз өмір сүріп,
ауасын жұтып отырған Алматы қаласының ауа бассейнінің экологиялық жағдайы да түйінді
шешімді қажет ететін өткір де өзекті мәселе болып отыр. Қалада ауа құрамындағы улы
газдардың 80% -ы автокөлік үлесіне тиеді, оның 30%-ы қала топырағына сіңеді. Ал бұл
қолайсыздық өз кезегінде қала тұрғындары, оның ішінде жасөспірім балалар үшін таза ауа
тапшылығы мәселесіне әкеліп соқтырады.
Жахандану дәуірінде адам мен оны қоршаған ортаның қарым-қатынасы күрделене
түскені баршаға мәлім. Жер шарындағы халық санының жедел өсуі мен өндіргіш күштердің
күрт дамуы адамның табиғатқа ықпалын күрт күшейтті. Әсіресе, XX-ғасырдың екінші
жартысынан бастап, адам мен табиғат арасында жаңа жағдай қалыптасты. Адамзат тұтынуға
қажетті шикізатқа сұраныс материалдық өндірістің көлемін арттырды, жер қойнауы мен
мұхит байлығын жедел игере бастады. Табиғатқа бағынбаймыз, оны өз игілігімізге
айналдырып, бермесін тартып аламыз деген көзқарас қалыптасты. Мұндай жаңсақ
көзқарастар мен іс-әрекеттер жер бетіндегі тіршілікке тигізген әсері табиғаттың өзіне тән
құбылыстардан – табиғи апаттар, су тасқыны, жер сілкінісі әсерінен келген зардаптардан
әлдеқайда асып түсті. Жер бетіндегі экологиялық жағдайдың өзгеруі, әсіресе ғылымитехникалық өрлеумен тікелей байланысты. Өнеркәсіптің дамуы жер қойнауындағы
қазбаларды игеруді ұлғайтты. Өз кезегінде бұл ауаның ластануын күшейтті. Екіншіден, бұл
жылдарда дүние жүзіндегі демографиялық жағдай да үлкен өзгеріске ұшырады. Жер шары
бойынша халық саны күрт өсіп кетті.
Экологиялық білім беру барысында экология ғылымында жаңа ұғымдар мен заманауи
талаптары айқындалды. Олардың негізгілері: экологиялық білім, экологиялық сауаттылық,
экологиялық мәдениет, экологиялық этика және т.б. Экологиялық ұғымдар мен талаптардың
мәнін әрбір қазақстандық жас жеткіншек білуі тиіс. Ұғымдар мен талаптарды ой елегінен
өткізген, түсінген жас өрен табиғат анаға деген көзқарасын қалыптастырып, еліне, жеріне,
айнала қоршаған табиғатына деген сүйіспеншілігі артады.
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Экологиялық сана – адамның табиғатқа көзқарасының, білімінің, сенімінің және
дағдысының жиынтығы болса, ал экологиялық ойлау – табиғаттағы болып жатқан жергілікті,
аймақтық, ғаламдық өзгерістерге ғылыми негізде баға беру, оның себептерін ашу және терең
түсіну. Ал экологиялық сауаттылық – экологиялық білімді игере отырып, табиғат қорларын
тиімді пайдалануға жол ашатын болса, ал экологиялық этика үйде, қоғамдық ортада,
табиғатта жастардың өзін-өзі ұстай білуін, мінез-құлық дағдыларын қатаң сақтауды
қалыптастырады. Экологиялық мәдениет – экологиялық білім мен тәрбиенің жемісін көру,
жастардың жоғарыдағы экологиялық ұғымдарды түсінуі мен ұғу деңгейінің өміршеңдігін
көрсетеді. Міне, сондықтан да жас буын өкілдері жастарымыз экологиялық сауатты болып,
болашақта білікті де білгір маман иелері болатындарына аға буын нық сеніммен
қарайтынын, жастарға әрдайым қолдаушы әрі тілекші екендіктерін нақтылап келеді.
Мақсатымыз – бір, мүддеміз – ортақ, болашағымыз жарқын болсын!
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. Н.Ә. Назарбаевтың 5 қазандағы Қазақстан халқына Жолдауы.
2. Қоршаған орта туралы БҰҰ-ның конференциясынан баяндама.
ЕЛ ЕРТЕҢІ - БІЛІМДІ ЖАСТАР
ИЛЬЯСОВА Н.М.
Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы қ., Қазақстан
Кез келген ел өзінің келешегін өскелең ұрпағымен байланыстырады. Әр ұрпақтың
пешенесіне жазылған заман ағымы, кезең тынысы болады. ХХІ ғасыр бүгінгі ұрпаққа, яғни
біздерге бұйырған бақыт. Ата-бабаларымыз болашақ ұрпақ үшін ақтық демі қалғанша
күресіп, бізге егемендік алып берді. Қазақ даласы ата-бабаларымыз ғасырлар бойы арман
еткен және сол жолда зор құрбандықтарға душар болып, өз тәуелсіздігін жеңіп алды.
Еліміздің ертеңі, мемлекетіміздің жарқын болашағы білімді де білгір жастардың қолында.
Елдің ертеңгі сенімі де жастардың мойнында. Қай заманда болмасын қоғамның қозғаушы
күші – жастар. Осы ретте Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Мен, сіздер, бүгінгі жастар
ерекше ұрпақ екендеріңізді қайталаудан жалықпаймын. Сіздер тәуелсіз Қазақстанда өмірге
келдіңіздер және сонда ержетіп келесіздер. Сіздер жастық шақтарыңыздың уақыты – біздің
еліміздің көтерілу және гүлдену уақыты. Сіздер осы жетістіктер рухын және табысқа деген
ұмтылушылықты бойларыңызға сіңірдіңіздер», - деген сөзі мемлекетпен ұлт болашағы
жастар болашағымен тікелей байланысты екендігін айқындайды.
Еліміздің тұңғыш президенті Н.Ә.Назарбаев алғашқы күннен-ақ Қазақстанда білікті
мамандар даярлау мен білім саласын әлемдік стандарттарға сай реформалау мәселесіне баса
назар аударды. Тәуелсіздікті баянды етуде білімнің маңыздылығын жете түсінген Елбасы
экономикалық және қаржылық қиындықтарға қарамастан осы салаға барынша қолдау
көрсетті. Халқымыздың «Білекті бірді, білімді мыңды жығады» деген ұлағатты сөзін,
білімнің шындығында да баға жетпес үлкен рухани қару екендігін, тек рухани қару ғана
емес, сонымен қатар аса зор өндіргіш күш екенін білуіміз тиіс.
Бүгінгі таңда еңбек нарығында жоғары білікті мамандар тапшылығы ерекше орын
алуда. Қалыптасқан жағдайдың негізгі себепшісі білім беру үдерісін ұйымдастыру және
жүйедегі мәселелер, яғни жас маманның бойынан табылуға тиісті тәжірибелік дағды, білім
мен тәжірибені талап ететін нақты өндірістік жағдайлардан теориялық білім берудің
алшақтап кетуі болып табылады. Қалыптасқан жағдайда теория мен практиканың
арасындағы алшақтықты жою мәселесімен жұмыс берушіге күресуге тура келеді, себебі
білікті мамандармен қамтамасыз ету – бұл жетістікке қол жеткізудің кепілі. Мұндай
жағдайда жас мамандардың оқу үрдісінде алған білімдерін жүзеге асыру жоспарланатын
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кәсіпорын қызметінің ерекшелігін ескере отырып, қосымша оқу, тәжірибеден өту, қайта
даярлау қажеттілігі туындайды.
Бүгінгі күннің болмысы кәсіби білім жүйесі алдында еңбек нарығында бәсекеге
қабілетті білікті мамандар даярлау, өз мамандықтарын жетік меңгерген, өз мамандығы
бойынша тиімді жұмыс жасауға қабілетті, тұрақты кәсіби өсуге дайын, әлеуметтік және
оңтайлы кадрларды даярлауды талап етеді. Осыған байланысты қойылған басты міндет мемлекеттік құрылымдардың күшін біріктіру, жұмыс берушілер мен оқу орындарын
облыстық кәсіпорындар мен өнеркәсіптерді білікті мамандармен қамтамасыз ету мәселесінде
жұмылдыру.
Еліміздің тұңғыш президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат,
бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауында «Таяудағы 2-3 жылда дуалды,
техникалық және кәсіптік білім берудің ұлттық жүйесінің негізін қалыптастыру керек» яғни,
келешекте жастардың техникалық білім алуын мемлекеттік кепілдендіруге көшіруді
қарастыру қажет деп атап көрсеткен. Қазақстанның инновациялық болашағы еңбек
ресурстары сапасына сай тікелей байланысты болғандықтан түбегейлі жаңа әдіс және
технология қажеттілігі туралы мәселеге ол аса назар аударды. Н.Ә.Назарбаевтың
тапсырмасы бойынша Қазақстанда техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін жаңғырту
үдірісі басталды. Осыған орай, мамандарды даярлау жүйесінде оқытудың дуалдық жүйесін
енгізу тапсырылды. Қазіргі кезде әлемде оқытудың дуалды жүйесі-техникалық және кәсіптік
мамандар даярлаудың ең тиімді жолдарының бірі болып табылады.
Дуалды оқыту жүйесі дегеніміз - теорияны өндіріспен ұштастыра оқыту
технологиясы. Ол алғаш Германияда пайда болып, негізі қаланды. Дуалды оқыту жүйесінің
кәсіби мамандар даярлауда тиімділігі мен нәтижелілігі зор екендігі тәжірибеде дәлелденген.
Дуалды оқыту жүйесі қазіргі дүние жүзілік тәжірибеде бар дүние. Оның жарқын
мысалдарының бірі - Германиядағы кәсіптік-техникалық білім берудегі даярлаудың дуалдық
жүйесі. Мұнда оқушылар уақытының үштен екі бөлігінде еңбек ете жүріп өндірістен қол
үзбей оқиды, тек уақытының үшінші бөлігін теориялық оқуға, білімді ұйымдастыруға
арнайды. Дуалды оқыту жүйесінің негізгі мақсаты – техникалық – кәсіптік оқу орындарының
жұмыс беруші жеке сектордағы өндіріс, шаруашылық мекемелерімен серіктестік ретінде
бірлесе отырып, нарық заманында бәсекелестікке төтеп бере алатын, жаңа инновациялықтехнологиялық бағдарламаларды меңгеруге дайын жұмысшы мамандар даярлау. Қазіргі
кезде әлемде оқытудың дуалды жүйесі-техникалық және кәсіптік мамандар даярлаудың ең
тиімді жолдарының бірі болып табылады. Нақты өндіріс жағдайларына бейімделген, жұмыс
орнында дағды мен білімді тікелей игеруге бағытталған, практикалық сағаттардың оқыту
бағдарламасына барынша үйлесіммен біріктірілетін білікті мамандарды дайындау қазіргі
кезде білім берудің дуалды жүйесі деген атпен белгілі. Дуалдық жүйе бойынша оқыту білім
алушылардың кәсіби біліктер мен дағдыларды, іскерліктерді тікелей жұмыс орнында
меңгеріп, жан-жақты кәсіби дамуына мүмкіндік беріп, түрлі жүйелердің – білім, ғылым,
өндірістің – өзара байланысын, өзара әсерін, өзара кірігуін қамтамасыз ету арқылы кәсіптік
білім беру жүйесінің сапасын арттыратындығы сөзсіз. Дуалды оқыту жүйесі Германия,
Австрия, Дания, Нидерланды, Швейцария сияқты көптеген еуропалық елдерде және соңғы
жылдары Қытайда және Азияның басқа да елдерінде кең тараған және оң нәтижеге ие болып
отыр және осы дамыған елдердің қатарында Қазақстан Республикасыда биік тұғырдан
көрінетіне сенімдімін.
Н.Ә.Назарбаевтың «Техникалық және кәсіптік білім беруді дамыту жүйесіне қызмет
ететіннің барлығы - біздің еліміздің болашағына қызмет етеді» -деп атап көрсеткендей,
дуалды білім беру жүйесі еңбек нарығында сұранысқа ие мамандарды даярлауға мүмкіндік
беріп, әрбір түлектің оқу орнын бітіріп шыққан соң жұмысқа орналаса алуына кепілдік
береді, демек «Дуалды оқыту - кадрдың бәсекеге қабілеттілігінің кепілі».
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1.Н.Ә. Назарбаевтың 5 қазандағы Қазақстан халқына Жолдауы.
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2. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы;
3. «Техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың жолдары», Білім беру мекемесі
басшыларының анықтамалығы № 4 (13) 2007ж;
ҰЛТТЫҚ КОСТЮМ ДАЙЫНДАУДАҒЫ ЭКОДИЗАЙН
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫҢ РОЛІ
БЕКБОЛАТОВА К.М.
Абай атындағы ҚазҰПУ , «Дизайн» кафедрасының оқытушысы,
Алматы қ., Қазақстан
Түйін. Мақалада экодизайн бағытында киім үлгілерін дайындайтын дизайнерлер жайлы
қысқаша тоқталып, киіз басу техникасы арқылы экологиялық таза бұйымдардың жасау
жолдары мен экодизайнның дамуының бүгінгі таңда қоғамға қажеттілігі жайлы айтылады.
Кілтті сөздер: технология, киім дизайны, экодизайн, экология, техника, киіз басу.
Елбасымыздың 2018 жылғы 10 қаңтар айында жолдаған жолдауында «Құрылысқа және
коммуналдық секторға заманауи технологияларды енгізу» бесінші мәселесі бойынша, осы
міндетті орындау барысында құрылыс салудың жаңа әдістерін, заманауи материалдарды,
сондай-ақ ғимараттардың жобасы мен қала құрылысының жоспарын жасағанда мүлде басқа
тәсілдерді қолдану керек. «Ғимараттардың сапасына, экологиялық тазалығына және
энергиялық тиімділігіне жоғары талап қою қажет. Салынатын және салынған үйлер мен
инфрақұрылымдық нысандарды интеллектуалды басқару жүйелерімен жабдықтау керек», деді Елбасы өз Жолдауында [1].
Бұл жолдаудың ерекшелігі оның жүзеге асырылуы бойынша барша азаматтардың
белсенді түрде атсалысуында болып тұр. Президенттің Жолдауы – бұл әрбір
қазақстандықтарды белсенді түрде жұмыс атқаруға шақырады. Елбасы Н.Назарбаев
мемлекет құру жолында теңдесіз, мол тәжірибе жинап, жаңа кезеңге қадам басып
отырғанымызды айтып, әр азамат барынша өз тарпынан алға талпыныс жасауын үгіттеп
отыр. Аталмыш мәселе бойынша өнер жолында жұмыс жасап жүрген шеберлеріміздің оқыту
барысында заманауи технологияларды, түрлі өнер бағыттарын үйрету арқылы болашақ
жастарды экологиялық мәдениетке, табиғатқа, отанға деген көзқарастарын жақсарту алға
алынып отыр. Қазіргі жаһандану кезеңінде барлық салалар бойынша заманауи
технологияларды табиғатқа зиян келтірмейтіндей әдістер мен түрлі тәсілдер қолданып
келеді. Яғни бұл қазіргі таңда педагогикада және басқа да салалар бойынша «экология»
актуалды тақырып болғандықтан болашақ жас ғалымдар мен ғылым жолындағы тұлғалар өз
еңбектерін эко бағытқа, экодизайнға арнап отыр.
«Технология» деген сөз-грек тілінен алғанда «техне»-өнер, кәсіп, ғылым, «логос» ұғым,
оқу деген түсінікті білдіреді. Яғни, өндірістік процестерді жүргізудің тәсілдер мен құралдары
жайындағы білімдердің жиынтығы. Олай болса, оқу-тәрбие процесін жүргізудің тәсілдері
мен құралдары жайындағы білімдердің жиынтығын оқыту процесінің технологиясы деп
атауға болады [2, 105 б.].Яғни,экодизайн технологияларының дәлелі ретінде ЭКСПО-ны
айтуға болады. «ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесінің көрнекі алаңына айналған Жасыл
технология орталығы 3 ай бойы Астана тұрғындары мен қонақтарын түрлі жасыл
технологиялармен танысуға мүмкіндік берді. Яғни табиғатқа зиян келтірмейтін «эко» деген
түбірді қолданатын технологиялардың куәсі болдық.
EXPO-Camp шатырлы лагерінің ашылуы рәсіміне қатысқан халық қалаулылары,
отандық кәсіпкерлер мен Маңғыстау облысынан келген меймандар өнертапқыш жастардың
әр саладағы тың жобаларын көрді. Оның ішінде қолөнер, экодизайн, экотағам, жылыжайлар,
дендеген дерттің емін табу үшін жәндіктерге тәжірибе жасау, смарт-киіз үйлер, күн
сәулесінен қуат алатын панельдер, шағын құлтемірлер, қоршаған ортану тазарту, қатты
қалдықтарды қайта өңдеу және тамшылап суару технологиялары бар [3].
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Киім дизайны - экология проблемасына деген саналы көзқарастың қажеттілігіне тез
әрекет ететін аймақ. Өйткені, киім тек эстетикалық ғана емес, адамға тікелей физиологиялық
әсер етеді. Жаңа материалдарды іздестіру, маталарды табиғи бояудың жаңа әдістері,
тоқымада қайта өңделген талшықтарды пайдалану, киім өндірісінде қолданылатын дәстүрлі
қолөнерді қалпына келтіру - мұның барлығы эко-дизайнның жалпы анықтамасы бойынша
практикада тұрақты және кеңінен қолданылатын болды. Экодизайн кейіннен айтыла
бастағанмен, ал қазақ халқы экодизайнды баяғы заманнан қолданылып келеді деп әбден
айтуға болады.
Қазақтың ұлттық киімдері еліміздің барлық аймақтарындағы мұражайларда сақталған.
Көшпенділердің этнографиялық киім үлгілері б.з.д. андрон, сақ (скиф), ғұн және б.з. өмір
сүрген түркі кезеңдерінен бастау алған. Күнделікті киіп жүрген баскиім, сырткиім,
аяқкиімнің көпшілігінің пішімі ежелден үзілмей келеді. Орта ғасырда Ресейде, Европада
сәнге айналған манто, фрак, сондай-ақ ерлер мен әйелдердің бағалы аң терісінен, күдері,
былғарыдан және жібектен тігілген киімдерін б.з.д. сақтардың көсемдері мен олардың
туыстары киген. Ондай этнографиялық киімдер Пазырық, Қатанды, Тұяқты, Шібе, Калджин
қорғандарынан табылған. Көшпенділер өмір сүрген аймақтағы барлық тайпалардың
киімдерінде ұқсастық бар. Монғолия территориясында Нойн-Уладада табылған шапандар
мен аң терісінен тігілген ішіктер, сондай-ақ баскиімдер қазақтардың киім үлгісінде кездеседі.
Көпенділердің ежелден келе жатқан сырткиімдері мен аң терісінен тігілген ішіктердің пішімі
мен тігілу технологиясына қарап, ежелгі шеберлердің өз ісінің білікті маман болғанын
көреміз [4, 11 б.].
Эко және дизайн ұғымы бүгінгі қоршаған ортаның, экологиялық жағдайдың тым
нашарлап кетуіне байланысты табиғатымызды барынша сақтап қалу жолында қоғамымызда
түрлі іс-шаралар жасалып келе жатқандығын байқауға болады. Экодизайн ұғымы осы
кездерде аталып жатқанмен, қазақ халқы экодизайнды ерте заманнан-ақ пайдаланып, өмір
сүргенін жоғарыда айтылған деректерге қарап айтуымызға болады. Нағыз табиғатта,
көшпелі өмір салтын кешкен ата-бабаларымыздың тұрмыс салты мен ондағы киіз үйі, киген
киім-кешегі, пайдаланған тұрмыстық заттары бәрі де таза табиғи материалдардан болғаны
анық. Адам қолданысында түрлі континентте пайда болған материалдар мен технологиялар
өз дамуында жаңаша бағытта өрістей бастайды. Ертедегі аңыз әңгімелердегі баяндалған
табиғи таза тастар, ыдыстар, ағаш қыш, былғары заттары экологиялық тұрғыдан өңдеу
тұстары жүйелі өзгерістерге ұшырап, формаларын өзгерте бастайды. Тіпті киім үлгілері мен
тұрмыста қажетті заттардың барлығын жаңа материалдар арқылы өңдеп, әлемдік деңгейде
түрлі салада қолдана бастайды.
Киім дизайнындағы экологиялық бағыт 1970-шы жылдары ең алғаш экологиялық апат
қаупі туралы әңгіме қозғалған кезде пайда болды. Сол жылдары суретші-модельерлер
«сафари» стилін жасау арқылы технологиялық революциясының теріс салдарына назар
аударды. Аталмаш стильдің негізі ретінде африкалық аңшылардың киім үлгісі алынып,
заманауи үлгідегі киімдерде табиғи материалдар мен (сарғыш түсті «хаки») түстерді
қолданған. 1980 жылдары «Экологиялық стиль» дизайнерлердің жұмысында «қоқыс
дизайны» деп аталатын екінші деңгейдегі ресурстарды пайдаланатын баламалы дизайн
түрінде көрініс табады. 90-шы жылдары экологиялық дағдарыстың қарқындылығы осы
мәселеге дизайнерлердің назарын қайта аударады. Бірақ бұл жолы экологиялық проблема
адам қызметінің барлық түрлеріне, «экологиялық өмір салты, экологиялық мәдениет, өндіріс
пен тұтынуды экологияландыру, адам экологиясы» және т.б. түсініктеріне байланысты
қозғалады. Экологиялық жобаның лейтматив негізгі адамның қоршаған ортамен қарымқатынастарын үйлестіру болып табылады [ 5, 12 б.].
Экодизайнның дамуы бүгінгі таңда қоғам қажеттілігіне қарай маңызды мәселе болып
келеді. Себебі қоршаған орта мен адамның ішкі болмысымен байланысы өрістеп келеді.
Бүгінгі қоғамның экодизайн мәселесіне келуінің себебі ресурстарда экологиялық тұрғыдан
таза күйінде қолдану алдыңғы шекте тұр. Экодизайн технологияларын тиімді пайдалану
арқылы адам өз өмірінде қолданатын заттар мен киім үлгілерін табиғатпен
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байланыстырып,қазіргі заманға сай ежелгі киімдердің үлгілері негізінде,стилизацияланған
киімдерінің эволюциясын сәнгерлердің топтамаларында байқауға болады. Экодизайнның
түрлі технологияларын бүгінгі таңда киім үлгілерінде қолданып келе жатқан отандық
сәнгерлеріміз: Сауле және Әлібай Бапановтар, Ая Бапани, Айжан Бекқұлова, Нүрке Майра,
Динара Абдуллина (SAMIDEL сән үйі), Эльмира («Асыл Мұра» шеберханасы) және т.б.Ал
шетелдік шеберлерді айтсақ олар: Австралиялық киіз киімдерінің дизайнері - Татьяна
Шеверда, киізден жасалған қол сөмкелер топтамасының авторы (Япония) Ацуко Сасаки,
Нургуль Артыкбаевалар (Бишекек).
Қазіргі таңда экодизайн бағытында киізден киім, кәдесыйлық және басқа да ұқсас
бұйымдарды басу мына танымал технологияларды қолданады: құрғақ киіз басу мен инелеп
басу технологиясы, ылғалды киіз басу және аралас техникада киіз басу. Ылғалды киіз басу киіз дайындау тәсілі, жүннің су мен сабынның өзара әрекеттесуі арқылы дәстүрлі қол
әдісімен орындалады. Ыстық судың немесе будың әсерінен жүн талшықтары бір-бірімен
байланысып, пісіру процессі орын алады. Бұл техника жалпақ сәнді паннолар мен көлемді
бұйымдарды атап айтқанда: сөмкелерді, бас киімдерді, ойыншықтарды жасауға мүмкіндік
береді. Үй жағдайында киіз басуда шеберлер полиэтиленнің (подложка) бетіне жүнді
орналастырып, жүннің бетіне тор матаны төсеп сабынды сумен көпірту процессін бастайды.
Талдырманың сапасының жақсы болу құпиясы жүннің біркелкі орналасуында. Жүн екіден
алты қабатқа дейін перпендикуляр бағытта және ұзыннан жайылады. Киіз басу - бұл
шыдамдылық пен физикалық күшті талап ететін процесс. Вибраторлы машиналарды
пайдалану, ал кейбір жағдайларда кір жуғыш машиналарды, ылғалды киіз басу процесін әлде
қайда жеңілдетеді. Сонымен қатар, Нунофелтинг (нуно басу яғни нуноваляние) өріс алуда –
жібек не тоқыма маталарында киіз басу – бұл техникада жеңіл шәлілер (шарфтар) мен
палантиндерді жасауға болады. Нуно басу (нуноваляние) ылғалды киіз басу техникасында
орындалса, ал Нунофелтинг - құрғақ киіз басу техникасында орындалады. Аталмыш
Нунокиізді пайдалану, яғни жүнге мата не болмаса сәнді торлы матаны (кружева), тоқыма
маталарды сіңдірту арқылы жасалып жатқан бұйымның бетін байыта түседі.
Құрғақ киіз басу техникасы - фелтинг немесе фильцнадель - бұл жүннен жасалатын
арнайы инелердің көмегімен жасалатын өнімдерді не болмаса бұйымдарды айтады. Инені
жүнге тықылдатқан кезде, төменде және астында жатқан талшықтар бір-бірімен араласып,
шатасу процессі орын алады. Осылай құрғақ киіз басу процессі өз шыңына жетеді.Бұл
техникада каркасты қолдану арқылы және
каркассыз да көлемді мүсіндер мен
ойыншықтарды жасауға болады. Бірнеше инелерге арнайы аппликаторлар арқылы бұйымды
жасау процессін тездетуге болады. Аппликаторды жеңіл әрі тез басып және жүнді матаға
немесе фетрге біріктіруге болады. Тегіс бұйымдардың талшықтары араласады және жаңа
түстермен фактуралық комбинациялар жасайды.киіз басу процесін жеңілдететін арнайы
құрылғыларды қолөнер өндірісінде-ақ қолданыла бастады. Кейінірек жұқа киізден «фетр»
жасайтын өндірістік өнеркәсіп іргетасы қаланды. 20-шы ғасырда тағы бір өндірістік әдіс
пайда болды ол – инемен тесу (иглопробивной) деп аталды. Үй жағдайында фелтинг
техникасында жұмыс жасайтын тігін машинасын алғаш Janome компаниясы шығарған
болатын. Механикаландырылған әдіс, тек қана қол еңбек процесін жеңілдетіп қана
қоймайды, сонымен қатар, жасанды иірілмеген талшықты қолдануға мүмкіндік береді [ 6 ,21
б.].
«Халық пен халықты теңестіретін - білім» - деп қазақтың заңғар жазушысы Мұхтар
Әуезов айтқандай, білім бәсекесіне бейім шәкірт тәрбиелеу – біздің мақсатымыз.
Сондықтанда жаңа жаңалықтардан қалмай жаңалық жаршысы болуымыз керек [ 2, 283 б.].
Ұлттық киімдерді әзірлеу процесі ұзақ та тыңғылықты еңбекті қажет ететін күрделі процесс.
Өйткені бұл процес бірізділікпен қол еңбегі және машина арқылы орындалатын бірқатар
еңбек операцияларын қамтиды. Студенттердің ұлттық киім үлгілерін эстетикалық тұрғыдан
жоғары деңгейде, сапалы даярлауы осы еңбек операцияларын орындаудан ғана талап
етілмейді. Олардың бұл күрделі процесті аса қызығушылықпен атқаруы студенттердің
ұлттық киімдер саласынан теориялық білімінің деңгейінен талап етіледі. Аталған теориялық
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білімдер мазмұнын қазақ ұлттық киімдерінің шығу және даму тарихы, олардың жіктемесі
мен ерекшеліктері, атқаратын қызметі, тәрбиелік мүмкіндіктері, жасалу техникасы мен
технологиялары туралы білімдер құрайды [7, 25 б.].
Қорытындылай келе, адамзаттың ізденісі, жаңа тәжірибе, жаңа технологияларды
қолдана отырып,үйрену, меңгеру, өмірге ендіру, дамыту кезеңдері арқылы іске асырып,
білімімізді тереңдету арқылы кәсіби шеберлігімізді дамытамыз. Қазақстанда эко-киім және
эко-мода тақырыбы жаңадан серпін беріп келе жатыр. Эко-киім бағытында жұмыс істейтін
Қазақстандық дизайнерлердің топтамалары халықтың қызығушылығын, әрі назарын алатын
қызықты тақырып деп айта аламыз. Сондықтан мемлекет тарапынан этикалық және
салауатты өмір салтын насихаттаудың тиімді жүйесін қалыптастырудағы тиісті білім беру
жүйесін құру қажет деп есептейміз.
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3. http://24.kz/kz/zha-aly-tar/expo/item/181074-arnasaj-auylynda-zhastardy-expo-camplageri-ashyldy
4. Өмірбекова М.Ш. Қазақ ұлттық киімінің этномәдени лексикасы. Ғылыми танымдық
басылым. –Алматы: РПБК «Дәуір» 2015. -320 б.
5. Забалоцкая З.М. Использование традиций народной одежды якутов в экодизайне
современного костюма:дисс. ... кандидат искусств-я. -Санкт-Петербург, 2010.
6. Сыдыкова Ж.А. Разработка метода проектирования и изготовления деталей одежды
обьемной формы из войлока:дисс. ... канд.технических наук. - Москва, 2011.
7. Сманова А.С. Студенттердің ұлттық киім үлгісін әзірлеу арқылы еңбекке
қызығушылығын қалыптастыру: дисс. ... пед.ғыл.канд. - Алматы, 2010.
ҒЫЛЫМИ ӘДЕБИЕТТЕГІ «ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР»
ҰҒЫМЫНЫҢ МӘНІ
АЗИЗХАНОВА Н.М.
магистрант, Еуразия технологиялық университеті,
Алматы қ., Қазақстан
МАСЫРОВА Р.Р.
Ғылыми жетекшісі, педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Еуразия
технологиялық университеті, Алматы қ., Қазақстан
Тақырыптың өзектілігі. Елбасы Н.Ә. Назарбаев барлық қазақстандықтарға жаңа
инновациялық технологияларды қолдана бастағандары дұрыс екендігін тілге тие кетті:
«Инновациялық технологиялар жайында барлық буын өкілдеріне тереңдетіліп түсіндірілуі
кеңінен ете калғаны жөн. Егер еліміз инновациялық технологияларды белсенді қолдана
бастар болса, 2050 жылға қарай әлемнің дамыған 30 елінің қатарына кіру мүмкіндігіміз
көбейе түседі» [1].
ХХІ ғасырдағы дамыған ел дегеніміз – белсенді, білімді және денсаулығы мықты
азаматтар. Заманауи бағдарламалар мен оқыту әдістемелерін білікті мамандар ұсынуы
маңызды. Оқыту нәтижесі оқушылардың сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен ақпаратты
терең талдау машығын игеру болуға тиіс. Сондықтан, қазіргі білім беру саласындағы
инновациялық технологияларын меңгермейінше сауатты, жан-жақты білгір маман болу
мүмкін емес.
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Мақсаты – білім алушылар оқу барысында алынған мәліметтерді тек қана меңгеріп
ғана қоймай, инновациялық технологияларды қолдана отырып, өздерінің шығармашылық
қабілеттерін арттыра алады.
Зерттеу нысаны– орта білім ордаларындағы және ЖОО-ғы
білім алушыларға негізделген.
Тақырыптық зерттеу – оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерін жеделдету, оның
тиімділігі мен сапасын арттыру.
«2015 жылға дейін Қазақстан Республикасында білім беру жүйесінің
тұжырымдамасында» жоғары білім берудің негізгі тенденциясының дамуы мамандарды
даярлау сапасын арттыруға, инновациялық білім берудің дамуына, білім беру және
инновациялық технологиялардың жетілуіне алып келеді. Осы мәселені шешу үшін
тұжырымдамалық және нормативтік құжаттар жасалды:
Қазақстан Республикасының орта білім беру жүйесін ақпараттандырудың Мемлекеттік
бағдарламасы, бастауыш және орта кәсіби білім беру оқу мекемелерінің ақпараттандыру
бағдарламасы.
- Қазақстан Республикасының 2002-2004 жылдарға арналған білім беру жүйесін
ақпараттандыру тұжырымдамасы.
- 2005-2010 жылдарға арналған білім беру жүйесін дамытудың Мемлекеттік
бағдарламасының негізі болып табылады.
Еліміздегі қазіргі заманғы инновациялық технологиялар түрлерін біліп, оларды орта
білім ордаларында, оқу-тәрбие үдерісінде шығармашылықпен қолдануға тырысуымыз тиіс.
Қазіргі заманғы озық технологияларды мектеп тәжірибесінде тиімді қолдану, ең алдымен,
оларды терең, жан-жақты оқып-үйренуді талап етеді. Бұл дегеніміз оқушы ғана емес,
сонымен қатар ұстазда заман талабымен бірге жүруі тиіс. Білім беру саласы
қызметкерлерінің алдына қойылып отырған міндеттердің бірі – оқытудың әдіс-тәсілдерін
үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы инновациялық технологияларды меңгеру.
Қазіргі таңда оқытушылар инновациялық және интерактивтік әдістемелерін сабақ барысында
пайдалана отырып сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде.
Инновациялық технологиялардың педагогикалық негізгі қағидалары:
- білім алушының ізгілік тұрғысынан қарау;
- оқыту мен тәрбиенің бірлігі;
- білім алушының танымдық күшін қалыптастыру және дамыту;
- білім алушының өз бетімен әрекеттену әдістерін меңгерту;
- білім алушының танымдылық және шығармашылық икемділігін дамыту;
- әр студентті оның қабілеті мен мүмкіндік деңгейіне орай оқыту;
- барлық студенттердің дамуы үшін жүйелі жұмыс істеу.
Қазіргі таңда кеңінен қолданылып жүрген білім беру технологияларының қатарына
мыналар кіреді:
- ойын технологиясы;
- дамыта оқыту технологиясы;
- ынтымақтастық технологиясы;
- ақпараттық-коммуникативтік технологиясы;
- проблемалық оқыту технологиясы;
- жобалап оқыту технологиясы т. б.
«Инновация» сөзі көптеген жылдар аралығында зерттеліп нақты ұғымды белгілі
ғалымдар қалдырған сол ғалымдардың зерттеуі бойынша инновация, инновациялық
технология сөзі қандай ұғымға лайық екен? соған тоқтала кетсек.
Инновациялық технология ұғымы жайлы ғалымдардың пікірі:
Шетел ғалымдар:
Француз ғалымы Э. Брансуик инновациялық жаңалық деп үш нәрсені айтқан:
1) Бұрын еш жерде, ешқашан қолданылмаған идеялар
2) Бұрын болған, бірақ жаңа жағдайға бейімделген идеялар
3) Бұрыннан бар, тек мақсаты өзгерген идеялар[2].
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Демек жап жаңа ой немесе ескі бір ойды идеяны жаңа қырынан таныту. Қазіргі озық
технология мысалға алар болсақ бұрынғы тақта мен бор, қазіргі таңда интеративтік тақта.
Міне ескіден жаңа жасау деген осы болар шамасы.
Келесі тоқталатын ғалымыз С. Ожегов сөзіне сүйенсек «инновация» – бірінші рет
шыққан, жасалған, жуық арада пайда болған, бұрынғының орнын басатын, алғаш ашылған,
бұрыннан таныс емес енгізілген жаңалық болып табылады [3].
Сонымен қатар Н.В. Горбунова, М.В. Кларин, А.В. Лоренсов, М.М. Поташник,
П.И. Пидкасистый,
Л.И. Романова,
В.И. Загвязинский,
А. Я. Найн,
Т. И. Шамова,
О.Г. Хомерики, Н.Р. Юсуфбековажәне т. б. педагог – ғалымдарзерттеген.
Ал енді өзіміздің Отандық ғалымдарымыздың пікіріне тоқталар болсақ ең алғаш болып
өз ойын білдірген:
Қазақстандық ғалым
профессор «инновация» ұғымын қазақ тілінде анықтаған
Н.Нұрахметов: «Инновация, инновациялық үрдісі деп отырғанымыз білім беру
мекемелерінің жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану және таратуға байланысты бір бөлек
қызмет» – деп көрсетеді, және оны мынадай топтамаларға бөліп көрсетті:
- білім мазмұнындағы инновация;
- оқу-тәрбие процесінің әдістемесі, технологиясы, түрі, әдістері және құралдарындағы
инновация;
- оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудағы инновация;
- мектептегі басқару жүйесіндегі инновация.
Жаңалықтан кейін болған өзгерістердің сипатынақарай топталған инновацияның
түрлері:
- жеке, бір-бірімен байланысы жоқ;
- модульдық (бір-бірімен байланысты);
- бір-біріне жақын пәндерге және жас деңгейлері бірдей оқушылармен жүргізілетін оқутәрбие жұмыстарына енгізілген жаңалықтар;
- жүйелі: барлық мектептерде болатын өзгерістер [4].
Сонымен қатар, Т.О. Балықбаев, К. Бұзаубақова, З.У. Имжарова, С.Н. Лактионова, Қ.Қ.
Қадашева, Ж.А.Қараев, Р.Р. Масырова, С.Д. Мұқанова, М.М. Мұқаметқалиқызы,
Г.К. Нұрғалиева,Н. И. Хван, және т. б. педагог – ғалымдар зерттеген.
Мысалы, Ш.Т. Таубаева оқытудың қазіргі технологияларының аттарына тап көрсетіп,
олардың мақсаттарын, тұжырымының және мазмұны мен әдістерінің ерекшеліктерін
сипаттап көрсеткенде болатын. Педагог – ғалымның зерттеулерін басшылыққа алынған еді
[5].
Инновация – қазіргі ойлау үлгісі мен дәстүрлі таным ерекшелігіне ұқсамайтын жаңа
ойлау жүйесін тауып шығару, кезектегі білім мен материалдық мүмкіндіктерді пайдалана
отырып көнені өңдеу, бар нәрсені тіпті де жақсарту, кем нәрсені толықтыру, жаңа нәрсені
тапқырлау, тың нәрсені байқау, жаңазат, жаңа әдіс, жаңа жол, жаңа орта жаңалығы мен
өмірді жаңарту.
Инновация жүйесінің үштүрі бар:
1) Түбегейлі жаңалық ашу. Ол көбінесе мәлім салада дәстүрлісін бұзып, көнені жойып,
түбегейлі өзгеріс алып келеді. Мысалы адамзат тарихында лампаның тапқырлануы, сандық
технологияның тапқырлануы.
2) Жақсарту, жаңарту. Ол көбінесе біртіндеп өзгерістер жасау арқылы бәлім саланы,
мәлім затты жетілдіріп, кемелді жаңасын жарату; жаңа артықшылықтар қосып, бір нәрсені
бұрынғысынан тіпті де керемет ету. Мысалы, Қаламның, машинаның жаңа түрін жасау.
3) Жаңаша қолдану. Яғни, бір нәрсенің бұрынғы қолданысынан басқа жаңа
қолданысын тауып шығу. Ол заттың қолданысына жаңалық енгізіп, оны бұрынғыдан басқа
мақсаттарда қолданудың жолын ашу. Мысалы мешеуелдер көмірді тек отқа жағуға
пайдаланса, дамыған елдер көмірден 150 шақты тауар шығарады екен.
Инновацияны жете түсініп, инновациялық әдіс-тәсілдерде мектеп өміріне кеңінен
енгізу жас ұрпақтың саналы да сапалы білім алудың бірден-бір шарты болып табылады.
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Инновациялық технологияны меңгеру мұғалімнің зейін-зерделік, кәсіптік, адамгершілік,
рухани, азаматтық және басқа да көптеген ұстаздық келбетінің қалыпта суына әсерін
тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін жүйелі ұйымдастыруына көмектесетіндігі һақ.
Қорыта келе инновация өскелең ұрпаққа не бермек оның пайдасы неде деген сұраққа
жауап:
- Бұл нақты қойылған мақсатқа жетуде ойға алынған жаңа нәтиже.
-Қазіргі инновациялық технологиялар педагогика ғылымы мен практикасының
жетістіктерін, дәстүрлі тәжірибедегі құнды дүниені, әлеуметтік прогрестің жетістіктерін,
қоғамдағы гуманизация мен демократия жемісін жинақтаушы қызметін атқарады.
- Инновацияны жете түсініп, инновациялық әдіс-тәсілдерді мектеп өміріне кеңінен
енгізу жас ұрпақтың саналы және сапалы білім алуына кепіл болмақ.
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5.Таубаева Ш.Т., Лактионова С.Н. Педагогическая инноватика как теория и практика
нововведений в системе образования: Научный фонд и перспектива развития. – Алматы:
Ғылым, 2001. – 296 с.
КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЖАСТАРДЫҢ РӨЛІ
АТЫМТАЕВА Б.Е.
аға оқытушы, Евразия технологиялық университеті, Алматы қ., Қазақстан
Жаңа 2019 жыл Қазақстандықтар үшін ерекше жыл,себебі жастар жылы. «Жастар
жылы» оған Қазақстандықтардың 14 жастан 29 жасқа дейінгі азамат пен азаматшалар
кіреді.
Қазақстанның болашағы жастар –олар кез келген қоғамның болашағы мен
қозғаушы күші. Мемлекеттің тұрақты дамуының негізі- бәсекеге қабілетті жастар буыны,
ал бұл тікелей жас қазақстанның білікті мен білім сапасына,олардың ұмтылысы мен
ынтасына байланысты. Мемлекет саясатының
негізгі бағыттарының бірі –жастар
секторы,оларға айрықша
назар аударады. Еліміз қазіргі жастарға
үлкен үміт
артады.Сондықтан
бүгінгі
таңдағы
жастарымыздың біліктілік
деңгейі,білім
алуы,жұмыспен қамтамасыз етілуі,бос уақыттарын тиімді және пайдалы өткізуді
ұйымдастыру,салауатты өмір салтын ұстануы, рухани құндылықтарды қастерлей білуіне
айрықша көңіл бөлініп отыр.Жастарымыздың «Болашақ» бағдарламасы бойынша шет елде
білім алу үшін барлық жағдай жасалып,гранттар бөлінуде,біліктіліктерін арттыруға ,
мамандықтарын ауыстыруға, мамандықтар игеруге көңіл бөлуде.
«Жастар практикасы»,«Дипломға ауылға»,«Жасыл ел» бағдарламаларымен тұрақты
және уақытша
жұмыспен қамтуға
мүмкіндік
берді.Сондықтан
бізде Еуразия
технологиялық университетінде
жастар жылына байланысты ауқымды іс-шаралар
жүргізілуде,атап айтатын болсақ, кәсіптік білім беру жүйесіндегі мамандарымызға заман
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талабына сай,оқу ғимараттары, спорт залдары,озық технолгияларға
негізделген
зертханалар, тіл орталықтары жұмыс жүргізіп,оқу құралдарымен қамтамасыз етілуде[1].
Кәсіптік білім беру жүйесіндегі өзекті мәселелері жаһандану ғасырында, дүниежүзлік
сан түрлі одақтар мен ұйымдарға кіру, әлемге танылу, төрткүл дүниенің алпауыт елдерімен
тең дәрежедегі жан-жақты қарым-қатынаста болу ұлт тарихындағы қазақ мемлекеттілігінің
тарихи жеңісі. Қазіргі заманда ұлттық сипатымыз бен таным түсінігімізді, салт–дәстүрімізді,
мәдениетімізді сақтап қалу тәрбие мен кәсіптік білім беру жүйесінің ең өзекті мәлесі.
Бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына кіру, яғни өркениет көшіне ілесу үшін бізге жан –
жақты терең білім керек. Жалпы білім беру саласы, адамның білім деңгейінің көрсеткіші
және оның тиімділігі, алған білімнің қысқа уақытта нақтылы пайдалы бағытта нәтиже беруі
өте күрделі мәселе. Шынайы өлшемдерге салсақ білімділік салалық кәсіби білім мен жанжақты, ізгі рухани ілімдерді бір арнада тоғыстыра білуімен өлшенуі керек. Білімді адам
өзінің білгенін барынша насихаттап өзгелерге үйрете білсе, білгенін жетілдіре отырып
ғылыми орта қалыптастыра алса, білімділік жалпылық сипатқа ие болып, олар белгілі бір
ғылыми жетістікке қол жеткізетіні сөзсіз. Сондықтан, кәсіптік білім беру жүйесіндегі
ғалымдар мен жас талапкерлерді ортақ іске жұмылдыру, кәсіби мамандарды даярлаумен
қатар ұлтына, жалпы адамзатқа шыншыл қызмет ете алатын зиялы ұлт тұлғаларын, яғни
ұлттық кадрлар шоғырын дайындау басты мақсат, негізгі міндет болуы шарт. Бүгінгі таңда
білім мен ғылым саласында түбегейлі реформалар жүргізіліп жатыр. Ғылымның әлемдік
даму үрдісіне ілесу, оны игеретін және үлес қоса алатын білікті маман дайындау және кәсіби
біліктілігі жоғары мамандарды ел экономикасын алға сүйреуші салалардың төріне шығару
арқылы мемлекетіміздің күш қуатын арттыру басты мақсат[3]
Кәсіптік білім беру жүйесінде тәрбие жұмысының ерекше көңіл бөлген, оның басты
ерекшеліктері:кәсіптік мектеп оқушылары, жалпы білім беретін мектеп оқушыларына
қарағанда, әрбір топ күні ццццұзақ мұғалім бақылауында болады, онда небәрі 2-3 инженерпедагог пен оқытушы, куратор ғана жұмыс істейді;өндцірістік оқыту жұмысымен
ерекшеленген кәсіптік мектептерде курстан курсқа өткен сайын оның өндірістік сипаты
күрделене түседі;кәсіптік мектептердегі тәрбие жұмысы көбінесе оларды түзету және қайта
тәрбиелеу жұмыстарымен тығыз байланыстырыла жүргізілді [2].
Сондай-ақ кәсіптік мектептің инженер-педагогикалық ұжымы мен контингент
ерекшеліктерін есепке ала отырып, жоғарыда айтылғандармен кешенді жұмыс жүйесі
жүргізілуі тиіс.. Егер орта кәсіптік оқу орындарындағы тәрбие жұмысын ұйымдастырушы
куратолрлар пән оқушылары болса, бастауыш кәсіптік мектептерде бұл жұмыстар өндірістік
оқыту шеберлеріне де жүктелуі мүмкін. Бұл тек оның білімі игеруі емес, сол кәсіпке, еңбек
ету қызметі, қала берді өмірден өз орнын таба білуіне де нұқсан келтіруі мүмкін. Мұны
олардың үлгерімімен, кәсіби практикаға қатысуынан, анкеталық сұрақтардан, мамандығы
туралы жазған шығармаларынан байқап көруге болады.Сондықтан тәрбие жұмыстарына
ерекше назар аудару керек. Ұлттық құндылықтарымызды жан-жақты насихаттамауымыздың
салдарынан жастарымыз батыстың ашық мәдениетіне еліктеп өздерінің қазақы асыл
қасиеттерінен алыстап кетпеуі, жалпы білім беру кезеңдеріндегі сабақтарында студенттердің
ұлттық таным түсінік аясындағы рухани болмыстарының дұрыс қалыптасуын дамыту қажет.
Мына өлең жолдары арқылы мақаламды қорытындылаймын,
Мен сенемін жастарға,
Алаш атын аспанға,
Шығар алар бір таңда,
Мен жастарға сенемін,
-деп,ұлы ақынымыз Мағжан Жұмабаев жырлағандай,жастарымызға сенім мол.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1.Назарбаев Н.Ә. «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын
арттыру» атты Қазақстан халқына Жолдауы. 2018 жылғы 5 қазан.
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ - САПАЛЫ БІЛІМ КЕПІЛІ
КЕНТПАЕВА М.О.,
С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті,
Өскемен қ., Қазақстан
САДЕНОВА А.Қ.
С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті,
Өскемен қ., Қазақстан
Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы маңызды
өзгерістердің бірі – жаңартылған білім беру бағдарламасын енгізу болып табылады. Қазіргі
заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының парасаттылығымен анықталады,
сондықтан да білім беру жүйесі болашақтың талабына, барлық дамыған елдердегі тәрізді
жоғары сапалы білім беру жүйесіне сай дамуы тиіс.Біз адами капиталдың белсенді, серпінді,
үздіксіз және қарқынды дамуы ғасырында өмір сүріп жатырмыз. Бүгінгі өмір мен еңбек
нарығы кез-келген отандық азаматтың білімді, мақсатына жете алатын, рухани мәдениеті
жоғары, әлеуметтік және кәсіби дұрыс таңдау жасай алатын тұлға болғанын талап етеді.
Сонымен бірге кез-келген ортада оның адамдармен тіл табыса алатын, ширақ ойлайтын,
қиындықтарға мойымайтын, ортаға бейімделгіш қасиеттерінің болуын қалайды.
Жаңа білім берудің негізгі мақсаты – білім мазмұнының жаңаруымен қатар, оқытудың
әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды міндеттейді
(сурет1).

Құндылықтарға негізделген бағдарлы оқыту

Жаңартылған білім беру мазмұнының ерекшеліктері

Оқу мақсаттары арқылы күтілетін нәтижеге бағыттап
оқыту
Шиыршық қағидасы бойынша оқу мақсаттарын құру
Тәжірибеге бағытталған және өмірмен байланыс
Пәнаралық және ішкіпәнаралық кіріктіру
Үштілді білім беру
Критериалды бағалау жүйесі
Белсенді оқыту әдістері мен тәсілдерін қолдану

Сурет 1 - Жаңартылған білім беру мазмұнының ерекшеліктері
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Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді, қолайлы
білім беру ортасын құра отырып, сын тұрғысынан ойлау, түрлі ғылыми зерттеу жұмыстарын
жүргізу, тәжірибе жасау, ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін кеңінен қолдану,
коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке, топта жұмыс жасай білу, функционалды
сауаттылықты шығармашылықпен қолдана білу сияқты көптеген дағдыларын дамытады.
Мектепте оқытылатын пәннің әлеуеті оқу бағдарламасының мазмұнымен тікелей
байланысты. Бүгінгі оқу бағдарламасының мазмұны қаншалықты сын көтеретіні белгісіз,
бірақ кемшіліктерге жол бермеу қажеттігін, кезінде Жүсіпбек Аймауытов: «Мектеп
бағдарламасы баланың басын қатыратын түрлі, қажет емес,
пайдасыз білімнен
құрастырылмауы қажет. Мектеп өткенді, алыс елдер мен жерлердің тарихын оқытып,
оқушыны қазіргі өмірден алшақтатпау керек, керісінше заманауи өмірге, тұрмысқа саясатқа
бағыттап оқыту қажет», - деп көрсеткен болатын. Заманы өтсе де өз құндылығын жоймаған
осы пікірдің мазмұны бүгінгі жаңартылған білім беру мазмұнының басты идеясына сәйкес
келеді [2] (сурет 2).

бөлімдердің
мазмұны мен
ұсынылған
тақырыптардың
уақыт талабына
сәйкес келуі

пән
мазмұнының
спиральді
қағидатпен
берілуі

Блум
таксономиясы
бойынша оқу
мақсаттарының
иерархиясы

бір білім беру
аясындағы және
Жаңартылған
пәнаралық
білім мазмұны
байланыстарды жүзеге
бойынша білім
асыру мақсатында
беру
"ортақ
тақырыптардың"
берілуі
оқытудың тәрбиелік
оқу үдерісін ұзақ
әлеуетін арттыру,
мерзімді, орта
оқушының
мерзімді және
адамгершілік-рухани
қысқа мерзімді
оқытудағы
қасиеттерін
жоспарлар арқылы
жүйелікқалыптастыру
ұйымдастыру
әрекеттік
ұстаным

білім беру деңгейлері
аралығында пән
бойынша
сабақтастықты
ескеруге мүмкіндік
беретін педагогикалық
мақсат қою

Сурет 2 – Жаңартылған білім мазмұны бойынша білім берудің жаңа идеялары
Білімге қол жеткізудің күн сайын артуының нәтижесінде мұғалімнің рөлі өзгереді.
Білім саласындағы түбегейлі өзгерістер ұстазға үлкен жауапкершілікті талап етеді. Алайда,
бұл мұғалім рөлінің біркелкілігін білдірмейді, керісінше, мұғалімнің рөлі барынша артады
және оқушылардың білімге қалай сыни қарайтындығына бағытталатын болады. Сондықтан
өзгермелі өмірде мұғалімдер барлық сатыларда оқу бағдарламасына енгізілетін
өзгерістермен және пәндік салалардағы әзірлемелермен бірге дамып отыруға тиіс [3].
Өздігінен білім алатын, жан-жақты ізденетін, алдағы өмір жолын қзі болжай алатын тұлға
тәрбиелеу – ұстаздың қолында. Жаңа бағдарлама мұғалімдерге қазіргі заманға оқыту
әдістерін жеті модуль арқылы ұсынады:
1. Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер;
2. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету,
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3. Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау;
4. Білім беруде АКТ-ны қолдану;
5. Талантты және дарынды балаларды оқыту;
6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай білім беру және оқыту;
7. Білім берудегі басқарушы және көшбасшылық.
Білім беру мазмұнының жаңаруы – еліміз үшін әлем өркениетіне қадам басудың
таңдаулы жолы болса, педагогтар үшін кәсіби біліктілікті арттыру мен шығармашылық
өркендеудің зор мүмкіндігі болмақ.
Мақаламды қазақтың аса көрнекті ағартушысы, қоғам қайраткері, ірі қаламгер,
көсемсөздің хас шебері, қазақтың біртуар ұлы Міржақып Дулатовтың: «Жалғыз
сүйеніш, жалғыз үміт – оқуда. Теңдікке жетсек те, жұрттығымызды сақтасақ та, дүниеден
сыбағалы орнымызды алсақ та, бір ғана оқудың арқасында аламыз. Жақсылыққа бастайтын
жарық жұлдыз – оқу» деген сөздерімен қорытындылаймын.
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Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011– 2020
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы.
2. Байхонова С. Жаңартылған білім беру мазмұны несімен құнды? – ШҚО педагогика
жаршысы.-2016, №1, 3-5 бет
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ОҚУШЫНЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІГІН БАҒАЛАУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ
ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
КЕНТПАЕВА М.О.,
С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті,
Өскемен қ., Қазақстан
НУРИЗИНОВА М.М.
С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті,
Өскемен қ., Қазақстан
Елбасымыздың Жолдауында атап өтілгендей, болашақта өркениетті дамыған елдердің
қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Жаңа білім берудің негізгі мақсатыбілім мазмұнының жаңаруымен қатар, оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын
қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Ғылым мен техниканың күн санап өсуіне
байланысты педагогика ғылымының теориясы мен оқыту үрдісі де түбегейлі өзгерістерге
ұшырауда. Соған орай оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің мазмұны жаңарып,
жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған байланысты ұстаздар алдында оқытудың әдістәсілдерін үнемі жаңартып отыру және технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу
міндеті тұр.
Білім сапасына қойылатын жаңа талаптар білім мазмұнын игеруде мұғалімнің
оқушымен қатар тұруын қажет етеді. Оқушылар білімін критериалдық бағалау оқыту мен
білім беруге деген әртүрлі тәсілдемелерді пайдалануға, оқушылардың оқу жетістіктерінің
мониторингісін уақтылы жүргізуге, мұғалімге сабақты қажетті мазмұнментолтыруға
мүмкіндікбереді, оқушылардың оқуға деген уәждерін арттырады, оқытудың заманауи
әдістерін біріктіреді.Қазіргі таңда оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің мазмұны
жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған байланысты ұстаздар алдында оқытудың
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әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана
білу міндеті тұр. Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – білім мазмұнының
жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен
әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді.
Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериалды бағалау жүйесіне өтеді.
Бағалау жүйесі - бұл оқыту мәселелерін болжаудың және жетістіктерін өлшеудің негізгі
құралы. Оқушылардың білім нәтижелерін бағалау оқыту үдерісінің маңызды бөлігі болып
табылады, оқыту үдерісін басқарудың түйінді кілті бағалауда деп те айтуға болады.
«Бағалау» термині латын тілінен аударғанда «жақын отыру» мағынасында – бағалаудың
негізгі сипаты бір адам басқа адамның не айтып не істегенін немесе өзін-өзі бақылау
жағдайында өзінің дербес ойлауын, түсінігін немесе тәртібін мұқият бақылауы болып
табылады [1].
Критериалды бағалау бұл – білім берудің мақсаты мен мазмұнына негізделген
оқушының
оқу-танымдық
құзырлығын
қалыптастыруда
алдын-ала
белгіленген
жетістіктермен салыстыру үрдісі, яғни белгілі бір критерийлер арқылы бағалау болып
табылады.
Бағалау үрдісін қайта қараудың өзектілігі білім берудің заманауи міндеттерімен, білім
берудің деңгейін халықаралық стандарттарды және білім берудің сапасына қойылатын
талаптарды ескере отырып жоғарылату, білім берудің нәтижелерінің шынайы болуын
қамтамасыз ету және елден тыс жерлерде қазақстандық мектептердің түлектерінің
бәсекелестікке қабілетті болуы мақсатында бағаға және оқушының оқу жетістіктерін
бағалауға қойылатын бірыңғай талаптарды жасау қажеттілігімен анықталады (кесте 1).
Педагогикалық бағалаудың функцияларына тоқтала кетейік.Нормативтік функция.
Бекітілген эталон бойынша нақты оқушының жетістіктерін бір жағынан белгілеу болса, енді
бір жағынан жекеленген оқушылардың, мектептегі сыныптардың, олардың үлгерімдерінің
деңгейлерін, мұғалімнің жұмысының сапасын (соңғы онжылдықтарда қалыптасқан тәжірибе
бойынша) әкімшілік тарапынан қадағалау болып табылады. Бірінші жағдайдың нәтижесінде
оқушы оқу орнын бітіріп шығуы үшін толық құқыққа ие болады.
Ақпараттық-болжам жасау функциясы. Білім беру үрдісінің барлық қатысушылары
арасыңда мазмұнды байланыстың негізгі сәттерін, оқушылардың мазмұндық және
эмоционалдық рефлексиясын, сонымен қатар мұғалімнің педагогикалық рефлексиясын
көрсетеді. Себебі, ең алдымен бағалау нақты сыныпты алғанда білім беру үрдісінің барлық
сұрақтары дұрыс шешілгендігі, сыныптағы әр бір оқушының жағдайының қалыпты екендігі
туралы ойлауға мүмкіндік береді[1].
Кесте 1-Педагогикалық бақылаудың түрлері
№
Бақылаудың түрлері
Мазмұны
1
2
3
1
Тақырыптық
Оқу бағдарламасының маңызды тақырыптары бойынша
(өтілетін тақырыптың шеңберінде мұғалімнің жұмыс
жасау жүйесін зерттеу)
2
Фронталды-шолу
Жалпы сұрақтар бойынша оқушылардың ұжымының
(немесе мұғалімдердің бір тобының жұмысының табысты
екендігін) білімін және біліктерін тәжірибеде тексеріп
көру, зерттеу;
3
Салыстырмалық
Оқушылардың, сыныптың, жекеленген педагогтардың
жеке басындағы қасиеттерді қатар зерттеу;
4
Персоналдық
Нақты баланың жеке басындағы қасиеттерді, жекеленген
педагогтың кәсіби педагогикалық қызметін жан-жақты
зерттеу;
5
Жалпы сыныптық
Нақты сыныптағы оқушылардың білімінің және
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6

Жалпы пәндік

7

Жалпы кешендік

8

Жұмыс барысында

9

Қалыптастырушы

10

Қорытынды
(суммативтік)

біліктерінің (білім берудің) сапасын зерттеу;
Жекеленген оқу пәндері бойынша оқушылардың білімінің
және біліктерінің (білім берудің) сапасын зерттеу;
Бастапқы, негізгі орта немесе жалпы орта мектептің нақты
сыныптағы оқушылардың білімінің және біліктерінің
(білім берудің) сапасын жан-жақты зерттеу;
Білім беру үрдісіндегі кездейсоқ туындаған мәселелерді
зерттеу;
Бағалау оқушыдан мұғалімге қарай бағытында оқудың
барлық уақытында іске асырылады;
Бағалау білім берудің соңғы нәтижелерін қорытындылауға
бағытталған.

Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын-ала белгіленген
критерийлердің нақты жиынтығымен өлшенеді. Оқушылардың пән бойынша үлгерімі екі
тәсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. Баланың жан-жақты
ізденуіне ынталандырады. Бұл бағалау жүйесінің артықшылығы, баланың ойлау қабілетін
дамытып, ғылыммен айналысуына қызығушылығын туғызады (кесте 2).
№
1
1

2

3
4
5
6
7

Кесте 2- Критериалды бағалаудың функциялары
Функциялар
Мазмұны
2
3
Нормативтік
Бір жағынан, бекітілген мемлекеттік этапонға қатысты алғанда
нақты оқушының жетістіктерін тіркеу. Бұлжерде оқу
барысында сәйкес табыстарға жетуде және оқу орнын аяқтауда
оқушы үшін барлық құқықтық әрекеттер орындалғанын
анықтайды. Екінші жағынан,жекеленген
оқушылардың
үлгерімінің, олардың дайындық деңгейінің жәнемұғалімнің
жұмысының сапасының әкімшілік тарапынан қадағалануы. Бұл
қызметтің ішінде бақылау функциясыда байқалады.
Диагностикалық
Окушылардың
білімдерінің
және
біліктерінің
маңыздыдеңгейлерін,
сонымен
бірге
құзыреттіліктердіңқалыптасуының деңгейін анықтау.
Оқыту
Оқытудың себеп-салдарын жоғарылату және жылдамдығын
жеке тұлғаға бағыттау
ҰйымдастырушыОқу үрдісін ұйымдастыруды оқытудың тиімді формаларын,
лық
әдістерін және құралдарын таңдап алуесесінен жетілдіру.
Тәрбиелік
Құндылықты бағыттардың құрылымын жасау
Бағыттаушы
Нәтижелерді жақсарту жолдарын анықтау
Ақпараттық
Өзінің жұмысының сапасы туралы мәліметтерді алуүшін негіз
болып табылады. Мұғалім үшін оқушылардың өсуі туралы,
ата-аналар және қоғам үшін
оқу жетістіктерінің дәрежесі туралы ақпарат алу үшіннегіз
болады.

Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша оқу бағдарламаларындағы оқу мақсаттары
оқушыларданшынайы проблемаларды анықтап зерттей білуді талап етеді. Осы мақсаттарға
жету жолында оқушыларға критериалды бағалау қойылады. Атап айтсақ, оқушыларды
бағыттап отыратын қалыптастырушы бағалау сыныпта қолданылатын тиімді бағалаудың
түрі болып табылады.
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Қалыптастырушы бағалау барлық тоқсанда күнделікті сабақ беру барысында жүйелі
жүргізіледі және сабақтың бөлінбейтін бөлігі болып табылады. Қалыптастырушы бағалау
үнемі жүргізіліп отырады, мұғалім мен оқушының арасындағы кері байланыс әрекеті арқылы
оқыту үдерісін уақытында түзетіп отыруға, оның өлшемін анықтауға, сабақты ары қарай
жоспарлауға ықпал етеді[3]. Оқушылардың оқу бағдарламасындағы оқу мақсаттарына жету
дәрежелерін анықтау үшін Б.Блумның оқу мақсаттары таксономиясына сәйкес бағалау
критерийлері ойлау дағдыларының деңгейлері бойынша реттеліп құрастырылады (Кесте 3).
Білімді критериалды бағалауда мақсаттарды қою технологиясыоқушылардың
байқалатын, түсінген және анықталатын іс-әрекеттерімен байланысты. Критериалды бағалау
мұғалімді сынып жұмысында қолдауға, оқыту үдерісінде оң ықпал жасауға негізделген.
Нәтижелер мұғалімге өзінің сабағына рефлексия жасауға және одан кейінгі жұмысын
жоспарлауға мүмкіндік береді. Ал оқушы болса өзін-өзі талдау мен рефлексия жасау
тәжірибесін үйренуі, оқу үдерісі ғана емес, бағалау үдерісінің де белсенді қатысушысы
болады. Бұл жағдайда өзін-өзі бағалауға баса назар аударылады. Яғни сабақтың басында
оқушылар нені білуі тиіс, не нәрсеге қол жеткізуі керек деген мақсатпен сабақтың критерийі
анықталады. Критерий арқылы бағалау оқушыларға: нәтижені талдау үшін бағалау
критерийлерін білу және түсінуге; критерийлерді білу арқылы қате жібермеу, сапалы нәтиже
беруге; рефлексияға қатысу, яғни өзін және өз достарын бағалауға; бағалау үрдісіне қатысу
арқылы білімін тереңдетуге, нақты білімдерін қолдану, өз ойларын еркін жеткізе білу, сын
тұрғысынан ойлай білуге мүмкіндіктер береді.
Ата-аналарға: баласының білім деңгейлерін бақылай алуға;баласының оқу үрдісін
бақылай алуға;баласына оқу үрдісі кезінде қолдау көрсетуге мүмкіндік береді[4].
Кесте 3- Блум таксономиясы бойынша өткізілген сабақ соңындағы табыс критерийлері.
Категориялар
Табыс критерийлері
Білім
Киімнің жағаларының түрлерін, классификациясын, бөліктерінің
атауын біледі
Түсіну
Салыстырады, мысал келтіреді
Қолдану
Бұйымда көрсетеді, қолданады
Талдау
Бұйымның жағалары қалай жіктелетінін ажырата алады, бірбірінен айырмашылығын айта алады
Жинақтау
Бұйымның жағаларын түрлеріне қарай топтайды
Бағалау
Критерийлерге
сүйеніп,
тақырыптың
маңыздылығын
айқындайды, жазбаша түрде бағалайды.
«Тұжырым жасай білген адам, алдына мақсат та қоя біледі» деген екен белгілі шығыс
ойшылы. Олай болса, бағалауға деген көзқарасымызды өзгертсек, сабақтарымызға критерий
арқылы бағалауды енгізіп, оқушыларымыздың тұлғалық бағытын белсенді позицияға
бағыттасақ, тұлғаны өзіндік жауапкершілікке, нәтижеге жеткізу, ал оқушыларымыз әр
сабақта белгілі бір нәтижеге жету барысында еңбектенсе, оқушы да, мұғалім де өз
еңбектерінің табысын көре алады деп ойлаймын.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. Урмашев Б.А. Критериалды бағалау технологиясы: Оқу құралы – Алматы: «ССК»
баспасы, 2016. -140 б.
2. Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы №1118
Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011–
2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы.
3. Бекжанова А. Білім беру жүйесінде жаңа технологияларды енгізу. – Қазақстан
мектебі. – 2018, №7, 38-42 бет.
4. Электронный ресурс: http://www.zkoipk.kz/kz/2015smart1/1510-conf.html
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КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ И ДОХОДНОСТИ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ
КАЗАХСТАНА
САТЫБАЛДЫЕВА М. М.
Евразийский технологический университет, г. Алматы, Казахстан
Цель статьи– спрогнозируем размер кредитного портфеля банков второго уровня
Казахстана на перспективу с помощью экстрополяционного метода.
Объект– кредитный портфель БВУ.
Предмет – практика оценки качества кредитного портфеля БВУ в условиях развития
банковского сектора Республики Казахстан.
Для решения вопросов ведения успешного банковского бизнеса, оценки рациональной
организации банковских процессов, прогнозирования дальнейшего развития банка, важно
изучить особенности механизма связей между размером банковского кредитного портфеля и
доходами кредитного учреждения. С помощью корреляционно-регрессионного метода
анализа установим форму и степень тесноты связи между показателями размера кредитного
портфеля и величиной процентных доходов коммерческих банков второго уровня
Казахстана. В таблице 10 приведены исходные и расчетные данные за период 20112016гг. для проведения корреляционно-регрессионного анализа.
Таблица 1 - Данные для составления уравнения регрессии между процентными доходами и
размером кредитного портфеля банков второго уровня Казахстана
Годы
Кредитный
Процентные
Расчетныепоказатели
портфель, млрд.
доходы, млрд.
тенге
тенге
X•Y
X2
(X)
(Y)
2011
10233,6
1033,1
10572332,16
104726569
2012
10472,8
868,9
9099815,92
109679539,8
2013
13260,4
1116,7
14807888,68
175838208,2
2014
14361,4
1367,6
19640650,64
206249810
2015
15053,1
1524,3
22945440,33
226595819,6
2016
15693,7
1989,0
31214769,3
246292219,7
Итого
79075
7899,6
108280897
1069382166
Примечание – Составлено автором на основе финансовых показателей БВУ[1]

Математическая функция, описывающая зависимость результативного показателя У
(процентные доходы банков второго уровня, млрд. тенге) от наиболее информативного
факторного
показателя
Х
(стоимость
кредитного
портферя,
млрд.
тенге)
следующая: Y = a0 + a1 , где a0 и a1– параметры уравнения, для нахождения которых
используется система двух нормальных уравнений:
{

a0n + a1 ∑X = ∑Y
a0∑X + a1∑X

2

= ∑XY

(1)

Для решения системы нормальных уравнений обычно применяют способ
определителей, позволяющий сводить к минимуму неточности округлений в расчетах
параметров уравнений регрессии:
a0

∑ 𝑌 ∑ 𝑋 2 −∑ 𝑋𝑌 ∑ 𝑋
=

𝑛 ∑ 𝑋 2 −∑ 𝑋 ∑ 𝑋

𝑛 ∑ 𝑋𝑌−∑ 𝑋 ∑ 𝑌

;

a1= 𝑛 ∑ 𝑋 2 −∑ 𝑋 ∑ 𝑋

(2)

По данным таблицы 1 определим значения параметров уравнения регрессии
(связи) a0 и a1:
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a0

7899,6∗1069382166−108280897∗79075
=

6∗1069382166−79075∗79075

= -70,1312

6∗108280897−79075∗7899,6

a1 = 6∗1069382166−79075∗79075= 0,1531
Искомые значения параметров a0 = -70,131и a1 =0,1531 необходимы для построения
математической модели зависимости процентных доходов коммерческих банков
от размера их кредитного портфеля.
Следовательно, искомое уравнение регрессии (связи) будет иметь вид: Y = -70,1312 +
0,1531*X.
Коэффициент регрессии a1 = 0,1531 свидетельствует о том, что, что с увеличением
размера кредитного портфеля банков второго уровня на 1 млрд. тенге их процентные доходы
увеличатся на 0,1531 млрд. тенге.
Экстраполяционный метод состоит в изучении тенденций динамики исследуемого
объекта в ретроспективе (желательно более длительной, чем прогнозный период) и
продлении этих тенденций на перспективу. Этот метод достаточно надежен для
краткосрочных прогнозов в пределах одной фазы цикла. Однако широкое его использование
для среднесрочного и долгосрочного прогнозирования динамики сложных объектов опасно,
поскольку он не учитывает возможных перегибов траектории движения при переходе к
очередной фазе цикла или новому циклу как в исследуемой, так и в смежных сферах.
Спрогнозируем размер кредитного портфеля банков второго уровня Казахстана на
перспективу с помощью экстрополяционного метода. Первоначально устанавливают общую
тенденцию развития явления во времени путем выявления тренда (выравнивание временного
ряда).
Проведем выравнивание ряда динамики размера кредитного портфеля банков второго
уровня Казахстана по способу наименьших квадратов, используя линейную функцию у = a +
bt, где a и b – неизвестные параметры, t – порядковый номер периода времени (очередного
года).
Исходные и расчетные данные за период 2011-2016гг. для выравнивания ряда
динамики кредитного портфеля банковского сектора Казахстана приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Исходные и расчетные данные для нахождения параметров уравнения
выравнивания
Годы
Кредитный
Порядковый номер года
Расчетные показатели
портфель
относительно года,
Выравненные
БВУ,
занимающего
уровни ряда
млрд.тенге
центральное положение,
динамики
у
t
t2
уt
yt=а+bt
1
2
3
4
5
6
2011
10233,6
-3
9
-30700,8
10324,7
2012
10472,8
-2
4
-20945,6
11276,2
2013
13260,4
-1
1
-13260,4
12227,7
2014
14361,4
1
1
14361,4
14130,7
2015
15053,1
2
4
30106,2
15082,2
2016
15693,7
3
9
47081,1
16033,7
Всего
79075
0
28
26641,9
68750,5
Примечание –Составлено автором на основе финансовых показателей БВУ[1]
Для нахождения параметров уравнения необходимо решить систему нормальных
уравнений:
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(3)
Подставим в систему уравнений найденные в таблице значения
79075=6*а+b*0
26641, 9 = 0*a + 28*b

79075 = 6aa=13179,2
26641,9 = 28bb=951,5

Получили искомое уравнение выравнивания кредитного портфеля банков второго
уровня Казахстана у = 13179,2+ 951,5*t
Подставляя вместо t порядковые номера лет, найдем выравненные значения размера
кредитного портфеля банков второго уровня Казахстана.
Например, Y2011=13179,2+951,5*(-3)= 10324,7 млрд. тенге и т.д.
Порядковый номер 2020 года t = 7, тогда размер кредитного портфеля банков второго
уровня в 2020 году может составить Y2020=13179,2+951,5*7= 19839,7 млрд. тенге при
условии, что характер изменения явления в будущем сохранится.
Таким образом, тренд на увеличение размера кредитного портфеля банков второго
уровня Казахстана, сложившийся в предпрогнозном периоде 2011-2016гг. дает основание
предполагать, что кредитный портфель банка увеличится в 2020 году до 19839,7 млрд. тенге.
Осуществим прогнозирование процентных доходов банков второго уровня Казахстана
исходя из прогнозируемого кредитного портфеля на 2020 год с помощью искомого
уравнения регрессии (связи) Y = -70,1312+0,1531* .
Y2020 =-70,1312+0,1531* 19839,7= 2967,3 млрд. тенге.
Таким образом, прогнозируемая сумма процентных доходов банков второго уровня
Казахстана в 2020 году может составить 2967,3млрд. тенге.
Расчеты показали, что увеличение размера кредитного портфеля банков второго
уровня в 2020 году до 19839,7 млрд. тенге может обеспечить банковскому сектору
Казахстана процентные доходы в размере 2967,3млрд. тенге.
Список использованной литературы:
1.
Официальный
сайт
Национального
банка
Республики
http://www.nationalbank.kz .

Казахстан

АҚПАРАТТЫҚ ҚОҒАМДАҒЫ ЖАСТАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІЛІГІ
ДАУЛЕТКАНОВА С.О.
оқытушы, Евразия технологиялық университеті, Алматы қ., Қазақстан
Мақалада ақпараттық қоғам жағдайында жастарды әлеуметтендіру туралы айтылады.
Жастарды әлеуметтендірудің жаңа моделі оның сәбиінде. Жаһандану процестері бірінші
кезекте бұл әлеуметтік топта көрініс табады. Қазіргі заманғы жастардың кәсіби әлеуметтенуі
ақпараттық-коммуникациялық технологиялармен тығыз байланысты. Олардың жоқтығы
немесе оларға қиын қолжетімділігі автоматты түрде еңбек нарығында бәсекеге қабілетсіз
адамды жасайды.
Ақпараттық қоғам - өндіріс пен ғылыми-техникалық және басқа ақпаратты қолдануды
қоғам дамуының басты факторы ретінде қарастыратын әлеуметтік және футурологиялық
тұжырымдама; өндірістің жоғары
деңгейімен
және ақпарат пен
ақпаратттық
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қызметтер мүддесімен сипатталатын қоғам. Әлемнін мәдениетті елдер қатарында болған
компьютерлік революция адам жан дүниесінің, қоғам идеологиясының, білім мазмұнын
анықтау мен жаңа ақпаратты білім технологияларын құрастыру жолдарының өзгеруіне
әкеліп соқтырады
Ақпараттық кеңістікті дамытуда жастар ерекше рөл атқарады. Ерекше әлеуметтік
құбылыс ретінде жасөспірімнің өз ерекшеліктері бар: белсенділік, инновация, ашықтық,
шығармашылық. Ең алдымен, біз нақты жас шектеулері емес, әлеуметтік жастар туралы
сөйлесіп жатырмыз. Дегенмен, жас ерекшеленуінің дәлдігі мен қаттылығы үшін
статистикалық-демографиялық бейімділік көбінесе тиісті рөл функцияларын дамыту мен
белгілі бір әлеуметтік мәртебеге жету қарқынымен байланысты емес
Жастардың әлеуметтануы шеңберінде, біздің ойымызша, жастардың феноменін
зерттеудің үш негізгі бағыттары бар: психоаналитикалық (Z. Фрейд, Р. Бенедикт, Л. Фейер,
Л. Шелеф, Э. Эриксон), құрылымдық-функционалды (A. Cohen, G Беккер, Е. Сазерленд, Ф.
Трассер, В. Уайт, С. Эйзенштадт), мәдениеттанулық зерттеулер (C. Mannheim, M. Mead, M.
Breik). Біз үшін «жастар» тұжырымдамасын анықтауға әртүрлі тәсілдерді анықтау:
психофизиологиялық, рөлдік, субмагромдық, әлеуметтік-психологиялық, стратификация,
өзара әрекеттесу, әлеуметтену.
Білім беруде АКТ - ны пайдалану мен оқушылардың құзыреттілігін қалыптастыру,
қазіргі заман талабына сай АКТ - ны, электрондық оқулықтарды және Интернет ресурстарды
пайдалану оқушының білім беру үрдісінде шығармашылық қабілетін дамытуға мүмкіндік
береді. АКТ - ны сабақта пайдалану кезінде оқушылар бұрын алған білімдерін кеңейтіп, өз
бетімен шығармашылық тапсырмалар орындайды. Сонымен қатар АКТ құралдарымен
жұмыс істеу барысында мектеп оқушыларының оқуға, білім алуға деген ұмтылысының
артуы АКТ құралдарымен жұмыс істей алу жаңалығымен ғана емес, сонымен берілетін оқу
тапсырмаларын қиындық деңгейі бойынша реттей алу мүмкіндігінен, тапсырманың дұрыс
нәтижесі үшін марапаттай алу қызметінен де байқалады. Заманауи АКТ құралдарымен
жұмыс істеу оқушыларды ұқыптылыққа, нақтылыққа, берілген тапсырмалардың нәтижелі
орындалуына, басты мәселеге назар аудара білуге баулиды, сондай - ақ, АКТ құралдарымен
жұмыс істеу барысында оқушылардың өзінің жеке іс - әрекетін дұрыс жоспарлауға, дұрыс
шешім қабылдай алуға тәрбиелейді. Қорыта айтқанда, ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды сабақта қолдану - бұл оның нәтижелігіне қолайлы жағдайды жасаудың
бірден – бір жолы, ал ол өз кезегінде бірлесе жұмыс жасауға, адами қарым – қатынастарға
себепкер болады.
Осылайша, жастарды әлеуметтендірудің жаһандану процестері бірінші кезекте бұл
әлеуметтік топта көрініс табады. Қазіргі заманғы жастардың кәсіби ақпараттықкоммуникациялық технологиялармен тығыз байланысты. Олардың жоқтығы немесе оларға
қиын қол жетімділігі автоматты түрде еңбек нарығында бәсекеге қабілетсіз болып келеді.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В КАЗАХСТАНЕ
С УЧЕТОМ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
АДЕНОВА Л. Ж.,
старший преподаватель Евразийский технологический Университет,
г.Алматы, Казахстан
ОМИРБАЕВ К.А.
старший преподаватель Евразийский технологический Университет,
г.Алматы, Казахстан
В данной статье рассматриваются сведения об образовательных и культурных
процессах в истории республики, в период становления и развития новой эпохи.
Ключевые слова: инновационные; образование; культура; прогресс; трехязычие;
формирование; реформа; независимость ;совершенствование.
Современный
образовательный
процесс
характеризуется
противоречивыми
тенденциями. Народное образование, наука и культура получили широкое пространство для
саморазвития, свободы от идеологических стереотипов. Это позволило преодолеть
схематизм и однообразие во всех структурных элементах и звеньях духовной и культурной
жизни. Начали функционировать колледжи, гимназии, лицеи и многие другие частные
школы.Стали издаваться новые учебные пособия, как в средних образовательных школах,
так и в высших учебных заведениях. Улучшение экономической ситуации в стране в начале
нового столетия в целом позитивно отразилось на системе образования. Возобновилось
строительство новых учебных заведений. Стали выделяться средства на укрепление
материально-технической базы организаций образования.
Целью системы образования является создание эффективно функционирующей
национальной модели образования, обеспечивающей качество образования, которое
удовлетворяет потребности общества в высококвалифицированных кадрах.Для достижения
поставленной цели необходимо решить следующие задачи: приоритетность сферы
образования в инвестиционной политике и стратегии государства, привлечение сектора
реальной экономики для укрепления и развития материально-технической инфраструктуры
организаций образования; повышение качества воспитания и обучения; развитие научноинновационной среды, внедрение новых информационных технологий; создание единой
национальной системы оценки качества всех уровней образования; совершенствование
системы управления образованием, развитие государственно- общественного управления
образованием; интеграция национальной системы образования в мировое образовательное
пространство. [3.72c.]
Ведущие учебные заведения Казахский государственный университет им. Аль- Фараби,
Казахский Национальный Педагогический Университет им. Абая., Казахский
политехнический университет и многие другие - открылись новые факультеты,
университеты, академии, необходимые для подготовки новых кадров специалистов в связи с
инновационными технологиями, внедряющихся с каждым днем для продвижения в будущее.
Которые способны взять на себя ответственную задачу по осуществлению независимой
внутренней и внешней политики Республики Казахстан. Принимают студентов
Международный Казахско- турецкий университет им.Х.А. Ясави в Туркестане, Институт
культуры в Уральске и многие другие высшие учебные заведения.
Расширились связи системы международного образования. Казахстанские ученики,
студенты и магистранты продолжают обучение за рубежом. Соответствуют новым уровням и
требованиям - структура и тематика научных поисков Национальной академии наук
Республики Казахстан. Организованы новые научно-исследовательские институты, как
институт археологии им. А.Х. Маргулана, институты космических исследовании, механики,
и машиноведения, проблем информатики и управления, физико-технический и др. Также
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расширяется сеть отраслевых академии наук. Работают инженерная и сельскохозяйственная
академии Республики Казахстан. Для присуждения ученых степеней и присвоения и
присвоения ученых званий, контроля качества диссертационных работ была создана высшая
аттестационная комиссия Республики [1.37c.].
Большую актуальность приобрела проблема возрождения казахского языка. Согласно
закону о языках и Конституции Республики Казахстан казахский язык объявлен
государственным языком. Осуществляется целый комплекс мер по переводу
делопроизводства на казахский язык. Значительно повышается роль государственного языка
в работе средств массовой информации, увеличились казахские школы, казахские детские
сады и т.д., так же в образование внедрилось триединство языков – это один из важных
факторов общественного согласия. Для современного казахстанца владение тремя языками
– условие собственного благополучия. Многообразие культур и языков, как и их равное
сосуществование, является главным достоянием Казахстана, при этом эффективность
трехязычия возможна только при условии общепринятой идеологической основы: казахский
язык – это государственный язык, русский язык – язык межнационального общения,
английский язык – ключ к мировым знаниям, признак успешного человека.
Крупным событием в культурной жизни республики стал Всемирный конгресс казахов,
впервые собравший со всех концов планеты известных писателей и поэтов, художников и
политологов, ученых и бизнесменов и других соотечественников.
Начался новый этап в истории республики. С обретением независимости Казахстан
вышел на международную арену в качестве суверенного государства. 3 марта 1992г.
Республика Казахстан вступила в Организацию Объединенных Наций, стала членом
Международного валютного фонда, Международного банка реконструкции и развития.
Всемирного банка, международной ассоциации развития, многостороннего агентства
гарантий инвестиций, Всемирной организации здравоохранения и целого ряда других
организации. Свыше ста стран признали наше государство, с многими из них установлены
дипломатические отношения на уровне посольств и представительств. Возрождается
культура и традиции народов Казахстана, растет национальное самосознание.
Консолидируется казахская нация, казахский язык стал государственным, возвращаются из
небытия имена лучших представителей казахского народа, восстанавливается история,
созданы условия для расцвета национальной культуры, приняты законы о миграции и
гражданстве. В условиях экономического кризиса в Казахстане взят курс на реализацию
собственной модели экономических преобразований и перехода к рынку, исходящий из
наличия богатейших запасов природных ресурсов, необходимости формирования
альтернативных форм собственности регионов и субъектов хозяйственной деятельности,
конверсии оборонного комплекса и более рационального использования научнотехнического и производственного потенциала. Активно развивается внегосударственный
сектор экономики Республики Казахстан [2.78c].
Во внешнеэкономической политики широко используются иностранный капитал,
техника и технологии. Экспортно-импортные операции проводятся в основном через
республиканские внешнеэкономические структуры и развивается тенденция к
переориентации республиканского экспорта в развитые капиталистические страны.
Рыночные реформы проходят болезненно, в условиях глобального кризиса
обостренной социально-экономической обстановки. Но не смотря на трудности,
общенациональное согласие казахстанцев дает надежду на лучшее будущее, отраженное в
новом государственном флаге Республики Казахстан, где сине-голубой фон отражает
единение и безоблачное небо, мир и благополучие, золотое солнце- покой и богатство,
степной орел- щедрость и зоркость, высоту помыслов, верх шанырак- символизирует отчий
дом.
Начало 90х годов стало временем важнейших исторических перемен, что связано с
утверждением независимости и суверенитета республики. Идет формирование нового
духовного и культурного пространства, в котором идея самоутверждения народа,
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возрождение его национального корня является важнейшей задачей. 28 января 1993 год
Верховный Совет республики принял первую Конституцию Независимого Казахстана,
служащую фундаментом создания правового государства, гарантом становления ее
государственности, обеспечения независимости, успешного продвижения по пути
экономического, культурного и научно-технического прогресса [2.132c].
Согласно Конституции, Республика Казахстан демократическое и унитарное
государство, обеспечивающее равные права всем своим гражданам. Подчеркивается
целостность, неделимость и неприкосновенность ее территорий. Республика Казахстан
высшей ценностью признает человека, его жизнь, свободу и независимость, неотъемлемые
права и осуществляет свою деятельность в интересах гражданина и общества.
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CDP ХАТТАМАСЫ КӨМЕГІМЕН ҚОСЫМША ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ АЙҚЫНДАУ
ОРДАБАЕВА Г.К.
Қазақ ұлттық аграрлық университеті. Алматы қ., Қазақстан
Түйін. Мақалада Ciscoзертханасының негізінде желілік құрылғыларды анықтау,
құрылғыларды басқару және оларға қызмет көрсету үшін қолданатын құралдар хаттамасы
қарастырылған. Бұл хаттамалар қосылғанқұрылғылар туралы ақпаратты анықтауға
мүмкіндік береді.
Кілт сөздер: желілік құрылғы, Cisco, ауқымды желі, қосымша құрылғы, Packet Tracer,
CDP (Cisco Discovery Protocol) хаттамасы, NTP (Network Time Protocol)хаттамасы, команда,
режим, interface.
Кіріспе. Бүгінгі таңда есептеу желілері тез дами түсуде. Сапасы жағынан жергілікті
желілердің кабельдік жүйесіненкем түспейтін жоғарғы жылдамдықты байланыс
арналарының пайда болуының арқасында жергілікті жәнеауқымды желілер арасындағы
алшақтық азая түсуде.
Ауқымды желілерде ресурстарға енуге мүмкіндік беретін ыңғайлы да айқын қызмет
түрлері пайда болды. Бұғанмысал ретінде әйгілі ауқымды желі Internet бойынша көрсетілетін
қызмет түрлерін атасақ та жеткілікті.
Есептеу желілері − компьютерлік технологиялардың даму эволюциясының нәтижесі.
Есептеу желілері дегеніміз − байланыс жолдарымен қосылған компьютерлер тобы.
Байланыс жолдарыкабельдер, желілік адаптерлер және басқа коммуникациялық жабдықтар
арқылы құрылады. Барлық желілікжабдықтар жүйелік және қолданбалы программалық
жабдықпен басқарылады.
Желінің негізгі мақсаты − желідегі қолданушылар үшін ондағы барлық
компьютерлердің ресурстарынортақ пайдалануға мүмкіндік жасау.
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Есептеу желілері − бөлшектенген жүйелердің бір түрі, олардың артықшылығы
есептеулерді параллельорындауды қамтамасыз ету, ал оның өзі жүйенің өнімділігін және
орнықтылығын арттырады [1].
Желілердің дамуының маңызды кезеңі − әртүрлі текті компьютерлерді тез және тиімді
қосуға мүмкіндікберетін Ethernet сияқты стандартты технологиялардың пайда болуы.
Есептеу желілерін пайдалану өнеркәсіп үшін келесі мүмкіндіктерге қол жеткізуге
жағдай жасайды:
- құны жоғары ресурстарды бөліп қолдану;
- коммуникацияларды жетілдіру;
- ақпараттарды пайдалануды жақсарту, жеңілдету;
- шешім қабылдауды тездету және сапасын жоғарлату;
- компьютерлердің территориялық орналасуының еркіндігі.
Негізгі бөлім. Cisco әлемдегі әйгілі желілік жабдықты өндірушіжәне әзірлеуші болып
табылады. Бұл американдық компания желілік жабдықтардың толық спектрін қамтамасыз
етуге тырысады, осылайша тұтынушыға барлық қажет желілік жабдықтарды тек Cisco
Systems компаниясынан сатып алуға мүмкіндік береді[2].
Cisco Packet Tracer - бұл Cisco жасаған желі эмуляторы. Бағдарлама әртүрлі
хаттамаларға қолдау көрсететін ерікті топологияларда түрлі жабдықтарға желілерді құруға
және талдауға мүмкіндік береді. Онда әртүрлі желілік құрылғылардың жұмысын зерттеуге
мүмкіндік аласыз: маршрутизаторлар, қосқыштар, сымсыз қатынау нүктелері, дербес
компьютерлер, желілік принтерлер және т.б.
Ciscoзертханасының
негізінде желілік әкімшілер құрылғыларды анықтау,
құрылғыларды басқару және оларға қызмет көрсету үшін қолданатын келесі құралдар
хаттамасы қарастырылған:
- CDP (Cisco Discovery Protocol) хаттамасы тікелей қосылған құрылғылар туралы
ақпаратты анықтауға мүмкіндік береді;
- NTP (Network Time Protocol) хаттамасы барлық желілік құрылғыларда уақытты
синхрондау үшін пайдаланылады[3].
CDPхаттамасы Cisco 2 деңгейлі компаниясының проприетарлық хаттамасы. CDP
деректер беру ортасына және басқа хаттамаларға байланысты емес; ол маршрутизаторлар,
коммутаторлар және қатынау серверлері сияқты барлық Cisco құрылғыларына қосылған.
Мерзімді түрде құрылғы 1-суретте көрсетілгендей қосылған құрылғыларға CDP
хабарландыруларын жібереді. Хабарландыру арқылы табылған құрылғылардың түрлері,
олардың аттары, саны және интерфейстердің түрлері туралы ақпарат алмасу жүзеге
асырылады.Сондай-ақ, CDP көрші құрылғылар туралы ақпарат алу үшін желілік анықтау
құралы ретінде пайдалануға болады. Осылайша жиналған ақпарат құжаттама болмаған
жағдайда немесе оның жеткіліксіз детализациясы жағдайында желінің логикалық
топологиясын құруға көмектеседі [4-6].

1 сурет. CDP хаттамасының жұмыс жасау принципі
Cisco құрылғыларында CDP хаттамасы әдепкідей іске қосылады. Кейде қауіпсіздік
мақсатында желілік құрылғыда — жаһандық немесе жеке интерфейстер үшін CDP
хаттамасын өшіру қажет болуы мүмкін. CDP қайта қосылғанда, қаскүнем IP-адрестер, iOS
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нұсқалары және құрылғылар түрлері сияқты желінің құрылымы туралы құнды ақпаратты ала
алады.
CDP күйін тексеру және ол туралы ақпаратты көрсету үшін show cdp командасын
қолданамыз.Барлық қолдау көрсетілетін құрылғы интерфейстері үшін CDP қосу үшін CDP
run командасын жаһандық конфигурация режимінде енгіземіз. Құрылғының барлық
интерфейстері үшін CDP өшіру үшін ғаламдық конфигурация режимінде no cdp run
командасы енгізіледі (1-сурет).

1-сурет.CDP өшіру үшін ғаламдық конфигурация режиміндегі no cdp run командасы
Белгілі бір интерфейс үшін CDP өшіру үшін, мысалы, интернет провайдеріне қосылу
үшін no cdp enable интерфейсін теңшеу режимінде енгізіңіз. CDP хаттамасы құрылғыда әлі
де қосылған, алайда CDP хабарландырулары осы интерфейс арқылы берілмейді. Белгілі бір
интерфейс үшін CDP қайта қосу үшін cdp enable командасы енгізіледі (2-сурет).

2-сурет. CDP қайта қосу үшін қолданылатын cdp enable командасы
3-суретте CDP хаттамасын no cdp run және cdp run командалары көмегімен ғаламдық
өшіру және қайта қосу жолдары көрсетілен.

3-сурет. CDP хаттамасын ғаламдық өшіру және қайта қосу жолдары
EXEC артықшылықты режімнің Show cdp neighbors командасы көмегімен CDP
хаттамасы күйін және көрші құрылғылар тізімін көре аламыз. 4 – суреттегі нәтижеден CDP
хаттамасының көрші объектілері жоқ екендігі анықталды, яғни құрылғы өзге құрылғылармен
байланыспаған.

4 – сурет. EXEC артықшылықты режімнің Show cdp neighbors командасы
250

Жастар Жылы аясындағы «Жастар және қазіргі заманның жаһандық сын-қатерлері»
Атты Жас ғалымдардың VI Халықаралық конгресі/ 04-06 сәуір 2019ж.

Show cdp interface командасы CDP хаттамасы қосылған құрылғының интерфейстерін
көрсетеді. Сонымен қатар, әрбір интерфейстің күйі шығады. CDP хаттамасы
маршрутизатордың бес интерфейсінде қосылғанын көрсетеді,сонымен қатар басқа
құрылғыға тек бір ғана белсенді қосылым бар(5-сурет).

5 - сурет. Show cdp interface командасы
CDP күйге келтіру және тексерудің практикалық дағдыларын алу үшін синтаксисті
тексеру құралын пайдаланамыз (6-сурет).

5-сурет. CDP белсенді интерфейстерін көрсету жолдары
6 – суреттегі берілген топология бойынша ешқандай құжат жоқ деп жобалайық.
Желінің өзге бөліктері де туралы ақпарат жоқ. Show cdp neighbors командасы әрбір көрші
CDP құрылғысы туралы пайдалы ақпаратты және төмендеі мәліметтерді көрсетеді:
- құрылғы идентификаторы- көрші құрылғының хост аты (S1);
- порт идентификаторы- жергілікті немесе қашықтағы порттың аты (Gig 0/1 және Fas
0/5 сәйкес);
- мүмкіндіктер тізімі-құрылғы маршрутизатор немесе коммутатор болып табылатыны
туралы мәлімет (S - коммутаторды білдіреді; I - IGMP белгілейді);
- платформа - құрылғылардыңаппараттық платформасы (WS-C2960 - Cisco
2960коммутаторынбілдіреді).

6 – сурет. S1хостын айқындау
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Егер қосымша ақпарат қажет болса, көрші құрылғының iOS нұсқасы және IPv4мекенжайы сияқты мәліметтерді алу үшін show cdp neighbors командасын пайдалануға
болады (7 - сурет).

7 – сурет. CDP ақпаратын толық айқындау
S1 коммутаторына SSH байланысы немесе консоль порты арқылы физикалық қатынасу
арқылы қашықтағы қатынауды алғаннан кейін, желілік администратор show cdp neighbors
командасы арқылы S1 коммутаторына қосылған құрылғыларды анықтай алады (8-сурет).

8 – сурет. S2 құрылғысын анықтау
Шығыс деректерінде тағы бір коммутатор — S2 пайда болды. Желілік администратор
S2 коммутаторына қатынай алады және 9 - суретте көрсетілендей CDP көршілерін бейнелей
алады. S2 коммутаторына тек бір ғана құрылғы — S1 коммутаторы қосылған. Демек,
топологияда айқындайтын өзге құрылғыла жоқ.Желі администраторы анықталған
құрылғыларды көрсете отырып желі құжаттамасын жаңарта алады [4-6].
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9 –сурет. Топология соңы
Қорытынды. Желілік құрылғылардағы қосымша құрылғыны анықтаудағы зерттеу
жұмыстары Cisco Packet Tracer зертханасының негізінде жасалды. Cisco Packet Tracer –
желіні моделін тұрғызуға, желіні жобалауға мүмкіндік беретін негізгі құрал.
Қолданушыларға, желі администраторларына заттар интернеті (IoT), киберқауіпсіздік және
желіні тұрғызу бағытында өз біліктілігін дамытуға мүмкіндік береді. Арнаулы
құрылғыларсыз күрделі жүйелердің моделін жасауда қол жетімді. Сонымен бірге, Cisco
Network Academyнегізінде желіні тұрғызу және киберқауіпсіздік тақырыптары бойынша
біліктілік курстарынан өтуге болады.
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Еуразия технологиялық университеті, Алматы қ., Қазақстан
Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы маңызды
өзгерістердің бірі – жаңартылған білім беру бағдарламасын енгізу болып табылады. Қазіргі
заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының парасаттылығымен анықталады,
сондықтан да білім беру жүйесі болашақтың талабына, барлық дамыған елдердегі тәрізді
жоғары сапалы білім беру жүйесіне сай дамуы тиіс. Біз адами капиталдың белсенді,
серпінді, үздіксіз және қарқынды дамуы ғасырында өмір сүріп жатырмыз. Бүгінгі өмір мен
еңбек нарығы кез-келген отандық азаматтың білімді, мақсатына жете алатын, рухани
мәдениеті жоғары, әлеуметтік және кәсіби дұрыс таңдау жасай алатын тұлға болғанын талап
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етеді. Сонымен бірге кез-келген ортада оның адамдармен тіл табыса алатын, ширақ
ойлайтын, қиындықтарға мойымайтын, ортаға бейімделгіш қасиеттерінің болуын қалайды.
Құзыреттілікті қалыптастыру – білім беру саласының өзекті мәселесі. Күн сайын адамға
көптеген ақпарат тасқыны келеді. Ал оқу мазмұны мен оқыту әдістері ескі сарында қалып
қоюда.
Сондықтан білім берудегі әлеуметтік қажеттілік пен ол қажеттілікті
қанағаттандырудың арасындағы қарама–қайшылық білім беру саласының дағдарысына
әкеліп соғуда. Сол себепті оқытушылардың әдістемелік шығармашылығын дамытуды
педагог-мамандардың біліктілігін жетілдіру жүйесінде ұйымдастыруды олардың кәсіби
құзіреттілігі кезінде жүзеге асыру қажеттігі туындайды. Құзіреттілік тәсіл идеясы – «қоғамға
қандай, жеке тұлғаға қандай білім қажет және ол қоғамның қандай қажетін өтей алады»
деген сұраққа жауап береді. Оқытушының құзыреттілігін қалыптастыру – бүгінгі білім беру
саласының өзекті мәселелерінің бірі. Құзырлылық тәсіл, білім сапасын арттыруды дәстүрлі
тәсіл мен білім мазмұнын ұлғайту арқылы шешудің арасындағы қарама-қайшылықтан
туындаған дағдарыс таншығудың бір жолы деп қарастыруға болады. Бұл тәсіл білім берудің
нәтижесіне басты орын береді. Оның сапасы алған білімнің көптігінен емес, сол білімді
қолдана білу мен маңызды.
Оқытушының басты рөлі – тұлғаның жеке дамуына негізделген, жан-жақты
зерттелетін, сараланған білім беру үлгісінің басым бағыттарын айқындау, нәтижесінде
еліміздің әлемдік өркениетке негізделген білім саясатының стратегиялық мақсаттарын
жүзеге асыру. Осыған орай, құзыреттілікті нәтижеге бағытталған білім беру жүйесінің
сапалық критериі ретінде қарау, зерттеу, бүгінгі күн талабы.
Мақсаты колледжде білім алушылардың кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыруды
теориялық тұрғыдан негіздеу және ғылыми-әдiстемелiк жағынан қамтамасыз ету
бағытындағы материалдарды тәжірибелік-эксперименттік жұмыс барысында сынақтан
өткізу.
Зерттеу нысаны-техникалық және кәсіптік білім берудегі оқыту үдерісі.
Қазақстанның әлемдік кеңістікте экономикасының жаһандануы мен интеграциялануы
шартында техникалық және кәсіптік білім алатын түлектердің кәсіби даярлығының сапасын
арттыру, олардың дамып келе жатқан әлеуметтік-экономикалық жағдайда еңбек нарығында
бәсекелестікке қабілетті дайын болу мәселелерін шешуді талап етеді.
Елбасының Қазақстан халқына жолдауында [1] мемлекетіміздің орнықты әлеуметтікэкономикалық өсуін қамтамасыз етуге қабілетті, техникалық және қызмет көрсету еңбегінің
жоғарғы білікті кадрларын дайындау, техникалық және кәсіптік білім берудің жоғарғы
тиімділіктегі ұлттық жүйесін құру мен дамыту туралы идеясы айтылған.
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасында білім алушылардың практикалық дағдыларын дамыту үшін
оқу жоспарларындағы кәсіп практиканың үлесі 60 %-ға дейін ұлғаятын болады. Бұл үшін
практика базасы жұмыс берушілермен әріптестік есебінен кеңейтілетіні туралы атап
көрсетілген. Білім алушылардың бойында қажетті құзыреттіліктерді қалыптастыратын
заманауи білім беру технологиялары оқу үдерісіне енгізілетін болады [1].
Осыған байланысты, қазіргі заманғы талаптарға бара-бар, маманның құзыреттілігіне
бағдарланған; білім берудің тек басқа мазмұнын ғана емес, сондай-ақ инженерлікпедагогикалық кадрлардың (оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің) білім алу,
даярлану және біліктілік арттыру үдерісін жаңаша ұйымдастырудың жаңа сапасын, білім
берудің материалдық-техникалық қамтамасыз етілуін жетілдіруді болжайтын техникалық
және кәсіптік білімнің сапа жағынан жаңа құрылымын құру қажеттігі туындайды.
Бүгін техникалық және кәсіптік білім беру жүйесі үшін құзыреттер кешеніне ие, қазіргі
кездегі нарық еңбегінің талаптарын қанағаттандыратын, бәсекелестікке қабілетті
мамандарды даярлау мәселесі өзекті болып отыр.
Осыған
байланысты
Б.Әбдікәрімұлының, К.Дүйсенбаевтың, В.В.Егоровтың,
Б.Т.Кенжебековтың,
С.З.Қоқанбаевтың,
Б.К.Момынбаевтың,
А.П.Сейтешевтың,
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К.Өстеміровтің және отандық техникалық және кәсіптік білім берудің теориясы мен
практикасына арналған іргелі зерттеулерін атап өткен жөн [2].
Аталған авторлардың зерттеулерінде мамандарды кәсіби даярлаудың әдіснамалық және
теориялық негіздері қарастырылған:
- бәсекелестікке қабілетті мамандарды қалыптастырудың, олардың құзыреттілігі мен
құзырлығының мазмұндық және технологиялық аспектілері ұсынылады, техникалық және
кәсіптік білім беруді тұтастай модернизациялаудың жолдары мен тәсілдері көрсетіледі;
- кәсіби маңызды сапаларды, осы үдерістің технологиясы мен әдістерін, колледждегі
педагогикалық оқытуға пайдалануға болатын ұсыныстар келтіріледі.
Кәсіби және арнайы құзыреттерін қалыптастыру мәселесіне арналған философиялық,
психологиялық-педагогикалық және әдістемелік әдебиеттердің талдауы оны шешудің
көпаспектілі мен түрлілігін көрсетті [3].
Мәселен, кәсіби және арнайы құзыреттерді қарастырылуы төмендегідей:
1) кәсіби қажеттіліктің өзекті бір факторы ретінде (С.Ф.Щербак, А.А.Деркач,
Э.Ф.Смирнов және т.б.);
2) арнайы білімді, қабілеттер мен машықтарды меңгеруіне, сондай-ақ, кәсіби еңбегінде
қоғамға қажетті тиімділікке жетелейтін тұлғаның жеке психологиялық ерекшеліктерінің
көрінісі ретінде (В.А.Сластенин, Н.В.Кузьмина, Л.М.Митина, А.К.Маркова және т.б.);
3) мамандардың кәсіби қызметін өнімді жүзеге асыру қабілетінің оның жалпы, арнайы
және жеке қасиеттері арқылы сипатталатын кәсіби-тұлғалық потенциалының маңызды
құраушысы (Э.Ф.Зеер, М.Б.Павлова, М.И.Станкин, Н.О.Садовникова және т.б.).
Аталған мәселенің жалпы әдіснамалық негіздерін зерттеу қызмет суъектісі ретіндегі
адам мәселесін қарастыруда жүзеге асырылды (Б.Әбдікәрімұлы, К.А.Абулханова-Славская,
Б.Г.Ананьев, А.В.Брушлинский, С.Л.Рубинштейн, А.П.Сейтешев, Г.А. Уманов және т.б.).
Осы зерттеу үшін акмеологиялық тұрғыда кәсіби құзыреттіліктің дамуына арналған
еңбектер, тұлғалық-кәсіби дамудың технологиясын жасауда алынған нәтижелер де маңызды
болып табылады (А.А.Деркач, В.Г. Зазыкин, А.В.Кириченко, Е.В.Селезнева және т.б.).
Мамандар
мен
шеберлерді
практикалық
даярлау
тәжірибесі
ғылымизерттеулергежасалған талдауарнайы құзыретті орта буын мамандарының қажеттілігі, қазіргі
еңбек нарығының өндірістік оқыту шеберінің арнайы құзыреттерін қалыптастыру
мәселелерінің теория мен практикада жеткіліксіздігі айқын.
Колледжде білім алушылардың арнайы құзыреттерін қалыптастыру арқылы жоғары
білікті кадрларды дайындауды теориялық тұрғыда зерделеу қажет.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. Назарбаевтың Н.Ә. «Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа
саяси бағыты» атты халыққа жолдауы. – Астана, 2017. – 13 қыркүйек.
2.Устемиров К.У. Кәсіптік оқыту әдістемесі.Оқулық. – Алматы, 2006.
3.Нұрахметов Н.Н. Стратегия и тактика перехода на модель образования,
ориентированного на результат / Материалы по проблемам реформирования системы
среднего общего образования в контексте Концепции развития образования в РК до 2015
года. – Алматы, 2004. – С. 17-20.
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ЖАСТАР ЖЫЛЫНА СТУДЕНТТЕРМЕН ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫН ЖОСПАРЛАУ
ИМАНБАЕВА С.Т., АБАЕВА К.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті,
Алматы қ., Қазақстан
ОДАР В.
Евразия технологиялық университеті, Алматы қ., Қазақстан
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында
«Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу. Онсыз
жаңғыру дегеніңіздің құр жаңғырыққа айналуы оп оңай» [1]. Бірақ, ұлттық кодымды
сақтаймын деп бойыңдағы жақсы мен жаманның бәрін, яғни болашаққа сенімді нығайтып,
алға бастайтын қасиеттерді де, кежегесі кері тартып тұратын, аяқтан шалатын әдеттерді де
ұлттық сананың аясында сүрлеп қоюға болмайтыны айдан анық. Жаңғыру атаулы
бұрынғыдай тарихи тәжірибе мен ұлттық дәстүрлерге шекеден қара-мауға тиіс. Керісінше,
замана сынынан сүрінбей өткен озық дәстүрлерді табысты жаңғырудың маңызды алғы
шарттарына айналдыра білу қажет. Егер жаңғыру елдің ұлттық-рухани тамырынан нәр ала
алмаса, ол адасуға бастайды. Сонымен бірге, рухани жаңғыру ұлттық сананың түрлі
полюстерін қиыннан қиыстырып, жарастыра алатын құдіретімен маңызды. Бұл – тарлан
тарихтың, жасампаз бүгінгі күн мен жарқын болашақтың көк-жиектерін үйлесімді
сабақтастыратын ұлт жадының тұғырнамасы.
Қазақстан Республикасы(ҚР) Білім және ғылым министрлігі-нің 2015 жылы ұсынған
«Тәрбие тұжырымдамасының негіздерінде» егемен еліміздің білім беру жүйесінде тәрбие
мәселесін жетілдіруге арналған іргелі құжат болып табылады [2]. Аталған тұжырымдамада
тәрбиенің нақты 8 бағыты беріліп отыр. Жалпы үздіксіз білім беру жүйесінде тәрбие
жұмыстарының жоспарын айқындағанда тұжырымдамада көрсетілген бағыттарды негізге
алуға және оны жоғары оқу орындағы оқу-тәрбие үдерісінің сұранысына сәйкес жетілдіруге
болады.
Жоғары оқу орны тәрбие жұмыстарының жоспары Қазақстан Республикасы
Конституциясы, ҚР Білім Білім заңы, ҚР Білім бағдарламасы, ҚР Тәрбиенің кешенді
бағдарламасы және ҚР Тәрбие тұжырымдамасының негіздері т.б. құжаттарды негізге ала
отырып жасалады.Тәрбие жұмысының мазмұны тұлғаның дамуына жағдай жасайтын
қарым-қатынастар, іс-әрекеттердің жиынтығы, жоғарыоқу орынның ұжымының жалпы
рухани мәдени және жалпыадамзаттық құндылықтарды меңгертіп дамытады. Қазіргі таңда
әр университет стратегиялық бағдарламасы айқындалады, тұжырымдамасы дайындалады,
соған сәйкес жоғары оқу орныныңтәрбие жоспары жасалып, топтағы тәрбие жоспары
жүйелі түрде сабақтастықта дамиды.
Жоспар дегеніміз атқарылатын жұмыстарды алдын – ала жоспарлай отырып, орындалу
уақыттары белгіленген, бірізділікпен іске асатын әрекеттер жүйесі.
Жоспарлау білім алушыларменжүргізілетін диагностикалық жұмыстардың жоспарын
құру болып табылады. Диагностикалық зерттеудің әр кезеңдегі орындалу барысын зерделеу
эдвайзер-куратор, психолог т.б. басқа жоғарыжоғары оқу орны қызметкерлері мен бірлесе
отырып талдау арқылы, олардың даму үдерісінің бағыттарын анықтай және нақтылай түседі.
Диагностиканың нәтижесін айқындауда эдвайзер-куратор, психологтың дайындаған
жоспары мен бағдарламасы негізінде іске асады. Сонымен қатар, нәтижелер педагогикалық
кеңестерде, педагогикалық консилиумдарда талқыланады.
Егерде диагностикалық жұмыстар жеке зерттеушілердің, ғалымдардың (дипломдық
жұмысы, магистрлық, докторлық диссертациялары бойынша) зерттеу жұмысы бойынша
болса тәжірибелік-эксперимент жүргізу үдерісі де, нәтиже қорытындысы, яғни сараптамаға
педагогикалық кеңестің шешімімен бекітіліп, Жастар департаментіңдиректорының қолымен
нақтыланып, қол қойылады.
Тәрбие жұмысын жоспарлауда төмендегі шарттар нақты қамтылып орындалуы қажет:
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- студенттің даму жағдайын, педагогикалық іс-әрекеті, өзара қарым- қатынасын білу;
- педагогикалық мақсат пен міндетті нақты қоя білу, өзара қарым-қатынасты нәтижесін
жобалау;
- педагогикалық құралдар жүйесін таңдай білу, әртүрлі педагогикалық құралдарды
меңгеру, алға қойған мақсат пен міндеттерді іске асыруда педагогикалық құралды жинақтай
білу;
- рефлексивті – өзінің, білім алушы рефлекциялық іс-әрекетін ұйымдастыра білуі.
Педагогикалық жобалау белгіленген нысан туралы ғылыми негізделген ережелер мен
ол туралы мағлұматтарды алдын-ала біліп отыру үдерісі. Педагогикалық жобалау
педагогиканың мақсатқа тікелей байланысты диагностикалық тапсырмаларды айқындау
мүмкіндіктерін ашу.
Жоғарыоқу орындағы тәрбие жұмысын жоспарлаудың негізгі компоненттері: мақсат,
міндет, мазмұны, әдіс-тәсілдерінің, ұстанымдарының, формаларының нақты болуымен, ісәрекеттерден, тәрбиенің негізгі компоненттерінің мұғалім, сынып жетекшісі, білім алушы,
ата- аналардың өзара ықпалдасуынан, ұжым және ондағы психологиялық ахуал кіріктіру
сипатымен айқындалады.
Жоғары оқу орындағы кезкелген топтың жетекшісі арнайы жасалған нақты жоспарды
басшылыққа алып жұмыс жүргізуі керек:
1. Тәрбиенің мақсатын, стратегиялық және тактикалық міндеттерін нақты белгілеу
үшін қажет.
2. Топ ұжымын, жекелеген білім алушылар оқу-тәрбие процессінің жайкүйін, қоршаған
ортадағы жағдайды қосымша зерттей білу үшін қажет.
3. Тәрбие жұмыстарының ұйымдастыру формаларын, мазмұнын, құралдарын
ойластырып таңдап алу үшін қажет. Ұжымның және жеке тұлғаның дамуындағы
кемшіліктерді түзетіп, жұмыс жүргізу жоспарын жасау үшін, өзінің қызметінің нәтижесін
жобалау үшін қажет. Сонымен қатар, жоспар жалпы адамдық және педагогикалық тұрғыдан
өзіңді-өзің жетілдіруінің деңгейін біліп отыру үшін қажет.
Тәрбие
сағаттары
тәрбие
жоспарына
сәйкес
белгіленген
тақырыптарға
байланыстыжүргізіледі.
Тәрбие жұмыстарын жоспарлаудың түрлері көпшілік, топтық және жеке болып
жіктеледі. Тәрбиені жоспарлауда негізі ұйымдастырушылық (өмірлік іс-әрекетті реттеу,
ұйымдастыру, басқару) мен тәрбие жүйесінің (тұлғаны дамыту) бірлігін қамтиды [3].
Тәрбие жұмысын жоспарлау тәрбие заңдылықтары мен ұстанымдары мазмұнға
байланысты әртүрлі әдіс-тәсілдер мен құралдарды қолдану арқылы іске асырылады. Білім
алушылардың бойындағы құндылықты қалыптастырудың сәтті болуы оның әдіс-тәсілдеріне
байланысты болады. Яғни, әдіс-тәсілдерді дұрыс таңдай білудің маңызы зор.
Тәрбие тәсілі-әдістерді белгілі бір жағдайларда нақты пайдалануды қамтамасыз
ететініне тоқтала келе, әдісті іске асыруда тәсілді нақты, айқын пайдалану көзделеді.
Тәсілдерді дұрыс айқындау арқылы тұлғаның құндылығын оның санасына, сезіміне, ісәрекетіне, алға қойған мақсаттың орындалуына бағыттайды.
Тәрбие мақсатын жүзеге асыру нақтылы тәрбие формаларын қажет етеді. Тәрбие
формасы– тәрбиешінің арнайы тәрбиелік әдістерді ұйымдастыруы. Тәрбие үдерісі рухани
қарым-қатынас барысындағы тәрбиелік істер тізбегінен құралады [4].
Оқыту формасы белгілі мақсатқа сәйкес ұйымдастырылып, мазмұндық және
әдістемелік жағынан танымдық және тәрбиелік қарым-қатынас орнату, өзара әрекеттесу
және педагог – білім алушықатынасынан тұрады. Оқыту формасы – оқыту мазмұны, оқыту
құралдары мен әдістерінің тығыз бірлігі арқылы іске асырылады. Бірегей оқыту формасы
(дәріс, практикалық және лабораториялық сабақ, семинар, экскурсия, т.б.) оқу-тәрбиелік
мәнге ие. Түрлі тақырыптар мен тарауларды, теориялар мен тұжырымдамаларды, бір-бірімен
байланысты білім, білік, дағдыларды пайдалана білудің жалпы оқу-тәрбиелік маңызы
жоғары, олар білім алушылар жүйелі білімімен жеке тұлғалық қасиеттерін дамытады.
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Оқытудың тиімділігі оқыту формасының жеке бір түрімен ғана емес, алдын ала таңдалып
алынған, өзара байланысты формалар жүйесіарқылы іске асырылады [5].
Ұйымдастырылатын тәрбие жұмысының негізгі формасы–тәрбие сағаты. Ол
ағартушылық, бағыттаушылық, болжамдық және қалыптастырушылыққызмет атқарады.
Тәрбиенің ағартушылық қызметіоқыту формаларының түрлі жүйесінде іске
асырылатын жетекші идеямен әрекет түрлерін, білім жүйесімен дүниетанымды меңгеруге,
біліктер мен дағдылардың қалыптасуына көмектеседі.
Тәрбие формасының бағыттаушылық қызметі білім алушылар өмірін тәжірибелік
әрекетке бағыттайды. Нақты бағытты белгілеудің тәрбиелікықпалы жоғары болады, ол білім
алушының мінез-құлқын жетілдіре түседі. Қалыптастырушылық қызмет тәрбие формасының алдыңғы аталған қызметтерінің іске асырылуымен байланысты, атқаратын ісін ойланып
іске асыруға, өз өміріне қоректі құндылықтарды бағалай білуге, өзгелермен тіл табысуға, өз
пікірін дәлелді жеткізуге тәрбиелейді.
Эдвайзер-куратор басшылығымен тәрбие сағатының жоспары дайындалып, сол
бойынша іс-шаралар жүргізілуі тиіс. Топтық сабақтарда басты екі мәселе қарастырылады.
Білім алушылардың апта бойындағы оқу үлгерімдері, тәртібі, қоғамдық істері, біріменбірінің қарым-қатынасын қарастыратын топ жиналыстары мен әр аптада атқарылатын
тәрбиелік шаралар өткізіледі.
Тәрбие сағаттары тәрбие жоспарына сәйкес белгіленген тақырыптарға байланысты
жүргізіледі. Әр тақырыпқа сәйкес тәрбие жұмысының әдістемесі дайындалады. Сонымен
қатар, тәрбиелік шаралар түрлі мәдени, сәулет орындарын тамашалауға, табиғат аясына,
өзіне жақын айналасындағы өндіріс және шаруашылық орындарымен танысуға т.б. шаралар
кеңінен қамтылады.
Бір тұтас педагогикалық үдерістегі оқыту мен тәрбие формаларының ортақ түрлері бар:
әңгіме, экскурсия, конференция, пікір-талас, саяси хабарлама, дөңгелек үстел, оқырмандар
конференциясы, тақырыптық конференция, баспасөз конференциясы, конкурстар, т.б.
Сонымен, жастар жылына білім алушылар тәрбие жұмысын жоспарлау мақсаты–
қоғамды ізгілендіру мен демократияландыру үдерістеріне, нарықтық қатынастарға, жалпы
адамзаттық құндылықтарға және тәрбиенің осы заманғы теориясына сүйенумен,
Қазақстанның ұлттық және әлеуметтік-экономикалық ерекшеліктерін есепке алумен, өзінің
ішкі мүмкіндігін өздігінен толық пайдалануға даяр, белсенді, іскер, қоғам алдындағы өзінің
жауапкершілігін сезінетін, сонымен бірге қайырымды және тапқыр, қоғамдық талаптарға
икемді, жеке басының мүдделерін қоғамдық мүддемен ұштастыруға қабілетті, жеке басының
құнын бағалай білетін, адал, ұлттық санасы оянған, басқада ізгі қасиеттері жетілген,
мәдениетті азамат тәрбиелеу.
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КОЛЛЕДЖ БІЛІМГЕРЛЕРІНЕ БЕРІЛЕТІН ПРАКТИКАЛЫҚ
САБАҚТАРДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ ТУРАЛЫ
НҰРЫЛДАЕВА Ш.Қ.
оқытушы, Қордай ауылшаруашылық колледжі, Жамбыл облысы,
Қордай ауданы, Ноғайбай ауылы, Қазақстан
Жануарлардың және басқа түрлі малдардың инвазиялық немесе паразитарлық аурулар
бүкiл жер жүзiнде кездеседi, үй және жабайы жануарлардың барлық түрлерi ауырады, олар
мал шаруашылығына үлкен экономикалық зиян келтiредi.
Паразитология жоғары оқу орындарында ветеринария және биология саласы бойынша
білікті мамандар дайындаудағы ең негізгі пәндердің бірі.
Жалпы паразитологияны оқып болғаннан кейiн, студенттер жануарлардың паразиттiк
ауруларын зерттеуге кiрiседi. Олардың саны өте көп, алуан түрлі жағдайларда ауру
қоздырушының түрi, саны, даму циклы, клиникалық белгiлерi, патологиялық өзгерiстерi әр
түрлi болады. Сонымен қатар, осы ауруларға дұрыс диагноз қою және алдын-алу шараларын
жүргiзуі өте маңызды.
Инвазиялык ауруларының iшiнде, әсiресе гельминтоз аурулары жасырын өтедi, өлiм
болмасада жануарлардың өнiмдiлiгi төмендейдi және физиологиялық дамуы тоқталады.
Көп инвазиялық аурулар, әсiресе гельминтоздар жануармен қатар адамзатқа да қауiпін
төндіріп, антропозооноз болып саналады.
Ғылыми басылымдардың көпшілігі Еуропа және басқа тілдерде шығатыны ескеріліп,
ветеринария, биология және медицина саласында қолданылатын негізгі халықаралық
терминдер өзгеріссіз сол қалпында қалдырылған. Аурулар атауы қазақшаға аударылмай,
өзінің қалыптасқан халықаралық нұсқасында келтірілген: паразит, диагностика, инвазия,
профилактика, дегельминтизация, эхинококкоз, фасциолез сияқты көптеген терминдер мен
атаулар.
А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің, Ветеринариялық
медицина кафедрасының оқытушысы К.У.Сулейманова жазып шыққан «Жануарлардың
инвазиялық аурулары» атты оқу құралы дәрігерлік факультетінің студенттеріне көмекші
құрал ретінде ұсынылған. Қордай ауылшаруашылық коллерджінде оқитын «Ветеринария»
мамандығының білімгерлері де осы оқулық бойынша оқытылады. Олар осы оқу құрал
арқылы аурулардың қоздырғыштарын, олардың даму жолдарын, сонымен бірге клиникалық
белгілерін, патологоанатомиялық өзгерістерін, иммунитетін, емдеу әдістерін және алдын-алу
шараларын зерттейді.
Сабақ барысында группа 2 топқа бөлініп бірінің сұрағына екінші топ жауап айтып,
интерактивті тактаны қолданып, фото- және видео акпаратты қолдану білімгерлердің
теориялық дайындығын арттыра түседі. Хирургия кабинетінде, зертхана жағдайында өз
бетінен өлуге шалынған үй жануарларына эксперименттік түрде, өлуіне не себеп болғанын
зерттеп анықтау практикалық сабақтары өтеді.
Көзбен көру қолмен ұстау мақсатында білімгерлерді шаруа қожалықтарына апарып,
ауырып тұрған мал мен дені сау малдың айырмасын көрсетіп, сырқат малға диагностика
жасауды үйрету сабақтары, үйренген теориялық білімдерін тағыда күшейте келетіні анық.
Аталған дәрістердің әр түрлі, жан-жақты болуы білімгерлердің білім алып
құзыреттілігін көтеріп, болашақта білімдерін іске асырып, өз істерінің кәсіби маманы ретінде
жақсы жағынан көрсете білетіні анық.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. Сулейманова К.У. Жануарлардың инвазиялық аурулары. Оқулық. –Қостанай:
Қостанай мемлекеттік университеті, 2016ж. -190б.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
И ЕЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ИМАТАЕВА А. Е.
старший преподаватель, Университет Нархоз, г. Алматы, Казахстан
С давних времен численность населения является одним из важнейших аспектов в
развитии каждого народа, страны и государства. В связи с этим необходимым было
определить демографию как науку о населении. В современном мире термин «демография»
не оставляет без внимания те аспекты, которые связаны с понятиями: народ, нация или
общество. Но отличие демографии от таких же общественных наук в том, что она занимается
изучением количественных закономерностей и характеристик, а в данное время уделяет
большое внимание и качественным характеристикам населения.
Актуальность данной темы заключается в том, что социально-демографические
показатели любого государства - это свидетельство роста или упадка его показателей
развития. Объектом исследования выступает население в целом (постоянное или наличное),
отдельные группы населения (трудоспособное население, безработные, городское или
сельское население, мужчины или женщины и т.д.), молодые семьи или наоборот, пожилые,
родившиеся за год или умершие и т.д.
Статистика населения изучает свой объект в конкретных условиях места и времени,
выявляя все новые формы его движения: естественное, миграционное и социальное.
Цель: выявить факторы влияющие на численность населения и сделать
прогнозирование на краткосрочный период при помощи моделей.
Для достижения данной цели используются статистические исследования динамики и
корреляционно- регрессионный анализ.
По экономическому содержанию были взяты следующие факторные показатели с 2000
по 2016 год:
1)
Y – Численность населения страны РК(тыс. человек);
2)
Х1 – Общий коэффициент рождаемости (на 1000 человек);
3)
Х2 – Число прибывших в РК(тыс. человек);
4)
Х3 – Численность врачей всех специальностей, (тыс.человек);
5)
Х4 – Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума
(%);
6)
X5 - Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, (тыс. тонн).
Исследуемые показатели численности населения Республики Казахстан с 2000 по 2016
годы и влияющие факторы на ее изменение приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Исходные данные по изменению данных показателей за период с 2000 по 2016
год

Годы

Коэффициент
Численность
рождаемости, Прибывнаселения,
на 1000
шие
тыс. человек
человек

Численность
врачей всех
специальностей,
тыс.человек

Доля населения,
Выбросы в
имеющего
атмосферу
доходы ниже
загрязняющи
величины
х веществ,
прожиточного
тыс. тонн
минимума

2000

14901,6

14,92

324 141

49

46,7

2 429,4

2001

14865,6

14,91

325 276

51,3

44,5

2 582,6

2002

14851,1

15,29

327 303

53,7

37,5

2 529,3

2003

14866,8

16,63

357 342

54,6

33,9

2 884,3

2004

14951,2

18,19

386 247

54,8

31,6

3 016,5
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2005

15074,8

18,42

373 434

55,5

18,2

2 968,8

2006

15219,3

19,71

361788

57,3

12,7

2 921,2

2007

15396,9

20,79

365137

59,4

12,1

2 915,0

2008

15571,5

22,75

390777

58,9

8,2

2 643,1

2009

15 982,4

22,14

406166

60,5

6,5

2 320,0

2010

16 203,3

22,53

408094

63,8

5,5

2 226,6

2011

16 440,5

22,51

402654

62,2

3,8

2 346,3

2012

16 673,9

22,70

366 137

64,4

2,9

2 384,3

2013

16 910,2

22,73

361 372

66,0

2,8

2 282,7

2014

17 160,9

23,10

422 400

68,9

2,7

2 256,7

2015

17 415,7

22,71

472 032

69,7

2,6

2 180,0

2016

17 669,9

22,52

630 649

74,6

2,6

2 271,6

2017

18157,3

21,77

631124

73,2

2,7

2 357,8

2018

18 395,6

21,64

632654

74,5

2,8

2 265,6

По данным таблицы 1 видно, что демографическая ситуация в целом благоприятная –
происходит ежегодный рост численности населения, за счет повышения уровня
рождаемости, низкого уровня заболеваемости и смертности, значительного миграционного
притока населения и т.д.
Все явления общественной жизни взаимосвязаны и взаимообусловлены. Задача
статистики состоит в том, чтобы выявить и измерить связи и зависимости между
изучаемыми явлениями.
Взаимосвязанные признаки подразделяются на факторные (под их воздействием
изменяются другие, зависящие от них, признаки) и результативные.
Связи по степени тесноты могут быть функциональными и статистическими.
Функциональные связи называются полными, а статистические – неполными или
корреляционными.
Корреляционная зависимость проявляется только в средних величинах и выражает
числовое соотношение между ними в виде тенденции к возрастанию или убыванию одной
переменной величины при возрастании или убывании другой.
Корреляционный анализ исследуемых факторов приведен в таблице 2.
Таблица 2 – Корреляционный анализ
Численность
ЧисленКоэффициент
врачей всех
ность
рождаемости, Прибывшие специальноснаселения,
на 1000 человек
тей,
тыс. человек
тыс.человек
Численность
населения,
тыс.человек
у

1

Коэффициент
рождаемости,
0,73283625
на 1000
человек х1

1
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Доля населения,
имеющего доходы
ниже величины
прожиточного
минимума

Выброcы в
атмосферу
загрязняющих
веществ, тыс.
тонн
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Прибывшие
х2

0,84934183

0,48898773

1

Численность
врачей всех
специальносте 0,97291081
й, тыс.человек
х3

0,79511952

0,854536337

1

-0,9739426

-0,559686194

-0,84181715

1

0,16679424

-0,165478814

0,09308874

-0,1557687

Доля
населения,
имеющего
доходы ниже
-0,7774145
величины
прожиточного минимума
х4
Выбросы в
атмосферу
загрязняющих 0,11051623
веществ, тыс.
тонн х 5

1

Оценка тесноты связи по таблице 2:
1. Коэффициент корреляции между численностью населения и коэффициентом
рождаемости равен 0,73. Связь тесная и положительная.
2. Коэффициент корреляции между численностью населения и числом прибывших
равен 0,84. Связь тесная и положительная.
3. Коэффициент корреляции между численностью населения и численностью врачей
всех специальностей равен 0,97. Связь тесная и положительная.
4. Коэффициент корреляции между численностью населения и долей населения,
имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума -0,77. Связь тесная и
отрицательная.
5. Коэффициент корреляции между численностью населения и выбросов в атмосферу
загрязняющих веществ 0,11. Связь тесная и положительная.
После определения тестоны связи можно построить модель регрессии. Построение
модели характеризуются формализацией описания задачи с использованием математикостатистических методов, при которой соотношения между факторами – аргументами,
определяющим результат, и функцией выражается посредством уравнений и различного
рода показателей тесноты связи между переменными. Таким образом, формулируется
модель явления с определенными допущениями, предположениями и точностью вычислений
(таблица 3).
Таблица 3 – Множественная регрессия
Регрессионная
статистика
Множественн 0,924057
ый R
08
0,853881
R-квадрат
48
Нормированн 0,835616
ый R-квадрат
66
Стандартная
486,1151
ошибка
66
Наблюдения
19
Дисперсионный анализ
df

SS

MS
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Регрессия

2

22094829,2

11047414,61

Остаток

16

3780927,28

236307,9549

Итого

18

25875756,5

Yпересечение
Коэффициент
рождаемости,
на 1000
человек х1
Прибывшие
х2

Коэффи
циенты
9527,513
61

Станда
ртная
ошибка
798,6093
42

tстатисти
-ка
11,930130
42

168,5657
84

44,25417
32

3,8090370
16

0,007630
98

0,001295
56

5,8900939
55

2,078E07

46,750075

2,239E-09

Нижние
95%
7834,5374
3

Верхние
95%
11220,489
78

Нижни
е
95,0%
7834,5
37

0,0015430
3
2,2817E05

74,751127
6
0,0048845
2

262,38044
02
0,0103774
55

74,751
13
0,0048
85

PЗначение

Верхние
95,0%
11220,49

262,3804
0,010377

Результат регрессионного анализа показывает, что множественный R = 0,924 – это
коэффициент корреляции; R-квадрат =0,853 – это коэффициент детерминации, который
является одной из наиболее эффективных оценок адекватности регрессионной модели.
Уравнение регрессии является адекватным, так как значение F = 46, 75 > Fкр = 2,07.
Коэффициент b считается статистически значимым, так как его значение больше чем
критическая точка распределения Стюдента. Соответственно, коэффициент b=3,8 означает,
что при росте коэффициента рождаемости, численность населения увеличится на 3,8
тыс.человек.
Уравнение множественной регрессии имеет вид:
Y=9527,51+168,57x1+0,0076x2
По данному уравнению можно рассчитать прогнозные показатели численности
населения за 2019, 2020, 2021 годы.
Расчет данных показателей
следующие: 2019 год численность населения составляет
18031,13 тыс. человек, коэффициент рождаемости - 21,8, прибывшее население 632800
человек; 2020 год численность населения составляет 18066,37 тыс. человек, коэффициент
рождаемости - 22, прибывшее население 633000 человек; 2021 год численность населения
составляет 18154,47 тыс. человек, коэффициент рождаемости - 22,5, , прибывшее население
633500 человек.
По проведенному статистическому анализу мы видим, что 2016 году по сравнению с
2015 годом численность населения уменьшилась на 102 тыс. человек. В 2017 году
численность населения по сравнению с 2016 годом увеличилась на 244 тыс. человек, а в 2018
году численность населения по сравнению с 2017 годом увеличилась на 238,3 тыс. человек.
Благодаря прогнозу по уравнению множественной регрессии, были выявлены
следующие значения: в 2019 году ожидается уменьшение численности населения на 364,47
тыс.человек в сравнении с предыдущим годом, в 2020 году ожидается рост численности
населения на 35,24 тыс.человек в сравнении с предыдущим годом, а в 2021 году ожидается
рост численности населения на 88,1 тыс.человек в сравнении с 2020 годом. Ситуация в
численности населения будет иметь положительный характер. Это объясняется с
увеличением рождаемости, ростом заработной платой, качеством медицины и экологии. А
также было определено, что при изменении данных факторов, численность населения также
поменяет свои показатели, доказывая тот факт, что связь между ними тесная. Чтобы держать
этот положительный рост и увеличить число населения в дальнейшем государство должно
создать благоприятные условия для улучшения качества здравоохранения, экологии,
заработной платы и др.
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АВТОКӨЛІК ПА ЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ АМАЛДАРЫ
АНУАРБЕК ЖАНАЛИ
магистрант, Еуразия технологиялық университеті, Алматы қ., Қазақстан
ҚАЛИЕВ Е.Б.
к.т.н., Еуразия технологиялық университеті, Алматы қ., Қазақстан
КОЗБАГАРОВ Р.А.
к.т.н., Еуразия технологиялық университеті, Алматы қ., Қазақстан
Елбасы жүргізіп отырған экономикалық жаңару арқасында, көптеген өндірісшаруашылық ұжымдары пайда болды. Жүк тасымалдау көлемі жылдан-жылға өсіп, дамып
келеді. Соған байланысты жүк тасымалдау, автокөлік кәсіпорындары ұйымдастырылып, ел
экономикасына өз үлестерін қосуда. Дегенмен, мемлекеттік статистикалық мәліметтерге
жүгінсек, осы автокөлік кәсіпорындарының 36 пайызы 2017 жылды зиянмен аяқталған.
Ұсынылып отырған мақалада автокөлік кәсіпорындарындағы кемшіліктер мен
ерекшеліктеріне талдау жасалып, автокөліктер пайдаланудың тиімділігін арттыру амалдары
ұсынылады.
Жол қозғалысына қатынасатын «көлік жүргізуші-автокөлік-жол-орта» екенін кез
келген маман немесе жол полициясы біледі.Осы тұрғыдан келгенде еліміздің экономикасы
көтеріліп, әлеуметтік жағдайымыз жақсарған сайын жол жағдайын жаңартып, тұрғындар
соңғы шыққан шет ел автокөліктерінің түрлерін алып, пайдалануға қолдарын жеткізіп отыр.
Ал жоғарыда келтірген құрамалардағы «көлік жүргізуші» мен «орта немесе қоғам» осыған
дайын ба? Ол үшін біраз мемлекеттік статистика мәліметтеріне талдау жасалық.
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Суретте: 1-еліміздегі қатты жамылғысы бар, 2-жалпы автомобиль жолдарының
ұзындықтары, 3-жүк автомобильдер санының өсуін бейнелейді.
Жоғарыдағы бе йнелеуден көріп тұрғандай, соңғы жылдары жүк автокөліктерінің саны
күрт өсіп отыр. Мысалы, 2015 жылы 2014 жылмен салыстырғанда 4,1 пайыз, 2016 жылы 0,8
пайыз болса 2017 жылы алдыңғы жылға қарағанда 25,2 пайызға көбейді. Ал қатты
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жамылғысы бар автомобиль жолдарының ұзындығы 2017 жылы 2016 жылмен
салыстырғанда 1294 км-ге қысқарып отыр, бірақ автомобиль жолдарырының жалпы
ұзындығы жылма-жыл өсу үстінде. Бұл түсінікті, өйткені ел экономикасына өскен сайын
аймақтардағы әлеуметтік жаңару күннен-күнге қарқындап, жаңа жұмыс орындары,
кәсіпкерлер дамуда. Демек, жүк тасымалдау жұмыстары көлемі өсіп отыр.
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Дегенмен, жүк автокөліктерді дұрыс, тиімді пайдалану үшін жақсы, заман талабына сай
жолдар да қажет. Ал, жоғарыдағы мәлімет бойынша қатты жамылғысы бар автомобиль
жодары өте ескірген және қазіргі үлкен жүккөтергішті автокөліктерді көтере алмайды, соның
әсерінен бір жыл ішінде 1294 км жол істен шығып отыр.
Осы тұста автокөлік кәсіпорындары тасымалдау жұмыстарын сатылы және тиімді
атқару үшін өте күрделі факторларды шешуге тура келеді.
Барлық мамандарға, зерттеуші ғалымдарға белгілі тасымалдау кәсіпорындары
ұйымдастыру, басқару, ұтымды шаралар қарастырып, оларды іске асыру өте күрделі жүйе.
Соның ішінде автокөлік мекемелерінің басқа тасымалдау жылжымалы құралдарынан ең
басты әрі күрделі ерекшеліктерінің бірі- адамдар факторымен тікелей байланыстылығы.
Егер жүргізілген зерттеу жұмыстарының деректеріне көз жүгіртсек, автокөліктегі жол
апаттары көбіне тікелей актокөлік жүргізушісінің қателігінен болады. Төменде Ресей мен
Қазақстандағы жол апаттарының болу салдарына сәйкес бейнелеу берілген. Егер
жоғарыдағы мәліметтерге сәйкес жол жағдайы нашарлап отырған шақта, көрсеткіштер мәні
тез арада күрделі, нақты шаралар қабылдауды керек етеді.
Егер мәліметтер бойынша көрсетілген екі жағдайды еске алсақ, кез келген автокөлікті
пайдалану тиімділігін арттыру үшін, жүргізушілер дайындығы сапасын арттыру қажет.
Сол себепті қандай да болмасын автокөлік кәсіпорынларының тиімділігін арттыру
шаралары автокөлік жүргізушілердің кәсіби дайындық деңгейінен басталуы қажет. Төменде
осы жүргізушілердің кәсіптік деңгейін анықтау шарттары сүлбелері беріліп отыр.
Бірақ, автокөлікпен тасымалдау түрімен айналысып жүрген кәсіпкерлер тиісті
маманмен қатар жүк автокөлік жүргізушілеріне зәру болып тұр. Өйтені заман талабына сай
265

Жастар Жылы аясындағы «Жастар және қазіргі заманның жаһандық сын-қатерлері»
Атты Жас ғалымдардың VI Халықаралық конгресі/ 04-06 сәуір 2019ж.

үлкен жүк автокөліктеріне жүргізушілер мен тиісті мамандар дайындау жұмыстары талапқа
сай емес және өте жеткіліксіз. Сол себепті, бұл мәселеге нақты түрде ғылыми-талдау жасап,
арнаулы бағдарламалар, жобалар ұсынып, оларды жол полицияларымен, жол салушылармен
кеңесіп, жол қозғалысы мәселесі шешіген соң ғана автокөлікті пайдалану тиімділігін
арттыруға болады.
Дегенмен, жоғары оқу орындарында, бірақ шаруаларды қолға алып отырмыз, бірақ
арнаулы қаржы, материалды-техникалық негіз болмағасын, барлық жобалар іске аспай,
әртүрлі конференцияларда талқыға түскені болмаса, арнаулы мемлекеттік мекемелермен
ешқандай байланыссыз және сұраныссыз, қағаз беттерінде, ғылыми басылымдарды қалып
отыр. Мысалы, Еуразия технологиялық университеті, Қазақ ұлттық аграрлық университеті
студенттері мен ғалымдары үш-төрт жылдан бері жол қозғалысы мәселесімен нақты
айналысып келеді.

Ол үшін болашақта іс басқарар студенттерде жеткілікті, біздің бірнеше нақты
жобаларымыз да бар, демек атқарушы биліктен ниет болса, арнаулы мамандар мен ғалымдар
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табылады. Бұл мәселе күн өткен сайын күрделеніп, шешуі қиындап бара жатқандықтан
тезірек қолға алған дұрыс болар еді.
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БОЛАШАҚ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ КӨРСЕТКІШТЕРІ МЕН ТҰРАҚТЫ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСІМНІҢ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫН БОЛЖАУ
НУРГОЖАЕВ А.С.
Халықаралық Бизнес Университеті 1 курс PhDдокторанты, Алматы қ. Қазақстан
МУХАММЕДОВ А.О.
Ғылыми жетекші,э.ғ.д., профессор, Алматы қ. Қазақстан
Түйін. Бұл мақалада ауыл шаруашылығынан пайда түсіріп отырған негізгі елдерге
тоқталып өтіп, Қазақстанмен көрсеткіштеір салыстырылған. Ауыл шаруашылығы шығарған
ЖІӨ жиынтық ЖІӨге тікелей әсерін анықталды. Маңызды байланыстар ауыл шаруашылығы
шығарған ЖІӨ мен Ауыл шаруашылығындағы негізгі капиталға салынған инвестицияның,
ауыл, орман және балық шаруашылығы жиынтық қосылған құнның жиынтық байланыстар
бар екендігі табылған.
Кілтті сөз: Ауылшаруашылығы,ЖІӨ, қосылған құн
Кіріспе. Ауыл шаруашылығы адамзат өмір сүріп келе жатқалы бері аса маңызды
секторлардың бірі болғаны рас.ФАОның сайтындағы мәліметтерге сәйкес әлемде ең көп
экспортталатын өнімдер үштігін астық 183,7 млн тонна, жүгері 147,4 млн тонна, соя
бұршақтары 134,9 млн тонна құрайды екен. Экспорттық құны жағынан соя бұршақтарының
жиынтық сатылым бағасы жуық шамамен 52 млрд долларды құраса, астықтың бағасы 36
млрд долларды парапар көрінеді, ал үштікті 32 млрд долларлық табыспен шарап тауары
қортындылап тұр. Ал соя бұршақтарының қомақты ең үлесі, яғни 22,8 млрд доллары АҚШқа
тиесілі. Жүгеріден 10,2 млрд доллар, астықттан 5,3 млрд доллар табатын АҚШ ауыл
шаруашылығы секторының алпауыт болып табылады. Бразилияда негізгі табыс көзіне соя
бұршағынан 19 млрд доллар түсірсе, қанттан 8,2 млрд доллар, ет 5,9 млрд доллар ақша
табады екен.Ал Канада өз кезегінде астықтан 4,9 млрд доллар, 4,2 млрд доллар табыс тауып
отыырғанын ескерсек, Қытайда негізгі табыс табушы ауыл шаруашылық тауары ретінде
сарымсақтан 2,6 млрд долларды елге қазынасы сату арқылы тартса, Ресей экспортының
санатында көш бастап астық табыс мөлшері 4,2 млрд доллар теңестіріледі екен. Индия болса
негізгі экспортының пайдалы көл көсір саласы ретінде күріш сатуды көрсеткен екен және
оның жылдық табысының 5,3 млрд доллары осы сала еншісінде екенін мәлім еткен. Жері
ұлтарақтай Нидерланд корольдігінің де ауыл шаруашылығынан табысы қомақты. Соның
ішінде шикі материалдардан 8 млрд долларға тауар сатып отыр. Ал Қазақстанның негізгі
табысы 685 млн доллар бидайды, 505 млн доллар ұн сатудан кірісі бар[1].
Зерттеу сұрағы:
1) Ауыл шаруашылығы көрсеткіштері болашақтағы тұрақты экономикалық өсімнің
қарым-қатынасы
2) Экспорт арқылы ұтамыз ба, импорттаушы ел болап қаламыз. Бұл сектор бізге
экономикалық өсімге болашақта себепші бола алады ма?
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Әдебиеттерге шолу. Дәл осы мақаладағыдай көрсеткіштермен жұмыс істеген авторлар
жоқ. Дегенмен ауыл шаруашлығы мен ЖІӨнің қарым-қатынасын қарастырған авторлардан,
Игходаро Нигерияда ұзақ мерзімде ауыл шаруашылығының өндірісі мен экономикалық өсім
арасында байланыс бар екеніне көз жеткізіп, өсімдік шаруашылығының экономикалық
өсімнің себепкері екеніне көз жеткізген [2]. Фалеюму ЖІӨ орманның үлесі азайған сайын
ЖІӨ өскенін тапқан болса[3], Дахун мен Утпал екеуі ауыл шаруашылығына кеткен шығын
мен штаттың ЖІӨ арасында оң әсерді анықтаған [4]. Камил бастаған ғалымдар Нигерияда
қысқа мерзімде ауыл шаруашылығы өнім мен аймақтың ЖІӨ арасында оң байланыс тауып,
экономикалық өсімнің көзі ауыл шаруашылғында екенін айтып отыр [5].
Әдіснама. Зерттеу Статистика агентінің, Ұлттық Банк, Дүниежүзілік банктің және
Министрліктердің әр түрлі қайталама деректерін пайдалана отырып жасалынған. Ең алдымен
сарапшылық үлгі құру әдісімен 2019 жылдан 2050 жылға дейін мәліметтердің мәнін тауып
алдық. Кейін регрессиялық талдау арқылы ауыл шаруашылығы шығарған ЖІӨ мен Ауыл
шаруашылығындағы негізгі капиталға салынған инвестицияның, ауыл, орман және балық
шаруашылығы жиынтық қосылған құнның жиынтық ЖІӨге әсерін іздеуге табуға тырыстық.
1. Жиынтық ЖІӨ = β1+ β2*ауыл шаруашылығы ЖІӨ + β3*ауыл шаруашылығындағы
негізгі капиталға нвестициялық салым + β4* Ауыл, орман және балық шаруашылығы
жиынтық қосылған құн + µ.
2. β1 = Константа (Тәуелсіз айнымалы нөлге тең болғандағы, Жиынтық ЖІӨ мәні)
3. β2 = Ауыл шаруашылығы ЖІӨ 1 пайыз артқандағы, Жиынтық ЖІӨ пайыздық
ауысуы
4. β3 = Ауыл шаруашылығындағы негізгі капиталға салынған (НКС) инвестиция 1
пайыз артқандағы, Жиынтық ЖІӨ пайыздық ауысуы
5. β4= Ауыл, орман және балық шаруашылығы жиынтық қосылған құнның 1 пайыз
артқандағы, Жиынтық ЖІӨ пайыздық ауысуы [2]
6. µ = аталған кезеңде енгізілмеген басқада әсер етуші тәуелсіз айнымалыларды
көрсетеді.
Эмпирикалық талдау және нәтижесі
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Тәуелсіз айнымалы нөлге тең болғандағы, Жиынтық ЖІӨ мәні – 6121497 тең болса,
ауыл шаруашылығы ЖІӨ 1 пайыз артқандағы, Жиынтық ЖІӨ 26 есе. Маңыздылық
деңгейлері 5 %-дан кіші болғандықтан статистикалық тұрғыдан маңызды болып табылады.
Ал қалған көрсеткіштер өзі де әсері мардымсыз және статистикалық тұрғыдан маңызды емес
болғандықтан кесте кіргізілмеді. Сонымен ауыл шаруашылғының жіө негізгі әсер етуші
фактор екен анықтадық.
Қорытынды. Болашақ жиынтық жалпы ішкі өнімнің өсуіне ауыл шаруашылығы да
әсер ететінін тапқанымызбен басқа салалар әсер етпейді деуден аулақпын. Дегенмен ауыл
шаруашылығының жетілу Қазақстан үшінде зор мүмкіншілік тудырары анық. Сондықтан
дамытудың жолдарын әлі де іздестіре беру керек деген қортындыға келеміз. Қаржы, адам
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капиталын және жер ресурстарын тиімді қолдана білсек оның ауылы алыс емес секілді. Бірақ
оның қарым-қатынасын зерттеу ол басқа мақаланың тақырыбына арқау болмақ.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В
ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СОКОЛОВА И.М.
Магистрант, Евразийский технологический университет, г. Алматы, Казахстан
КАЛИШЕВА Н.Х.
научный руководитель,д.ю.н., ассоц. профессор
Евразийский технологический университет, г. Алматы, Казахстан
Для Республики Казахстан жилищная проблема является одним из важных условий для
самодостаточной жизни любого гражданина. Так, статья 25 Конституции Республики
Казахстан гласит: «В Республике Казахстан создаются условия для обеспечения граждан
жильем» [1].
В своем нынешнем Послании народу Казахстана Глава государства для реального
обеспечения конституционных прав и свобод граждан, решение новых актуальных задач
поставил задачу перед Правительством… «Качественное и доступное жилье, успешно
реализовать программу «Нұрлы жер», обеспечившую мощный импульс жилищному
строительству.Запущена новая масштабная программа «7 - 20 - 25», которая повышает
доступность жилищной ипотеки… акимам проработать вопрос частичного субсидирования
первоначальных взносов по льготной ипотеке из местного бюджета.»…[2].
Жилищные проблемы с переходом к рыночным отношениям стали более решаемыми
благодаря возможности совершать сделки по купле-продаже недвижимости. Приобретение
жилья - центральная веха в жизни многих людей, а потому особенно актуальным становится
выбор варианта решения жилищной проблемы. Однако путь приобретения жилья в
собственность предполагает наличие у покупателя достаточно крупных денежных сумм,
которые необходимо единовременно заплатить продавцу. В частности, одно из наиболее
оптимальных достижений в этой сфере - долевое строительство жилья, которое создает
весьма редкую возможность взаимного учета интересов сторон в сфере отношений - тех, для
кого жилье строится, и тех, кто его строит [3].
До недавнего времени остро стояла проблема правового регулирования долевого
участия в строительстве. Помимо разрешения собственно жилищной проблемы долевое
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строительство жилья способствует развитию строительных компаний, созданию новых
рабочих мест и сокращению безработицы, повышению доходов предпринимателей, а вместе
с ними и увеличению пополняемости бюджетов разных уровней.
Известно, что долевое строительство возникло в Аргентине, еще в период правления
президента Аргентины Рауля Альфонсина (10 декабря 1983 - 8 июля 1989) который
характеризовался крайней нестабильностью финансовой сферы, гиперинфляцией,
обусловившей положение большей части населения за чертой бедности, да еще и
сопровождавшиеся военными конфликтами. В этот период экономического краха, были
предприняты тщетные попытки стабилизации положения путём замены обесцененной
денежной единицы песо на аустраль. Данное действие не дало положительных результатов,
новая валюта продолжала девальвироваться; за семь лет своего существования аустраль
испытал 12 деноминаций. В этой ситуации банки Аргентины отказывались выдавать любые
долговременные кредиты. В связи с этим, Рауль Альфонсин в 1985 году дал жизнь
программе «Строительство по справедливости». Специально созданное для этих целей
акционерное общество (исп. SA, sociedad anónima) принимало взносы населения, которые
шли на поддержку строительства жилья компанией-застройщиком. Внесённая сумма
становилась эквивалентной определённой площади в квадратных метрах, в которых
выражались и номиналы акций. Подобная сделка регистрировалась с помощью акций,
накопив достаточное количество которых, человек мог обменять ценные бумаги на квартиру.
Такая схема оказалась удобной благодаря тому, что покупатели получили возможность
расплатиться за жилье в рассрочку вплоть до окончания строительства. Раулю Альфонсину
удалось повысить число собственников жилья с 2 % до 21 %[4].
По договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в
предусмотренный договором срок своими силами или с привлечением других лиц построить
(создать) многоквартирный дом или иной объект недвижимости и после получения
разрешения на его ввод в эксплуатацию передать соответствующий объект участнику
долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется
принять указанный объект и уплатить за него обусловленную договором цену.
Таким образом, договор долевого участия в строительстве представляет собой
самостоятельный двусторонний и возмездный договор, отличающийся от иных гражданскоправовых договоров [5].
Через соотношение договора участия в долевом строительстве с другими договорами
можно прийти к определенному выводу, что долевое участие в строительстве - это новая
договорная форма, появление которой было обусловлено стремительным ростом цен на
объекты недвижимости и жизненно важной необходимостью сделать их более доступными
по цене для обычных потребителей и субъектов малого и среднего бизнеса.
Казахстанское государство достаточно долгое время долевое участие в строительстве
применяла активно на практике, но специального закона при этом не было. Отношения
долевого участия в строительстве регулировали Гражданский кодекс РК; Закон РК от 16
апреля 1997 г. № 94-I «О жилищных отношениях»; Закон РК от 16 июля 2001 г. № 242-II «Об
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»;
Закон РК от 31 января 2006 г. № 124-III «О частном предпринимательстве» и др. В
результате застройщики стали активно привлекать денежные средства на началах долевого
участия в строительстве.
Требовался акт, как разновидность договора строительного подряда, но чтобы он
регулировался нормами гражданского законодательства. Это и предопределило
принятие Закона Республики Казахстан от 7 апреля 2016 года «О долевом участии в
жилищном строительстве» [6], согласно которому, долевое участие в жилищном
строительстве - это отношения сторон, основанные на договоре о долевом участии в
жилищном строительстве.
Однако ситуация на строительном рынке только осложнялась: начались банкротства
строительных компаний, строительство многих объектов недвижимости остановилось, а
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некоторых - даже не начиналось. Как следствие - принимается постановление Правительства
РК от 6 ноября 2007 г. № 1039 «Об утверждении Плана первоочередных действий по
обеспечению стабильности социально-экономического развития Республики Казахстан»,
которым в целях обеспечения стабильности экономики РК были утверждены План
первоочередных действий по обеспечению стабильности социально-экономического
развития Республики Казахстан, План мероприятий по реализации Плана действий и План
рекомендуемых мероприятий по реализации Плана действий (постановлением
Правительства РК от 28 августа 2009 г. №1271 «О внесении изменения в постановление
Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2007 года № 1039» отдельные положения
данного постановления были изменены). В последующем были приняты постановление
Правительства РК от 10 ноября 2009 г. № 1795 «Об утверждении Правил осуществления
учета договоров о долевом участии в жилищном строительстве»; постановление
Правительства РК от 10 ноября 2009 г. № 1798 «Об утверждении типового договора о
долевом участии в жилищном строительстве» и др. акты.
В целом, можно сказать, что система законодательства о долевом участии в жилищном
строительстве в РК сформировалась, но проблемы, и весьма существенные, остались.
Самый главный недостаток, которым страдает специальное законодательство РК о
долевом участии в жилищном строительстве, - это чрезмерно узкая сфера регулирования. В
современных условиях даже обычный многоквартирный дом - это многофункциональный
комплекс, состоящий из жилых и нежилых помещений: магазины, офисы, стоянки и пр. Все
эти объекты составляют единое целое, и потому нельзя ограничивать сферу специального
законодательства только жилищным строительством. Необоснованность такого подхода
законодателя стала еще более явной после принятия постановления Правительства РК №
1039, в соответствии с которым было определено, что нежилые площади первых этажей,
переданные ЖСК уполномоченной организации, будут обустроены за счет целевых
трансфертов на развитие, выделенных из республиканского бюджета акиматам, в
дошкольные мини-центры, для последующей передачи в коммунальную собственность.
Здесь сразу же возникает вопрос о том, почему в одном комплексе - многоквартирном доме у
жилых и нежилых помещений различный правовой режим. Понятно, что они различаются по
цели использования, но они связаны между собой коммуникациями, лестничными пролетами
и т.п., т.е. составляют единое целое.
Конечно, государство не должно брать на себя предпринимательские риски, как это
случилось в отношении участников долевого строительства нежилых помещений в
многоквартирных домах, но если они полностью выплатили ту сумму, которая определена
договором или даже частично, у них уже возникает право требования возмещения
причиненных убытков не только в отношении недобросовестных застройщиков, но и
государства. При этом у них есть право доплатить ту сумму, которая еще потребуется для
завершения строительных работ, и получить этот объект недвижимости в собственность.
В условиях рыночных отношений нет никаких различий между его участниками, все
обладают равными правами, и введение каких-либо ограничений и изъятий просто
недопустимо.
Другое дело, что государство, беря на себя расходы по завершению строительства
объектов недвижимости, выполняет социальную функцию - защищает права и интересы
своих граждан, понесших убытки в результате недобросовестных действий застройщиков и
пр. Именно этим вызван такой подход - по одной квартире каждому дольщику. Но другие
дольщики - это тоже граждане РК или юридические лица РК, права которых гарантированы
Конституцией РК и другими законодательными актами.
Безусловно,в специальном законодательстве о долевом участии в жилищном
строительстве, должна быть правильно определена природа договора долевого участия в
жилищном строительстве. Законодатель должен учитывать, что договор долевого участия в
жилищном строительстве может выступать в двух формах:
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- долевое участие потребителя в жилищном строительстве (так называемый
потребительский договор, подпадающий под меры государственной поддержки дольщиков);
- долевое участие в жилищном строительстве в предпринимательских целях
(предпринимательский договор, по которому все риски в полной мере несет
предприниматель - участник долевого строительства).
Проблема дольщиков в Казахстане на сегодняшний день является одной из острейших
проблем и давно перестала быть уделом пострадавших дольщиков и застройщиков. Наше
правительство всеми силами изыскивает пути решения этого вопроса.
Как отметили в Агенстве по финнадзору (АФН), с введением в действие
вышеназванного Закона и согласно п.3 ст. 6 этого закона, застройщик и дольщик вправе
осуществлять страхование своей гражданско-правовой ответственности по отношению к
средствам дольщиков на условиях, которые определяются соглашением сторон. При этом
страхование гражданско-правовой ответственности застройщика перед дольщиками является
добровольным видом страхования, а также предусматривает защиту дольщиков от риска
неисполнения застройщиком своих обязательств перед дольщиками. То есть страховая
организация обязуется возместить ущерб, который понесли дольщики. Дольщик при этом по
закону может застраховать свои потери финансов при вложении денег в объекты жилого
строительства.
Таким образом, в целях совершенствования правового регулирования отношений в
сфере долевого участия в строительстве, целесообразно предложить следующие изменения и
дополнения в Закон о долевом участии в жилищном строительстве.
- в целях совершенствования правового регулирования отношений в сфере долевого
участия в строительстве, правильным, на наш взгляд, было бы действующий Закон изложить
в новой редакции: «О долевом участии в строительстве».
- в новой редакции изложить Преамбулу Закона: «…регулирует общественные
отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для
долевого строительства объектов недвижимости на основании договора участия в долевом
строительстве и возникновением у участников долевого строительства права собственности
на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее
имущество в объекте недвижимости, а также устанавливает гарантии защиты прав и
законных интересов участников долевого строительства».
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БАНК МЕНЕДЖМЕНТІ: ЗАМАНАУИ ҮРДІСТЕРІ МЕН ДАМУ ТРЕНДТЕРІ
НАЛЬДИБЕКОВА А.
Казахский Гуманитарный юридический инновационный университет,
Астана қ, Қазақстан
ТЕМИРОВА А. Б.
ғылыми жетекшісі, э.ғ.к., Астана қ, Қазақстан
Тәуелсіз Қазақстанның банк жүйесінің қалыптасу тарихы 20 жылдан астам.
Экономиканың нарықтық моделіне көшудің бастапқы кезеңінде неғұрлым қолайлы ретінде
екі деңгейлі банк жүйесі қабылданды. Мемлекеттің орталық банкі банк жүйесінің жоғарғы
(бірінші) деңгейін білдіретін Ұлттық Банк болды. Ұлттық Банктің міндеттері, Қызмет
қағидаттары, құқықтық мәртебесі және өкілеттіктері "Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкі туралы" Заңмен белгіленген [1]. Ұлттық Банк өз құзыреті шегінде банк қызметінің
жекелеген мәселелері бойынша реттеуді және қадағалауды жүзеге асыра бастады және
банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін орындайтын ұйымдардың жұмыс
істеуі үшін жалпы жағдайлар жасауға ықпал етті. Ұлттық Банктің реттеуші және қадағалау
функциялары Қазақстан Республикасының ақша-кредит жүйесінің тұрақтылығын қолдауға,
банк кредиторларының, олардың салымшылары мен клиенттерінің мүдделерін қорғауға
бағытталған. Ұлттық Банктің ақша-кредит саясатының негізгі құралдары есепке алу
ставкасы, валюта нарығындағы интервенциялар, ең төменгі резервтер нормаларын және т. б.
белгілеу болып табылады.
Банк өз мәні бойынша Экономикалық жүйенің ең сенімді институттарының бірі болуы
тиіс. Алайда, банктер геосаясаттың барлық зиянды салдарын толық сезінеді: экономиканың
нақты секторына инвестициялар қысқаруда, өндіріс "құлдырауда", төлем жасамаудың жалпы
көлемінің артуы жүріп жатыр, инфляция мен жұмыссыздық өсуде. Ақша капиталын
шоғырландыра отырып, банктер "қызмет көрсететін" буыннан "бөлу"буынына айналады.
Банк капиталын шоғырландырудың жасырын нысандары байқалады, оларға гиганттардың
ұсақ банктердің ресурстарын пайдалануын, қызметін әртараптандыруды, шетелде өкілдіктер
мен филиалдарды ашуды жатқызуға болады. Банктік бәсекелестік жағдайында ірі банктер
жарнамада және клиентураны тарту технологияларында неғұрлым ауқымды мүмкіндіктерге
ие. Коммерциялық банктердің қызметін реттеу екі бағыт бойынша жүргізіледі. Біріншіден,
бұл өткір дағдарыстық сәттердің банк жүйесіне әсерін еңсеру жөніндегі шараларды әзірлеу.
Екіншіден, бұл банк жүйесінің тұрақтылығын арттыру үшін нормативтік базаны кешенді
жетілдіру және соның салдарынан оған кредиторлар мен салымшылардың сенімін нығайту.
Стратегиялық тәуекелдер банкроттық шегіне кредит-қаржы институттарының көп санын
алып келді және мұндай жағдайдың негізгі себептері ретінде кадрлар біліктілігінің
жеткіліксіз деңгейін және банк заңнамасының жетілмегенін атауға болады. Банк
қызметкерлері әрқашан кәсіби негізде қалыптаспайды. Басшылықтың әлсіз ақпараттық
қамтамасыз етілуі банктердің сәтсіздігінің тағы бір себебі болды. Негізгі назар ақша
ресурстарын тез тартуға, қысқа мерзімді кредиттерге және валютамен операцияларға
аударылды. Қарыз алушылардың несие қабілеттілігі тиісті түрде талданбаған, ал кейбір
жағдайларда атақты "қаржылық пирамида"жүйесі пайдаланылған. Банк жүйесінің теріс
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белгілері даму тұжырымдамаларының болмауы болып қалады; кейбір банктерде — жаңа
өнімдер мен қызметтерді баяу енгізу. Сонымен қатар, банктер алаяқтар мен қылмыстық
топтар тарапынан ерекше назар аударуда. Өнеркәсіпке салынған салымдардың үлкен қаупіне
байланысты банктер өндірісті несиелеудің орнына ақшаны мемлекеттік бағалы қағаздарға
орналастырады. Осылайша, банктер өнеркәсіп емес, негізінен мемлекет кредиттейді. Бұл
қарыз алушылар үшін ақшаның қымбаттауына, пайыздық ставкалардың өсуіне, капитал
нарығынан ақша аударуға әкеледі. Мемлекеттік банктерді басқару стереотиптерін
коммерциялық банк құрылымдарына көшіру банк қызметінің тиімділігін төмендетеді.
Экономикалық дағдарыстардың тізбегіне қарамастан, қазақстандық банктерді дамыту
тәсілдері өзгере бастады. Экспансия банк стратегиясының негізі болудан қалды. Кредиттік
портфельдерді әртараптандыру және ұйымдық құрылымды түрлендіру перспективалы
бағыттар болып табылады.
Банктердің екінші деңгейін коммерциялық банктер ұсынады. Пайда болған сәтте
олардың саны 200-ден асты. Содан кейін, екінші деңгейдегі банктердің жалпы саны жылдар
бойы біртіндеп қысқарды (проблемалық және тұрақсыз банктердің қосылуы, жойылуы
немесе банкроттығы есебінен). Мәселен, егер 1993 ж. елде 204 банк жұмыс істесе, оның
ішінде бес - шетелдік қатысуымен, 2017 ж.басында олардың саны бес есе дерлік қысқарды
және 35 банктерді құрады, оның ішінде 16 шетелдік қатысуы бар банктер, оның ішінде 14
еншілес банктер (1-Кесте) [2].
1-кесте - Қазақстан Республикасының банк секторының құрылымы
01.01.2014г. 01.01.2015г. 01.01.2016г. 01.01.2017г. 01.01.2018г.
Екінші
деңгейдегі
39
38
38
38
35
банктердің саны
Екінші
деңгейдегі
363
362
378
395
346
банктер
филиалдарының саны
Ескерту - деректер бойынша жасалған [2].
Қазіргі экономика үшін органикалық тұрақсыздық тән. Жаңа Тәуелсіз мемлекеттер
кеңістігіндегі соңғы саяси және экономикалық оқиғалар, Украинадағы оқиғаларды қоса
алғанда, мұнай бағасының күрт төмендеуін, халықаралық операциялардағы қиындықтарды
қоса алғанда, отандық экономикаға елеулі теріс әсер етеді. Ресей компанияларына қарсы
бағытталған қолданыстағы Санкциялар экономиканың түрлі салаларында өтіп жатқан
процестердің іске асырылу барысы мен нәтижелерінің жоғары белгісіздігіне алып келді.
Сонымен қатар, 2025 жылға дейінгі кезеңде елдердің қаржы нарықтарының дамуын
анықтайтын ЕАЭО-ға қатысушы елдердің заңнамаларын үйлестіру процесін аяқтау
жоспарлануда. Үйлестірудің негізгі қорытындысы Қаржы нарығын реттеу жөніндегі
ұлттықтан жоғары орган құру болады. Осыған байланысты ұлттық реттеуші органдардың
рөлі мен орны өзгеруі күтілуде. Сондай-ақ, 2020 жылдан кейін қаржы ұйымдарының
алдында коммерциялық қатысуынсыз (филиалдар арқылы) ішкі нарықта жаһандық және
өңірлік көшбасшылар көрсететін қаржылық қызметтердің енуінің өсуіне байланысты сынқатерлер туындайды. Бұл жағдайда отандық банктердің төлем қабілетсіздігімен соқтығысу
ықтималдығы артады:
- қарсы тараптың тәуекелдері;
- "жұқтыру" тәуекелдері (contagion risk, яғни бір елдегі қолайсыз процестер
рейтингтің құлдырауына немесе осы елдің ғана емес, басқа да елдердің кредиттік
қысылуына әкелетін жағдайда туындайтын тәуекел).
Банк ісінде бұл түрлі қауіптер түрінде көрінеді. Банк қызметіндегі тәуекелдерді тиімсіз
басқару мекеменің банкроттыққа, ал оның экономикадағы жағдайына байланысты, онымен
байланысты кәсіпорындардың, банктердің және азаматтардың бірқатар банкроттығына
әкелуі мүмкін. Сондықтан кез келген банк өз қызметінің стратегиясын айқындау кезінде
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пайда алуға бағытталған және сонымен бір мезгілде банк қызметін жүзеге асыру кезінде
шығындарды болдырмау мүмкіндігін барынша ескеретін іс-шаралар жүйесін қалыптастыруы
тиіс.
Тәуекелдерді кәсіби басқару көбінесе банк менеджментінің тиімділігін анықтайды.
Мамандардың пікірінше, 2011 жылдан бастап қаржы дағдарысынан туындаған бірнеше
жылдан кейін банк секторы өсімінің белгілі бір серпіні байқалды. 2017 жылғы 1 қаңтардағы
жағдай бойынша екінші деңгейдегі банктердің активтері 2011 жылғы 1 қаңтардағы 12 032
млрд.тг салыстырғанда 18 239 млрд. теңгені құрады. Бұл ретте банктер маржасының өсімі
байқалады (кесте.2).
Алайда, қаржы делдалдығы деңгейінің көрсеткіштері экономикада ресурстарды қайта
бөлу және экономикалық агенттер тарапынан кредиттерге сұранысты қанағаттандыру
жөніндегі отандық банктердің тиімділігінің жеткіліксіздігі туралы куәландырады, сондай-ақ
әлемдік қаржы дағдарысының туындауына әкеп соққан проблемаларды шешу жөніндегі
халықаралық бастамалар аясында реттеудің күшеюін көрсетеді. Атап айтқанда:
1) банктердің кредит беру басымдықтары инвестицияларға емес, тұтынушылық
сұранысқа негізделген экономикалық өсу құрылымында сәйкессіздікті көрсетеді;
2) банктердің ауқымды инвестициялық жобаларды қаржыландыру үшін қажетті
ресурстардың елеулі көлемін дербес жинақтауға қабілетсіздігі экономиканың, оның ішінде
шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудың басым бағыттарын қаржыландырудың көп
жағдайда мемлекет бөлетін ресурстарға тәуелділігін айқындайды.
2-кесте - Қазақстан Республикасының банк секторының жиынтық активтерінің құрылымы
01.01.2017
01.01.2018
Көрсеткіштің атауы / күні
млрд. тенге % - бен млрд. тенге % - бен
Қолма-қол ақша, тазартылған қымбат металдар
және корреспонденттік шоттар

2 446,7

10,9%

3 969,2

15,5%

382,3

1,7%

692,0

2,7%

2 075,4

9,3%

56,3

0,2%

РЕПО" 14 184,4

63,4%

15 553,7

60,6%

486,9

2,2%

479,3

1,9%

2 794,0

12,5%

4 908,2

19,1%

Барлық активтер (резервтерді (провизияларды) 22 369,7
ескермегенде))

100,0%

25 658,7

100,0%

Халықаралық
қаржылық
есептілік
стандарттарының талаптарына сәйкес резервтер
(провизиялар), оның ішінде:

-4 130,7

-18,5%

-1 874,3

-7,3%

Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар
және
салымдар
бойынша
резервтер
(провизиялар)

-1,9

0,0%

-0,1

0,0%

Бағалы
қағаздар
(провизиялар)

-63,8

-0,3%

-10,3

0,0%

-3 569,8

-16,0%

-1 642,4

-6,4%

Басқа банктерде орналастырылған салымдар
Бағалы қағаздар
Банктік
қарыздар
және
операциялары
Капиталға инвестициялар

"кері

Басқа активтер

бойынша

резервтер

Банк заемдары және "кері РЕПО" операциялары
бойынша резервтер (провизиялар)
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Еншілес
және
қауымдасқан
ұйымдарға
инвестициялар бойынша шығындарды жабуға
арналған резервтер (провизиялар)
Басқа банк қызметі бойынша және дебиторлық
берешек бойынша резервтер (провизиялар)
Всего активы
Ескерту - деректер бойынша жасалған [2].

-123,1

-0,6%

-175,8

-0,7%

-372,2

-1,7%

-45,8

-0,2%

18 239,0

23 784,4

Банк менеджментінің мақсаты банктің кәсіпкерлік қызметінен пайда табуды
ұйымдастыру болып табылады. Бұл қамтиды:
- ақша нарығы жағдайында шаруашылық жүргізуші субъект ретінде Банктің
рентабельді жұмысын қамтамасыз ету;
- банк сенімділігінің кепілдігі ретінде банк балансының өтімділігін қамтамасыз ету,
кредитор мен салымшының мүдделерін сақтау;
- іскерлік байланыстардың ұзақтығы мен тұрақтылығын негіздейтін, банк көрсететін
қызметтердің көлемі, құрылымы мен сапасына клиенттердің қажеттіліктерін барынша
қанағаттандыру;
- осы ұжымның өндірістік, коммерциялық және әлеуметтік мәселелерін табысты
шешудің үйлесімі;
- мамандарды даярлаудың, қайта даярлаудың және орналастырудың тиімді жүйесін
құру, олардың әлеуетті мүмкіндіктерін барынша толық іске асыруға мүмкіндік береді
[3].
Басқа тәсілге сәйкес, банк менеджментінің мақсаттары: микроэкономикалық және
макроэкономикалық болып бөлінеді. Микроэкономикалық мақсаттарға банк мекемесінің
тұрақтылығы, банк пен оның клиенттерінің ресурстарының сақталуы мен табыстылығы
жатады. Макроэкономикалық мақсаттар ұлттық ақша бірлігін тұрақтандыру, экономикадағы
материалдық және ақша ресурстарын пайдалануды барынша жандандыру саласында тұр.
Сапалы, тиімді және барабар банк менеджменті банкке банкроттыққа әкелетін теріс макро және микроэкономикалық факторларға қарсы тұруға мүмкіндік беріп қана қоймай, көбінесе
оларды өз мақсаттарына бейімдейді[4].
Сонымен қатар, біз атап өткендей, Қазақстан Республикасы банктерінің сыртқы
бәсекеге қабілеттілігі өткір проблема болып қалып отыр. "Қаржы нарығының дамуы"
көрсеткіші бойынша 2013-2014 жылдардағы жаһандық бәсекеге қабілеттілік туралы есептің
деректері бойынша Қазақстан 148-ден 103-ші орында тұр. Оның ішінде "банктердің
тұрақтылығы" көрсеткіші бойынша 100-ші орында тұр. Проблеманың өткірлігі түсіндіріледі,
бұл кірер ЕЭО отандық банктер жоғалтып өз тауашаларды нарық. Осылайша, ЕАЭО үш
елінің банк жүйесі активтерінің жалпы көлемінде 2015 жылдың соңында қазақстандық
банктер активтерінің үлесі абсолюттік мәнде 5,3% құрады, ал ресейлік банктердің үлесі –
92,5 %, ал Беларусь банктерінің үлесі – 2,2% құрады [5].
Демек, отандық банктердегі менеджменттің басымдықтары болуы тиіс:
- стратегиялық бағытты дамыту;
- банктік маркетингті дамыту;
- клиенттердің төлем қабілеттілігін, кредит қабілеттілігін, қаржылық тұрақтылығын
бағалау бойынша талдамалық жұмысты дамыту;
- банк тәуекелдерін хеджирлеу [6].
Банк менеджментін дамытудың өзекті мәселелері банк процестерін одан әрі
автоматтандыру, банктердің кірістілігін арттыру, банк қызметкерлерінің кәсіби деңгейінің
өсуі және т. б. болып табылады.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
АДИЛЬБЕКОВ Д.
магистрант, АО «Университет Нархоз», г.Алматы, Казахстан
МОМЫНКУЛОВА Ш.О.
Научный руководитель, к.э.н., доцент, АО «Университет Нархоз»,
г.Алматы, Казахстан
Аннотация. На основе анализа сущности концепции бережливого производства и целей
его внедрения в зарубежных компаниях определяются особенности внедрения бережливого
производства на предприятиях с учетом специфики их функционирования.
Одной из ключевых задач при повышении эффективности отечественного
производства в условиях спада темпов развития экономики и ограничения финансирования
отечественных предприятий является поиск инструментов и методов совершенствования
производственных процессов с целью максимально возможной экономии всех ресурсов
предприятия.
Системный анализ существующих и перспективных концепций менеджмента,
направленных на устранение производственных потерь и оптимизацию бизнес-процессов (от
этапа разработки продукта, производства и до взаимодействии с поставщиками и клиентами)
показал, что наиболее перспективным решением является внедрение на предприятиях
принципов и методов концепции бережливого производства (LeanProduction) [1].
Сущность концепции бережливого производства состоит в том, что она ориентирована
на выявление потребностей рынка и создание максимальной ценности для клиента при
минимальных затратах ресурсов: материальных средств, человеческих усилий,
оборудования, времени, производственных площадей. данная концепция стоит на
фундаменте разнообразных идей об эффективности управления компанией, появившихся
раньше, и огранично интегрирует в себя новые идеи, появляющиеся в настоящее время.
В той связи целью настоящей статьи является анализ особенностей внедрения
бережливого производства на предприятиях с учетом специфики их функционирования.
Термин «Lean production» («тощее» производство), который впоследствии стали
переводить как «Бережливое производство», был введён в научный оборот Джоном
Крафчиком в книге «Машина, которая изменила мир» (1990г.). Однако истоки зарождения
философии бережливого производства восходят к началу двадцатого века, а некоторые идеи
бережливого производства были высказаны ещё Генри Фордом.
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Целесообразно привести пример всемирно известной компании «Тойота», которая из
аутсайдера мирового автостроения превратилась в лидера благодаря применению подходов
бережливого производства. В последствии созданная производственная система получила
название TPS (Toyota production systems), охватившая и производственный менеджмент, и
процесс проектирования машин, и продажи, и обучение персонала.
Бережливое производство по сравнению с массовым требует снижение примерно в два
раза:
-производственных площадей;
-человеческих усилий на производстве;
-инженер- часов на разработку нового изделия;
-вложений в инструментарий;
-инженер- часов в процессе производства.
Организация
бережливого
производства
предусматривает
оптимизацию
производственных процессов с максимальной ориентацией на рынок и учетом мотивации
каждого работающего[2].
Бережливое производство- это управленческая концепция, ориентированная на
устранение потерь и оптимизацию производственных процессов: от этапа разработки
продукта, производства и до взаимодействия с поставщиками и клиентами. при этом особо
уделяется внимание на непрерывное совершенствование производственных процессов и
постоянное увеличение количества конкурентных преимуществ: повышение экономической
эффективности производства за счет внедрения принципов и методов концепции
бережливого производства, согласно опыту зарубежных компаний, можно добиться
следующих улучшений, представленных на рисунке .
количественные оценки улучшениий по основным показателям
ускорение выхода на рынок новых изделий
сокращение количество отходов
сокращение времени выполнения заказов
сокращение времени переналадки
уменьшение брака
сокращение занимаемых площадей
повышение качества
сокращение складских запасов
повышение производительности труда
0

1

2

3

4

5

6

Рисунок 1 – Иллюстрация результатов внедрения концепции бережливого
производства на зарубежных предприятиях
Кроме того, при реализации концепции бережливого производства можно добиться
сокращения потребности в персонале, повышение уровня оплаты труда и мотивации,
сокращения числа ошибок при обработке заказов, повышения творческого потенциала
организации и оптимизации работы при обслуживания клиентов.
На сегодняшний день количество предприятий, которые воспользовались
инструментом государственной поддержки как Lean, Кайдзен, достигло 36. При этом она
отметила, что в 2009 году лин-технологии были внедрены на 15 предприятиях, в 2010 г. - на
13, в 2011 г. - на 8 производствах.Применение данных технологий позволило получить
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предприятиям существенный экономический эффект. К примеру, ТОО «Кайнар АКБ» от
внедрения системы Кайдзен за 2 месяца получило более 208 млн тенге чистой прибыли, АО
«Мунаймаш» достигло экономического эффекта в 47 млн тенге за счет внедрения
управленческих технологий [3].
Концепция бережливого производства ориентирована на упрощение производственных
процедур, ускорение выпуска продукции и снижение потерь.
В рамках бережливого производства различают следующие виды потерь: потери на
перемещениях и движениях операторов, потери на транспортировку материала, потери из за
чрезмерной обработки, потерри от простоев, потери от перепроизводства, потери от брака,
излишних отходов и переделок, потери на обслуживание запасов.
Выявление и ликвидация потерь, скрытых в производственных процессах, начинается с
аттестации резервов эффективности, которая служит механизмом отслеживания прогресса в
освоении бережливого производства. Преимущество бережливого состоит в том, что
результат преобразований проявляется почти мгновенно. Наиболее эффективно это
проявляется в резком сокращении потерь.
Несмотря на положительные стороны анализируемой системы, существуют и
конкретные трудности и особенности, которые необходимо преодолеть для создания
системы бережливого производства, в том числе и на предприятиях.
- необходимость значительных организационных изменений и готовность персонала к
данным изменениям;
-возможны существенные материальные затраты;
-необходимость тесного взаимодействия с поставщиками и заказчиками;
-способность поставщиков поставлять продукцию надлежащего качества в строго
установленное время;
-длительность сроки внедрения;
-отсутствие достаточной государственной поддержки.
Для успешного внедрения системы бережливого производства руководство компании
должно очень серьезно относиться к нововведениям, ставить цели постоянного улучшения,
постоянно изучать опыт подобных отечественных и зарубежных предприятий. Только в этом
случае использование принципов бережливого производства даст существенные результаты.
Таким образом, используя принципы и инструменты бережливого производства с
учетом выявленных особенностей внедрения бережливого производства на предприятиях
можно значительно повысить эффективность производства, качество продукции,
производительность труда, снизить материальные и временные затраты, сократить время
выполнения заказов, уменьшить период освоения новых изделий, повысить
конкурентоспособность предприятия.
Методы и инструменты бережливого производства могут иметь решающую роль в
повышении эффективности производства на предприятиях и обеспечить успешное их
развитие в жестких условиях современной мировой экономики.
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Нархоз Университеті, Алматы қ., Қазақстан
Түйін. Мақалада ұйымның ұзақ мерзімді қызмет етуін қамтамасыз етуде кепіл болып
саналатын қаржылық контроллингті ұйымдастырудың қажеттілігі қарастырылыған.
Сонымен бірге кәсіпорында қаржылық контроллингті ұйымдастыруды моделі мен оның
негізгі жүзеге асырылу сатылары ұсынылған. Кәсіпорындағы қаржылық контроллингтің
негізгі орындалатын міндеттері мен қызметтері көрсетілген. Отандық компанияларда
контроллингті қалыптастырудың себептері мен қажеттілігі айқындалған.
Кілтті сөздер: басқару, бизнес,контроллинг, жоспарлау, болжам, инвестиция,
стратегия, тиімділік, қаржылық бақылау, нарық.
Негізгі бөлім. Контроллинг - заманауи басқару теориясы мен тәжірибесіндегі
салыстырмалы жаңа үрдіс. Ол экономикалық талдау, жоспарлау, басқарушылық есеп және
басқару торабында пайда болды.
Демек, құрылыс кәсіпорындарын стратегиялық басқару үрдісінде жоспарлау,
ынталандыру, бақылау элементтері арқылы басқару шешімдерін қабылдауда контроллинг
жүйесінің орны өте маңызды болып отыр.
ТМД елдерінде контроллинг жүйесі соңғы XX ғасырдың 90 жылдары ене бастаған
болса, ал оның шығу тарихы сонау орта ғасырларға әкетеді.
Контроллинг – кәсіпорын қызметін стратегиялық басқару жүйесінде шешімдерді
қабылдау мен орындауды қамтамасыз ететін әдістеме болып саналады. Контроллинг – бұл
өте ауқымды терең зертетуді қажет ететін ғылымның бір саласы болып саналады.
Сондықтан, бұл мақалада біз өндірістік кәсіпорындардың қызметінде қаржылық
контроллингті ұйымдастырудың ерекшеліктері мен теориялық аспектілеріне тоқталып өтетін
боламыз.
Құрылыс ұйымдары қызметінің нәтижесі мен оның тиімділігін қамтамасыз ету
экономикада көрініс алатыны бәрімізге мәлім. Кәсіпорын экономикасы – сыртқы ортаның
мақсатынан туындайтын ішкі факторларды басқара отырып, тиімді нәтижелерге қол жеткізу
барысындағы қызметті жүргізу мен ұйымдастырудың шеберлігі, өнері деп түсінуге болады.
Демек, нәтиже мен тиімділіктің басты факторлары мыналар:
- сыртқы – тұтынушы, тауар және нарық;
- ішкі – үрдістер, ресурстар және еңбек.
Экономиканың негізгі мазмұны – үрдістерді, ресрустарды және еңбекті оңтайлы
басқара отырып, обектілер мен субъектілерге әсер ету арқылы сәттілікке қол жеткізу. Ал
экономиканы басқарудың негізгі құралдары болып қызметті ұйымдастыру мен басқару
саналады.
Ғылым мен тәжірибенің даму тұсында ұйымдарды басқарудың жаңа жүйесі
контроллинг пайда болды.
Контролинг кәсіпорынның қысқы және ұзақ мерзімде өміршеңдігін қамтамасыз ететін
жүйе ретінде, яғни пайданы оғтайландыру мен ұзақ мезімде сыртқы ортамен гармониялық
қарым-қатынасты қалыптастыру болып табылады.
Контролингтің пайда болуы нарықтағы жағдайлардың қиындауымен және
бәсекелестіктің күшеюімен, сондай-ақ әлеуметтік және экономикалық факторлар есебінің
қажет етілуімен байланысты.
Контролинг жедел және стратегиялық менеджмент үлгілерінің жиыны, есеп пен
жоспарлау, талдау мен нарықтық қатынастардың дамуының жаңа сатысында сапалы бақылау
және компанияның стратегиялық мақсаттарына жетудің ортақ жүйесінің бағыты бола
бастады. Контролинг компанияның қызметін байсалды жақсартатын құралы ретінде
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қарастырылады және оның мәнділігі сонша, тіпті кәсіпорынның өміршеңдігіне қатерлі болып
табылатын жағдайларда сақтық шараларды қабылдай алады.
Контроллинг – кәсіпорынның барлық қызмет өрісінде жоспарлау, бақылау, талдау және
басқару шешімдерін қабылдау сияқты негізгі мәселелерді орындауда белгілі бір мақсатқа
жету үшін басшыларды ақпараттық-талдамалық және әдістемелік қолдау көрсетуге
бағытталған жүйе деп түсіндіруге болады [1].
Соңғы кездегі ғалымдар мен тәжірибешілердің зерттеулері бойынша «контроллинг»
жүйесі туралы әтүрлі көзқарастар мен тұжырымдамалар ұсынып отыр.
Соған байланысты біз ғалымдар мен тәжірибешілердің еңбектерін зерттеудің
нәтижесінде олардың тұжырымдамалары мен көзқарастарын төмендегі 1 кесте арқылы
көрсетіп отырмыз (1 кесте).
Контроллинг бұл - фирманы тиімді басқару мен оның ұзақ мерзімді қымет етуін
қамтамасыз ететін басты тұжырымдама деп түсіндіруге болады [2].
Э. Майэр өзінің еңбегінде «Контроллинг кең мағынада кәсіпорынның өміршеңдігін
қаматамасыз ететін екі аспектіде көрсетіп отыр: қысқа мерзімде – пайданы оңтайландыру
және ұзақ мерзімде – кәсіпорынның қоршаған ортамен, соның ішінде табиғи, әлеуметтік
және шаруашылық өрістермен гармониялық қатынастар және өзара байланысын сақтап
қалатын жүйе» деп түсінідереді [3].
Р.Манн және Э.Майэр зерттеулерінде «контроллинг – кәсіпорынның мақсаты мен
соңғы нәтижеге қол жеткізуде, демек кәсіпорынның пайдасын басқаруда қолданылатын есеп
пен жоспарлау, талдау мен бақылау жүйесі» деп мәлімдеген [4].
Ал, орыс ғалымы А.П. Градов «Контроллинг – кәсіпорынның нарықта ұзақ уақыт бойы
қызмет етуін қамтамасыз ететін заманауи тиімді басқару құралы» деп көрсетеді [5].
Контроллинг – ұзақ және қысқа мерзімді басқару сатысында кәсіпорынның қызмет
етуін қамтамасыз етудегі жүйе. Шаруашылық жағдайының үнемі өзгеріп отыратын тұсында
кәсіпорынның ұзақ мерзім және тиімді қызмет жасуына бағытталған ұтымды
тұжырымдамалар жүйесі [6].
П.Р. Хорват өзінің еңбегінде контролиингті нәтижеге бағытталған менеджменттің
барлық жүйесін бір ортаға байланыстыратын басшылықтың басқару мен ұйымдастыру
құралы деп көрсеткен [7].
Контроллинг – кәсіпорын қызметінің табыстылығы мен пайдалылығын арттыру
жолымен ұзақ мерзімді өмір сүруін қамтамасыз етуге, серпінді дамуы үшін ұтымды
инвестициялық шешімдерді қабылдауға, сондай-ақ кәсіпкерлік қызметте пайда болатын
тәуекелді төмендетуге мүмкіндік беретін ұйымды басқарудың заманауи жүйесі. Басқаша
айтқанда, контроллингті басқару үрдісін жүзеге асыратын басқару жүйесі ретінде де
қарастыруға болады.
Демек, контроллингтің негізгі мақсаты – кәсіпорын алдында тұрған барлық мақсаттарға
қол жеткізу үшін басқару үрдісін үйлесімге келтіру болып саналады. Сол үшін контроллинг
құрылыс саласында келесі қызметтердің орындалуын қамтамасыз етеді:
- кәсіпорынның мақсатына қол жеткізу үшін басқару қызметтерін үйлесімге келтіру;
- басқару шешімдерін қабылдау үшін ақпараттық және кеңес беру бойынша қолдау
көрсету;
- кәсіпорынды басқаруда жалпы ақпараттық жүйенің қалыптасуы мен қызмет етуін
қамтамасыз ету;
- басқару үрдісінің оңтайлы болуын қамтамасыз ету.
Сондықтан, қазіргі жағдайда кәсіпорындарда контроллинг жүйесінің пайда болуын
төмендегі себептер арқылы түсіндіруге болады деп санаймыз:
- сыртқы ортаның тұрақсыз болуы кәсіпорындарды басқару жүйесінде жаңаша
талаптардың туындауына әкеліп отыр;
- өткен бақылау арқылы болашаққа талдау жасаудың өзара байланысты болуынан;
- сыртқы ортаның тез өзгеруіне кәсіпорынның икемділігінің жоғарылауы;
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- сыртқы және ішкі ортада болып жатырған құбылыстарды үздіксіз және жедел
бақылап отырудың қажеттілігі;
- экономикалық және қаржылық тұрақсыздық жағдайында ішкі басқару жүйесіндегі
басқару тетіктерін үйлестірудің қажеттілігі;
- сыртқы ортадан келетін ақпараттық ағындардың ішінен кәсіпорынды басқаруға
қажетті ақпараттарды таңдап алудың қажеттілігі.
Сонымен, контроллинг құрылыс кәсіпорынының тиімділігін дамытуға бағытталған
басқару шешімдерін қабылдау үшін ақпараттарды қалыптастыру, қаржылық көрсеткіштерді
бақылау мен талдау механизмдерін құрайтын маңызды жүйе екенін анықтап отырмыз.
Бұл ғылыми мақаланы қорытындылай келе, қазіргі таңда әлімдегі қаржылық дағдарыс
тұсында экономиканы тұрақтандыруға байланысты өкіметтің қабылдап отырған әртүрлі
бағдарламалары оңтайлы қадамдарды жүзеге асыруды алға қойып отыр.
Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, дағдарыстан шығудың маңызды жолдарының
бірі бұл бизнесті жаңаша басқару технолоиясы – ұзақ мерзімді жоспарлау мен контроллинг
жүйесі екенін дәлелдеп отыр. Яғни, бұл жерде ұзақ мерзімді жоспарлау нарықтың
ерекшеліктеріне қарай негізделу қажет. Сондықтан, жоспарлау әртүрлі баламалардың
негізінде қалыптасуы тиіс. Яғни, стратегиялық жоспар көрсеткіштері жедел бақылау мен
басқару жасауға икемді болуы қажет деп санаймыз.
Демек, ойымызды қорытындылай келе, біз құрылыс ұйымның қаржылық және
шаруашылық жоспарлары контроллинг жүйесіне негізделіп, ұйымның ұзақ мерзімді қызмет
жасауын қамтамасыз ететіндей болуы тиіс деп тұжырым жасаймыз.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОГО РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНИХ
ВОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ КАЗАХСТАНА
ЕРЕЖЕПҚЫЗЫ Р.
старший преподаватель, PhD , Евразийский Технологический Университет,
г.Алматы, Казақстан
Вода – крайне ограниченный ресурс человечества, и её нехватка является серьёзным
препятствием для устойчивого развития многих регионов мира, заявил Президент
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Казахстана Нурсултан Назарбаев в видеообращении к участникам VIII сессии Совещания
сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных
озёр.
Во всем мире вода является важнейшим ресурсом нашего столетия. В то время как
спрос на воду продолжает расти, ее доступность сокращается. Водные ресурсы испытывают
нагрузку в результате чрезмерного использования и загрязнения. Кроме того, наводнения и
засухи становятся все более частыми и интенсивными.
Водные ресурсы, которые пересекают политические границы, охватывают почти
половину земной поверхности, на них приходится около 60 процентов мирового стока
пресных вод. Благодаря им поддерживаются доходы и средства к существованию у
миллионов людей, они играют особо важную роль для бесчисленных экосистем.
Таким образом, сотрудничество по вопросам разделяемых водных ресурсов является
жизненно важным для обеспечения мира и стабильности, экономического роста и развития,
охраны природных ресурсов и устойчивого развития.
Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных
озер (Конвенцияпо трансграничным водам), секретариат которой функционирует при ЕЭК
ООН, является международной основой, которая способствует укреплению трансграничного
сотрудничества и мер по экологически обоснованному регулированию и охране
трансграничных поверхностных и подземных вод. Она направлена на защиту и обеспечение
качества, количества и устойчивого использования таких трансграничных водных ресурсов
путем содействия сотрудничеству и его укреплению.
Конвенция по трансграничным водам способствует осуществлению интегрированного
управления водными ресурсами, в частности бассейновому подходу. Осуществление
Конвенции способствует достижению целей устойчивого развития и других международных
обязательств в отношении воды, окружающей среды и устойчивого развития.
Конвенция по трансграничным водам изначально была региональной Конвенцией
панъевропейского
региона,
согласованной
государствами-членами
Европейской
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). Эта Конвенция
была принята в Хельсинки,Финляндия, в 1992 году и вступила в силу в 1996 году. В течение
последних 20 лет Конвенция доказывала свою эффективность и реально изменила ситуацию
на местах содействуя развитию соглашений, созданию совместных институтов, укреплению
и расширению сотрудничества на политическом и техническом уровнях в общеевропейском
регионе.
Принятие Конвенции по трансграничным водам позволило создать правовую основу
для регионального сотрудничества в области общих водных ресурсов: принципы и
положения данной Конвенции лежат в основе целого ряда двусторонних или
многосторонних соглашений между европейскими странами.
В 2003 году с целью обмена опытом в рамках Конвенции и содействия
трансграничному водному сотрудничеству по всему миру Стороны внесли в Конвенцию
поправку, чтобы сделать возможным для любого государства-члена Организации
Объединенных Наций присоединение к этому правовому инструменту. Эта поправка
вступила в силу в 2016 году. Конвенция по трансграничным водам обеспечивает
полноценную правовую основу для стабильного и надежного сотрудничества и достижения
цели устойчивого, справедливого и разумного использования трансграничных
поверхностных и подземных вод. Тремя наиболее важными обязательствами в рамках
конвенции, ее основными принципами, являются:
Стороны принимают меры для предотвращения, ограничения и сокращения любого
трансграничного воздействия на окружающую среду, здоровье и безопасность человека, и
социально-экономические условия. Такие меры включают применение оценки воздействия
на окружающую среду и других методов оценки, предотвращение и сокращение загрязнения
в источнике сброса загрязнителей, выдачу разрешений на сброс сточных вод и
осуществление мониторинга сбросов, а также разработку и применение наилучшей в
283

Жастар Жылы аясындағы «Жастар және қазіргі заманның жаһандық сын-қатерлері»
Атты Жас ғалымдардың VI Халықаралық конгресі/ 04-06 сәуір 2019ж.

экологическом отношении практики для сокращения поступления биогенных и опасных
веществ в результате сельскохозяйственной деятельности или из других диффузных
источников.
Сторонам следует использовать водные ресурсы устойчивым образом, с учетом
экосистемного подхода. Они также должны установить целевые показатели и критерии для
качества воды, разработать планы действий в чрезвычайных ситуациях, а также свести к
минимуму риск аварийного загрязнения вод.
Стороны должны обеспечитьразумное и справедливоеиспользование трансграничных
вод . Можно ли считать использование водотока разумным и справедливым зависит от
конкретных характеристик бассейна; населения, которое зависит от его вод; существующих
и потенциальных видов использования; воздействия такого использования; наличия
альтернативных видов использования и других факторов. В любом случае использование вод
должно быть устойчивым, то есть оно должно учитывать потребности будущих поколений
Для того чтобы реализовать два предыдущих обязательства на практике, Конвенция
требует от Сторон заключать трансграничные соглашения и создавать совместные органы
для сотрудничества в области управления и охраны своих трансграничных вод. Конвенция
поощряет сотрудничество в рамках речного бассейна. Совместным органам, таким как
речные или озерные комиссии, поручается:
• Выступать в качестве форума для обмена информацией в отношении существующих
и планируемых видов использования вод, а также источников загрязнения и экологического
состояния вод.
• Служить платформой для регулярных консультаций.
• Создавать совместные программы мониторинга.
• Проводить совместные или скоординированные оценки состояния трансграничных
вод и эффективности мер, принимаемых в отношении трансграничного воздействия.
• Определять предельные нормы для сбросов сточных вод и устанавливать совместные
целевые показатели качества вод.
• Разрабатывать планы согласованных действий по снижению нагрузкизагрязнения.
• Устанавливать процедуры оповещения и предупреждения.
Конвенция применяется в различных исходных ситуациях и условиях. Она
осуществляется в странах, богатых водными ресурсами, а также там, где имеется дефицит
водных ресурсов. Так как уровень устремлений в отношении ее осуществления
соразмеряется с потенциалом и средствами Сторон, Конвенцию ратифицируют и
осуществляют и развитые богатые страны, и страны с переходной экономикой. Поскольку в
основе Конвенции лежат равенство и взаимность, ее Сторонами являются страны,
находящиеся как выше, так и ниже по течению.
Присоединение к Конвенции по трансграничным водампредлагает множество
преимуществ. Страна получает признание от международного сообщества и заявляет о своей
готовности сотрудничать в осуществлении Конвенции. Это может быть одним из способов
для страны поставить проблему трансграничных вод в ряд главных политических
приоритетов, начать динамичную дискуссию и подать пример своим прибрежным странам в
региональном бассейне. Будучи Стороной Конвенции, страна приобретает возможность
активно участвовать в институциональной структуре Конвенции, а также в развитии ее
режима в ходе совещания ее руководящих органов. Стороны извлекают выгоду из
имеющегося опыта в рамках Конвенции, включая руководящие документы и проекты на
местах. Кроме того, Конвенция является коллективной платформой, где Сторона может
поделиться своими потребностями и ожиданиями с другими.
Уникальный институциональный механизм Конвенции по трансграничным водам:
Важная сила Конвенции лежит в ее институциональных рамках. Высшим директивным
органом Конвенции является Совещание Сторон, которое созывается раз в три года.
Совещание Сторон принимает решения, которые поддерживают осуществление Конвенции,
включая принятие поправок и протоколов, разработку инструментов мягкого права для
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облегчения толкования и осуществления, и определение трехлетних программ работы для
решения общих задач в ее реализации.
В период между сессиями Совещания Сторон ряд вспомогательных органов оказывают
поддержку как Сторонам Конвенции, так и государствам, не являющимися ее Сторонами, в
осуществлении положений Конвенции и решений Совещания Сторон. К ним относятся
органы более политического и стратегического характера, такие как Бюро, Рабочая группа
по комплексному управлению водными ресурсами или Рабочая группа по мониторингу и
оценке, а также органы более технического характера, которые занимаются решением
практических и конкретных задач. Это такие задачи, как Целевая группа по проблемам воды
и климата, Целевая группа по нексусу «Вода-Продовольствие-Энергия-Экосистема» или
Объединенная группа экспертов по проблемам воды и промышленных аварий. Эти органы,
которые обычно собираются один раз в год, рассматривают деятельность, проводимую
Сторонами и государствами, не являющимися Сторонами Конвенции, в частности
деятельностью в своей программе работы. Они обеспечивают важную платформу для обмена
опытом и передовой практикой, взаимного обучения и создания потенциала. Кроме того,
Комитет по осуществлению обеспечивает простой, безконфликтный, транспарентный и
поддерживающий механизм для содействия осуществлению Конвенции и ее соблюдения.
Секретариат, состоящий в ЕЭК ООН,обслуживает Конвенцию и ее различные органы.
Институциональные рамки помогают странам в осуществлении и прогрессивном развитии
Конвенции. Иными словами, одна Сторона не остается в сторонепри осуществлении
Конвенции: ее потребности и ожидания могут быть доведены до сведения Совещания
Сторон и его вспомогательных органов для консультаций и помощи.
За последние 30 лет страны обширного региона Центральной Азии пришли к
пониманию того, что они сталкиваются или вскоре столкнутся с проблемой нехватки
пресной воды и ухудшения ее качества. Во многом это связано с отсутствием координации
действий между заинтересованными сторонами в управлении водными ресурсами.
В контексте растущего спроса на воду особое значение имеет сотрудничество между
связанными с водой секторами, включая водные ресурсы, сельское хозяйство, энергетику,
окружающую среду и здравоохранение. Сотрудничество может снизить затраты на
нескоординированные действия и предотвратить неблагоприятное воздействие на экономику
и окружающую среду.
ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ БЕРУДІҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ
ЖОЛМАХАН Ж.
Магистрант, Сулейман Демирель атындағы Университеті, Алматы қ., Қазақстан
МҰХАМАДИ Қ.Т.
Ғылыми жетекші ф.ғ.к., Сулейман Демирель атындағы Университеті профессоры,
Алматы қ., Қазақстан
Мақала заманауи білім берудің көкейкесті мәселесіне арналған - қашықтан оқыту.
Мақаланың негізгі мақсаты қашықтан оқытуды білім берудің жаңа түрі ретінде дәлелдеу
және бекіту болып табылады. Мақалада білім беру нысандарын талдау, қашықтан оқытудың
дамуының негізгі бағыттары, қашықтан оқытудың дәстүрлі әдістерден айырмашылығы бар.
Қашықтықтан оқытуда студенттер мен оқытушылардың шешетін проблемалары ерекше атап
өтіледі.
Соңғы он жылда Қазақстандағы қашықтықтан оқыту технологиялары қарқынды
дамыды.Күні кешеге дейін қашықтан оқыту, сырттай оқыту, ашық оқыту және т.б. сияқты
ұғымдар бөлінбеп еді. Бірақ енді қашықтықтан оқыту артықшылығын және өзектілігін
дәлелдеді.
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Бұл технологияның басты ерекшелігі - белгілі бір қашықтықты сақтай отырып оқу
үрдісін енгізу. Қашықтан оқыту үшін әдетте негізгі байланыс құралы ретінде ғаламтор
пайдаланылады, ол нақты уақыт режимінде де, байланыс үшін электронды платформалармен
де, пәнді оқу үшін қажетті ақпаратпен де байланыста болады. АКТ-ны дамыту және білім
беру саласына ену нәтижесінде қашықтықтан оқытудың жаңа формасы пайда болды.
Интеллектуалды ресурстардың маңыздылығын мемлекеттік бәсекеге қабілеттілік
факторы ретінде түсінуіне байланысты білім беру жүйесі жоғары білім деңгейін көтеру және
елдің зияткерлік ресурстарын дамыту арқылы әлемдік нарықта бәсекелестікке қабілетті
артықшылықты қамтамасыз ету міндетін қойды. Мемлекеттік бағдарламалардың негізгі
мақсаты халықтың өзгеріп отырған сұранысына және қоғам мен экономиканың дамуының
ұзақ мерзімді мақсаттарына сәйкес жоғары сапалы білім беру болып табылады. Елдің
инновациялық әлеуметтік бағдарланған мүддесі үшін жастар саясатын жүзеге асыруды
жетілдіру көзделіп отыр.
Қашықтан оқыту тұжырымдамасының түрлі анықтамалары бар. Е.С. Полат келесі
түсіндірмені береді: «Қашықтықтан оқыту - бұл күндізгі, сырттай оқу түрлерімен қатар
жүретін оқытудың жаңа формасы. Бұл - мұғалім мен студенттің, студенттердің АКТ және
Интернет технологиялары арқылы қашықтықта өзара әрекеттесуін қамтамасыз ететін оқыту
жүйесі. Қашықтан оқытудағы технологиялық компонент - бұл педагогикалық
тапсырмаларды шешетін құрал» [1].
А.В. Хуторской қашықтықтан оқытуды осылайша анықтайды: «Сырттай білім беру,
экстерн түрінде білім алу - бұл білім алудың барлық әдістері қашықтан оқыту деген атауға
сай келеді, себебі олар қашықтықтан оқыту арқылы жүріп отырады. Бүгінде олар кеңінен
таралғанымен, қашықтықтан оқытудың қазіргі заманғы тұжырымдамасы негізінен
ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларға және техникалық құралдарға
негізделген. Біз бұл терминді дәл осылай түсіндіреміз.Көптеген университеттің қашықтан
оқытуды кейс технологиясын қолдана өтетіндігін жиі естуге болады. Дегенмен, бұл әдемі
термин электронды байланыс емес, тек қана қағаз кітаптар мен проблемалық кітаптарды,
бейне және аудио таспаларды және кейде ықшам дискілерді қамтитын студенттерге
жіберілетін тарату тізімін білдіреді» [2].
Қашықтықтан оқытуға мүмкіндік беретін технологияларды талдау білімнің осы түрінің
артықшылықтарын көрсетті: ол тұрғылықты жеріне, денсаулық жағдайына, қаржылық
мүмкіндіктеріне қарамастан қол жетімді; барлық білім беру материалдарына бір мезгілде қол
жеткізу мүмкіндігін, жеке оқу траекториясын құруға мүмкіндік береді [3].
Қашықтықтан білім берудің дәстүрлі білім беруден айырмашылығы арасында курстың
мұғалімі мен тыңдаушылары шешуге болатын типтік психологиялық және педагогикалық
мәселелерді бөліп көрсетуге болады:
• Оқу үдерісіне қатысушылар арасындағы тұлғааралық байланыстарды орнатудағы
қиындықтар;
• ынтымақтастықта оқыту кезінде тиімді жұмыс істейтін шағын білім беру топтарын
қалыптастыру проблемалары;
Оқу процесін неғұрлым тиімді ұйымдастыру үшін оқушылар арасында ақпарат
алмасудың жеке ерекшеліктерін анықтау;
• оқуға ынталандыруды жаңарту және қолдау;
• қашықтықтан оқыту әдістері мен білім беру технологиясы бойынша таңдалған
мұғалімнің мінез-құлқының бірдейлігі.
Соңғы кездері қашықтан білім алу ғаламтор арқылы диплом алудың ең танымал көзі
болды. Қашықтықтан оқытудың мұндай технологиясына және танымалдылықтың өсу
себептеріне деген сенім дәрежесін анықтау үшін 17-30 жас аралығындағы 147 адам қатысқан
пилоттық әлеуметтік зерттеу жүргізілді.
Сауалнамаға сәйкес, респонденттердің 41% -ы білім беру көзі ретінде Интернеттехнологияларды пайдаланбайды, ал респонденттердің 16% -ы видео-сабақтар мен онлайн
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дәрістерді көреді, 21% -ы білім беретін интернет-порталдарын үнемі пайдаланады, ал қалған
10% -ы білім берудің компьютерлік бағдарламаларын жүктейді.
Компьютерлер мен Интернет желісін оқыту мақсаттарында қолдану жайлы сұрақ
туындаған кезде, «жеке даму және өзін-өзі дамыту үшін» жауабы ең көп болды (59%);
қосымша білім алу үшін респонденттердің 25%-ы интернет ресурстарын пайдаланды, ал
16%-ы «жоғары білім алу барысында қосымша көмек ретінде» деп жауап берді.
Респонденттердің білім беру ресурсын таңдауы келесі критерийлерге негізделген:
материалдың мазмұны (26%), жаттықтырушы немесе мұғалім беделі (20%), білім
алғандығын растайтын туралы куәлік алуға және тегін немесе шағын ақыға (29%) білім алу
мүмкіндігі.
Зерттеу нәтижесінде қашықтықтан білім беру қосымша білім мен дағдылар көзі ретінде
қарастырылатындығы анықталды. Білім алудың осы түрін таңдау оның қолжетімділігі,
пайдаланудың қарапайымдылығына байланысты жасалады. Кәсіби ортада бұл пішім кеңінен
таралған.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Педагогические технологии дистанционного обучения: учеб. пособие / Е.С. Полат,
М.В. Моисеева, А.Е. Петрова и др.; под ред. Е.С. Полат. М.: Академия, 2006
2. Хуторской А. В. Дистанционное обучение и его технологии // Интернет-журнал
«Эйдос». 2005. URL: http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-18.htm.
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АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ
КАЙРАТОВ А.
Магистрант, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,
Алматы қ., Қазақстан
ДЖАНГАБУЛОВА А.К.
Ғылыми жетекші з.ғ.к., доцент, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,
Алматы қ., Қазақстан
Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету – күрделі жаһандық мәселе және Қазақстан
Республикасы үшін де ұлттық қауіпсіздік жүйесіндегі орталық мәселелердің бірі болып
табылады, өйткені азық-түлікпен сенімді қамтамасыз етпейінше бір де бір ел басқа
мемлекетке тәуелділіктен құтыла алмайды. Қазақстан экономикасының тұрақтануы және
экономиканың өсуі бұл проблеманың өткірлігін бәсеңдетеді. Бірақ, енді ғана басталып келе
жатқан экономикалық өсу 90-жылдары туындаған дағдарыстың салдарын жойып жіберді деп
айту мүмкін емес. Мұндай тұжырымды жасауға республиканың азық-түлік қауіпсіздігінің
жағдайы, аграрлық өнеркәсіптің (шынайы даму тенденциясы) және отандық азық-түлік
нарығының шынайы даму тенденциясы, оның деңгейінің әлемдік, азық-түлік нарығындағы
өзгерістерге тәуелділігі, елдің әртүрлі аймақтарындағы халықтардың әлеуметтік жағдайы
мен төлем қабілеттілігі жағдайы негіз болып табылады. Елді азық-түлік қауіпсіздігімен
қамтамасыз етудің қажетті шарты – ұлттық шаруашылықтың көптеген салаларымен қарымқатынаста болатын, экономиканың ірі секторы – агроөнеркәсіптік кешен қамтамасыз ететін
олардың өзін-өзі қамтамасыз етуі ( азық-түлік тәуелсіздігі) болып табылады.
Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету дегеніміз ауыл-шаруашылық өндірісінің
дамуы үшін, сондай-ақ отандық өндірістер мен импорт арасындағы оптималды арақатынасты
анықтау үшін азық-түліктің негізгі бөлігін материалдық, қаржылық, еңбек және әлеуметтік –
экономикалық жағдайлар жасау есебінен ел ішінде өндіру.
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Кез келген елде азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің деңгейі мен сапасы ауыл
шаруашылық жағдайы мен агроөнеркәсіптік кешенге байлынысты салалардың жағдайына
тікелей байланысты болады. Зерттеулер көрсеткендей, ауыл-шаруашылық өндірісінің
келесідегі жағдайы негізгі үрей туғызады: егістік өнімдері жағдайларының нашарлауы, ауылшаруашылық кәсіпорындарының материалдық-техникалық базаларының жетіспеушілігі;
жермен және малмен айналысудың өнімділігінің төмен деңгейі; кейінгі жылдардағы табиғиклиматтық факторлардың жағымсыз үйлесуі (құрғақшылық, су тасқыны және т.б.); астық
мәдениетінің өнімділігінің қысқаруы және т.б.
Елдің азық-түлік қауіпсіздігі мәселелерін зерттеу, ғылыми негізделген нормалар
бойынша негізгі тамақ өнімдеріне деген халықтардың қажеттіліктерін қанағаттандыру
мақсатында, ел ішіндегі аграрлық өндірістің тиімділігін көтеруге бағытталған іс-шаралар
кешенін жасау зерттеу тақырыбының өзектілігін және оның елдің азық-түлік қауіпсіздігін
қамтамасыз етудегі ғылыми-практикалық маңыздылығын анықтайды. Азық-түлік қауіпсіздігі
- барлық адамның әр уақытта физикалық және экономикалық тұрғыдан қауіпсіз азықпен
қамтамасыз етілуі. Ол аграрлық және экономикалық саясаттың басты мақсаты болып
табылады.
Қазіргі уақытта Қазақстанның азық-түлік қауіпсіздігіне қауіп төндірушілер ретіндегі
ішкі қатерлерге төмендегілер жатады:
- егін алқаптарының қысқаруы және астық жинаудың төмендеуі;
- ауылшаруашылық малдарының қысқаруы;
- ауылшаруашылық өнімін сақтау және өңдеу салаларының дамымағандығы;
- ауылшаруашылық өндірушілеріне несиелеудің тиімді механизмінің болмауы;
- жер ресурстарының тозуы, топырақтың құнарлығының төмендеуі және тұздануы;
- импорттық азық-түлік пен ауылшаруашылық технологияларына тәуелділіктің өсуі;
- табиғи апаттарға: жер сілкінісі, қуаңшылық, су тасқыны және т.б. жағдайларға
дайындықтың болмауы;
- агроном кадрларды дайындау сапасының төмендігі;
- ауыл жастарының қалаға массалық ағылуы, бұл ауылдың демографиялық
дағдарысына алып келеді.
Азық-түлік қауіпсіздігіне қатер ретінде азық-түлік нарығындағы ахуалды нақты
тұтынушы үшін ыңғайсыз болатын өзгерістерге әкелетін факторларды есептеуді қарастыруға
болады.
Қазақстанда ауылшаруашылық дағдарысы, республиканың тәуелсіз дамуынан
басталады. Осы уақытта көптеген батыс сарапшылары, агроөнеркәсіптік кешеннің
құрылымдық дағдарыс кезеңі ауылшаруашылық өндірісінің толық стагнациясына
әкелгендігін және оның азық-түлік импортына тәуелділігінің ұлғайғандығын анықтады.
Бірақ, аграрлық сферадағы өте төмен өнімділіктің болуы ерекше қауіп төндіреді, ол
ауылшарушылығының экстенсивті дамуының салдары болады. Жер қорының дағдарыс
процесінде ауылшаруашылық, кәсіпорындардың техникалық қамтамасыз ету деңгейінің
төмен болуы басты мәселе болып табылады.
Қазақстанда азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жүргізілетін шаралардың өзі
осы бағаны тұрақтандырудан басталатындығы түсінікті. Осыған сәйкес жергілікті
жерлердегі азық-түлік нарығындағы жағдайға талдау жасау, азық-түлік тауарларының
жәрмеңкелерін тұрақты ұйымдастыру және делдалдарды азайтып, тауардың тұтынушыға
тікелей жеткізілуін қадағалау сияқты шаралар жүргізілуде.
Мемлекет жоғарыда аталған шаралардан басқа әлеуметтік маңызы бар азық-түлік
тауарларының негізгі түрлерін инфляциялық процесте ұстап тұруға бағытталған шараларды
қарастырып, елдің әлеуметтік-экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етуді көздейді.
Алдағы уақытта қойылған міндеттерді іске асыру мақсатында бір қатар бағыттар
қарастырылады:
- ішкі нарықтағы сұраныс бойынша негізгі азық-түлік түрлері мен толықтай
қамтамасыз ету;
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- ауылшаруашылығы тауарларына өндірушілердің қызығушылығын арттыру
мақсатында оларды ынталандыру;
- азық-түлік белдеуін құру және оның барлық аймақтардағы қызметтерін
қалыптастыру.
Басты қарастыратын мәселе нарықтық экономикалық заңдарды ауылшаруашылығында
пайдалану, ауыл адамдарының әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін шаруашылықты
жүргізудің түрлері нәр бір аймаққа сәйкес таңдау.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
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2. Закон о государственном регулировании развития АПК и развития сельских
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ОРНАМЕНТ КАК ПИКТОГРАММА ТЕНГРИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
КОЖАБАЕВ Е.Ж.
Дизайнер, старший преподаватель Евразийского технологического университета,
г.Алматы, Республика Казахстан
Многое, что для нас видится некой шифрограммой, раньше было информативно
понятным и само собой разумеющимся для тех, кто создавал орнаментированные предметы
и одежду, и для тех, кто ежедневно этими предметами пользовался. И тем не менее
некоторые элементы казахского орнамента, в которых отразились космогонические,
астральные, проторелигиозные и философские представления наших предков, еще не
исследованы. То же касается связи казахского орнамента с подобными представлениями
других народов мира.
Орнамент в большей степени отрожал закономерности природы и вселенной и нес в
себе функции оберега, нежели просто декоративного украшения. Порядок, равновесие,
симметрия, гармония – основные композиционно-пластические принципы, лежащие в
основе орнаментальных композиции, украшающих ковры, сырмаки, текеметы, баскурыленты, несет свою особую информационную миссию. Главное знать, какой орнамент
применить и где его разместить.
Казахский орнамент является абстрагированным и системным продолжением
сакско-скифского звериного стиля, в нем можно увидеть сюжеты древних легенд о
грифонах, “Человека-птицу”, “Райхангуль”. Помимо зооморфных образов в нем широко
отражены растительные мотивы, повторяющие своей конструкцией те же основные
символы (Рисунок ) [1].
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Рисунок – Основные мотивы казахского орнамента
Старая истина гласит: “Дерево без корней высыхает, а человек без истории
становится манкуртом”. Заветы предков зашифрованы в орнаментах, и их знание помогает
нам понять самого себя.
С древних времен человек изображал на камне, в глине, на предметах быта свое
понимание мира, философию. Так шел поиск смысла жизни, своего места мире.
Казахский орнамент формировался тысячелетиями, и основным сюжетом было
понимание мироздания древних тюркских народов, которые жили по философии
тенгрианства.
По мнению академика Международной Академии архитектуры Стран Востока Бека
Ибраева, мир — это большая вода, в середине высится священная гора — Улытау, на ее
вершине растет священное дерево жизни — Байтерек, которое держит священное голубое
небо своими ветвями, а землю — корнями. Оно является мостом между Землей и Вечным
синим небом, а на ветвях священного дерева сидят птицы – души умерших предков».
Этот сюжет мы видим на декоре шапки Золотого человека из раскопок Иссыкского
кургана (V—VI вв. до н. э.). Он повторяется в казахских орнаментах. Древние курганы,
юрта, мужские и женские головные уборы казахов в точности дублируют эту конструкцию
[2].
А на вечном священном синем небе всегда сияло Солнце и светила луна, сменяя
друг друга, как жизнь и смерть, добро и зло.
Эта равнозначность светлого и темного, белого и черного является основным
мотивом в казахском орнаменте – дуализм прослеживается во всем.
Использованная литература:
1. Джанибеков У.Д. Эхо: по следам легенды о золотой домбре. – АлмаАта: Изд.
«Онер», 1990. – 303 с.
2. Кожабаев Е.Ж. Қазақ оюлары. Казахские орнаменты. Kazakh ornaments /Казахские
орнаменты как пиктограммы тенгрианской культуры и комбинаторика их модулей
в современном дизайне. -Алматы: Мектеп, 2015 – 344б.,сур.
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КАЗАХСКИЕ ОРНАМЕНТЫ КАК ПИКТОГРАММЫ, В КОТОРОМ
СОСРЕДОТОЧЕНЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ
КОЖАБАЕВ Е.Ж.
Дизайнер, старший преподаватель Евразийского технологического университета,
г.Алматы, Республика Казахстан
Введение
Равнозначность, равновесие, равноправие — основное понятие в философии казахов.
В орнаментах форма и контрформа равнозначно заполняют пространство и отличаются в
основном только цветом, как день и ночь.
Модули в орнаменте, как бы соревнуясь в первенстве, выступая на передний план
поочередно, создают движение, и это движение бесконечно, как рождение и смерть, смерть
и рождение, а так же модуль стыкуясь с самим собой в просвете создает себе подобный
модуль, отрожая союз мужчины и женщины и рождения ребенка и все это может
бесконечно вновь и вновь создовать новые модули и мотивы [1].
Методы исследования
Основными орнаментальными модулями в казахском орнаменте являются:
Спираль, ее семантика – жизнь, эволюция.
Равносторонний крест-свастика — солярный знак, символ тенгрианства.
Круг — солнце и вечное священное небо.
Треугольник — священная гора Улытау (Пирамида).
Квадрат — земная жизнь. Основные четыре точки времени года образующий
равносторонний крест и квадрат - 22 марта – День равнодествия, 22 июля – Самый длинный
день и самая короткая ночь, 22 сентября – День равнодествия, 22 декабря – самый короткий
день и самая длинная ночь
S и 8 -образный знак — символ бесконечности.
Все узоры в казахском орнаменте заключены в круг, треугольник и квадрат.
При стыковке двух спиралей, вращающихся в противоположном направлении друг к
другу, мы получаем S-образный знак, символ бесконечности; если два S-образных знака
мы расположим крест-накрест, то получается солярный знак — свастика. При совмещении
двух солярных знаков, вращающихся в разные стороны, с равносторонним крестом мы
увидим самый традиционный казахский орнамент, который в народе называют кошкармюйиз; при зеркальном расположении четырех спиралей образуется основной
формообразующий элемент Улы Ана (Рисунок ).

291

Жастар Жылы аясындағы «Жастар және қазіргі заманның жаһандық сын-қатерлері»
Атты Жас ғалымдардың VI Халықаралық конгресі/ 04-06 сәуір 2019ж.

Рисунок - Спираль и равносторонний крест как формообразующий модуль
Казахи — прямые наследники сакско-скифской и тюркской культуры, и их понимание
мироустройства сохранилось в культовых и праздничных обрядах, особенно это
прослеживается в предметах одежды и орнаментах.
Когда мы просматриваем золотые изделия сакско-скифской культуры, то видим, что в
одной форме заложены три-четыре образа, и этот принцип сохранен в казахском
орнаменте.
Результаты исследования
Если взять самый традиционный орнамент Кошкар мюйиз и разложить его по
смысловой нагрузке, то мы увидим, что в первую очередь это развертка горы-пирамиды,
наложение свастики с равносторонним крестом, а также движение в гору и с горы,
равнозначность формы и контрформы — дуализм: мужское и женское начало, жизнь и
смерть, добро и зло.
В казахском орнаменте треугольник символизирует гору, внутри которой находится
огонь, олицетворяющий жизнь. По этому принципу казахи при рождении ребенка делают
оберег-тумар треугольной формы и закладывают внутрь впервые состриженную прядку
волос и ноготок младенца (ДНК), указывая также графически или письменно его
родословную. А когда ребенок только начинает ходить, проводится обязательный ритуал
обрезания пут: ребенку восьмеркой перевязывают ноги пестрой веревкой, а потом ее
перерезают — пестрая веревка означает границу, восьмерка — символ бесконечности.
Перерезание пут символически означает открытие всех границ на его жизненном пути.
Если при рассмотрении традиционного казахского тускииза провести прямые линии
по осям орнамента, то мы увидим основной каркас этого орнамента, состоящий из
многочисленных крестов разных величин.
Крест-свастика бывает двух видов: свастика, вращающаяся по часовой стрелке,
символизирует земную жизнь, а свастика, вращающаяся против часовой стрелки, означает
потустороннюю жизнь.
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В казахской традиции почетному гостю подают отваренную голову барана, а на лбу
головы обязательно вырезают равносторонний крест — символ Всевышнего Тенгри. Эта
традиция сохранилась до сих пор.
Внешние стены мавзолея Айша-Биби, Ходжи Ахмеда Ясави облицованы крестами и
свастиками разной графической формы, вращающимися против и по часовой стрелке.
Особое место в культуре казахов по семантической насыщенности и по конструктивным
характеристикам занимает юрта.
Казахи вели кочевой образ жизни и не строили дворцы и храмы, их жилищем служила
юрта, быстро складывающаяся и переносимая в любое место; мебель и посуда были
приспособлены для переезда. Все это складывалось в специально сделанные коробы и
футляры из кожи и войлока — они и стали основным предметом украшения и
орнаментации [2].
Юрта своей конструкцией повторяет символ мироздания тенгрианской культуры.
Шанырак — верхняя часть купола, окно в небо, круг-солнце, стянутый
перпендикулярно шестью прямыми жердями, образует крест — солярный знак и
устанавливается строго по сторонам света. Шанырак указывает на четыре стороны света,
одновременно служит солнечными часами и символизирует 12 месяцев года.
Уык — жерди, скрепляющие шанырак решетчатым остовом — кереге,
символизируют излучение энергии Тенгри и луч солнца.
Кереге — складывающиеся решетчатые детали остова юрты — символизируют
основание пирамиды и земную жизнь.
Очаг — огонь — как рождение жизни, очаг, расположенный в центре круга, и дым,
вытягивающийся вверх, ассоциируются с образом древа жизни.
Казахский орнамент строится из хорошо отработанного в графике и пропорции
модуля. Что удивительно, модуль, стыкуясь с самим собой со всех сторон, создает в
просветах другой такой же орнамент, отличающийся иногда только цветом.
Все узоры в казахском орнаменте заключены в круг, треугольник и квадрат, по
версии К. К. Муратаева, еще и в равносторонний крест.
Многочисленный, массовый материал дает убедительные доказательства
художественно-эстетического отношения к орнаменту. Это видно по бесчисленному
количеству вариаций исходного модуля и разнообразному способу их изображения в
соответствии с формой предмета. Казахские народные мастера отражали в своих
орнаментальных композициях мир, который они понимали как единство
взаимоисключающих, обусловливающих, дополняющих, борющихся между собой
противоположностей, созидающих и одновременно нарушающих гармонию.
В моем детстве бабушки учили нас, подростков, чистить шерсть, плести из цветных
шерстяных нитей полосатые веревочки для окантовки орнаментов на кошме… Сами,
растопив печь кизяками, в большом казане на улице красили шерсть в разные яркие
цвета, пряли пряжу, раскладывали шаблоны орнаментов, выносили на зеленый луг
ткацкий деревянный станок и натягивали яркие шерстяные нити. Все, слаженно работая,
пребывали в творческом азарте. За этим процессом мне очень нравилось наблюдать,
чувствовать себя участником в создании алаши, тускииза.
Казахские народные мастера отражали в своих орнаментальных композициях
мир, который они понимали как единство двух противоположностей,
обусловливающих, дополняющих, борющихся между собой, созидающих и
одновременно нарушающих гармонию.
Смею предположить, что в основе слова ТЕНГРИ тюркского божества лежит понятие
РАВНОСТЬ. ТЕН это равный отсюда и казахская валюта ТЕНГЕ, что значить - это равно
этому. ТЕН - равный, РИ - ВЕЛИКИЙ и РА -СОЛНЦЕ и как правильно пишется ТЕНРИ или
ТЕНРА у многих тюркских народов произносится по разному. Казахское слово ТАН - УТРО
так же озночает восход бога СОЛНЦА ТЕНГРИ и двери жилищ всегда обращенны на восток.
У казахов есть понятие "Божественная энергия НУР светит всем (камням,растениям,
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животным, людям) равно и поэтому в казахских орнаментах форма и контрформа
равнозначны их раличает только цвет и одним из философских понятии озночает, что в этом
мире все равно - жизнь и смерть, день и ночь, мужчина и женщина
Обсуждение результатов
В процессе работы я обратил внимание на то, что основные принципы построения
структуры и закономерности гармонизации казахского орнамента, идущие из глубины
веков, начинают разрушаться с середины XX в. В это время прерывается
преемственный творческий опыт, переходящий от учителя к ученику, а многие мастера
народного творчества руководствуются образцами произведений из музейных и
частных собраний, печатной продукцией, посвященной народному искусству.
Выводы
Художественное ремесло как направление художественной практики в большей
степени основано на принципах механической интерпретации сложившихся канонов, а
поверхностная стилизация, как правило, ведет к нарушению структурных особенностей
традиций, т. е. закономерностей, в силу которых они и могут существовать, а
следовательно, развиваться.
В детстве дедушка иногда брал меня с собой пасти овец, в свободное время, когда
овцы спокойно паслись, старец собирал камни и складывал их пирамидой на вершине
холма или кургана. На вопрос, зачем он это делает, дед мне ничего не ответил, а сказал,
что так надо. Видимо, генетическая память ему подсказывала: пирамида-гора — древний
символ предков, и, воздвигая такой символ, человек по их завещанию совершает обряд
вечного строительства жизни.
Думаю, что именно в орнаменте сохранилась та родовая нить, которая связывает
нас с древними пластами нашей истории.
Список литературы:
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Издательство «Өнер» («Искусство»), 1987. – 256 с.
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ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА ПОЛЯРИЗАЦИИ СВЕТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОПТОВОЛОКОННЫХ БРЭГГОВСКИХ РЕШЕТОК
КАМАЛ Р.
магистрант, Международный университет информационных технологий, г.Алматы
ЛУГАНСКАЯ С.П.
сениор-лектор, Международный университет информационных технологий, г.Алматы
В статье рассматривается основные положения современной телекоммуникаций,
применение и особенности решетки Брэгга. Показаны экспериментальные измерения на
основе решетки.
Произошла настоящая революция в представлениях о будущем телекоммуникационных
систем. Такой переворот стал возможным благодаря началу нового этапа в развитии
волоконной оптики. Современные телекоммуникационные системы связи без оптического
волокна трудно представить. Большинство сетей телекоммуникаций в настоящее время
используют волоконные световоды как среду для передачи информации.
Были найдены решения, позволившие использовать оптическое волокно для передачи
информации.На первый взгляд может показаться, что основным применением волоконных
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световодов является их использование в системах связи. В определенный момент времени,
это стало правдой лишь отчасти.
По применяемости волоконные световоды условно можно разделить на два типа:
специальные и телекоммуникационные. Телекоммуникационные световоды применяются в
различных системах связи телекоммуникации. Специальные оптические волокна нашли
множество применений. В условиях бурного развития оптоэлектронной техники, в
настоящее время активно развивается направление для создания устройств и приборов на
основе специального оптического волокна. Оптические волокна применяются в датчиках
различных физических параметров (температуры, давления, механических напряжений и
т.д), системах мониторинга протяженных объектов, волоконных лазерах, навигационных
устройствах, медицинских приборах и пр.
Довольно часто, для создания приборов на основе специальных оптических волокон
применяются волоконные решетки Брэгга.
Волоконно-оптические устройства, такие как оптоволоконные решетки Брэгга,
являются ключевыми компонентами для оптических датчиков и приложений связи. Они
предлагают несколько важных преимуществ по сравнению с другими оптическими и
электронными методами, включая низкие производственные затраты, устойчивость к
электромагнитным полям, длительный срок службы, высокую чувствительность и
способность работать в суровых условиях. Небольшие размеры и низкие потери при
передаче оптических волокон позволяют развертывать сети датчиков для многоточечного и
дистанционного зондирования. Волоконные датчики, встроенные в конструкции, могут в
реальном времени предоставлять информацию о структурных деформациях.
Волоконная решетка Брэгга (ВБР) - дифракционная решетка, локализованная в
сердцевине оптического волокна, которая образована за счет периодического
изменения показателя преломления кварцевого стекла под воздействием электромагнитного
излучения (Рис. 1).
Одним из наиболее часто используемых волоконно-оптических датчиков являются
датчики на основе волоконно-брэгговских решеток (ВБР). Решетки в этих датчиках
отражают световой сигнал, спектральная характеристика которого (длина волны) смещается
вместе с изменением измеряемого параметра (температурой и / или деформацией). При
изготовлении решеток внутри сердечника создается область с периодическим изменением
показателя преломления, непосредственно эта область и называется ВБР.
Когда широкополосное световое излучение проходит через брэгговскую решетку,
отражения от каждого сегмента области с переменным показателем преломления
интерферируют только для конкретной длины волны света, называемой длиной волны Брэгга
(λb), описанной в уравнении ниже. Это фактически приводит к тому, что ВБР отражает
определенные длины волн (определенную частоту) света и пропускает все остальные.
λb = 2nΛ,

(1)

В уравнении (1), λb – брэгговская длина волны, n — эффективный показатель
преломления сердечника оптического волокна, Λ — расстояние между решетками или
период решетки.
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Рис 1. Устройство волоконной брэгговской решетки
Зная, что брэгговская длина волны зависит от периода решетки, можно изготавливать
решетки с разными брэгговскими длинами волн. Изменения деформации и температуры
влияют на эффективный показатель преломления и период решетки, что вызывает смещение
длины волны отраженного сигнала. Это смещение длины волны можно приблизительно
описать уравнением (2)
Δλ
= (1 − ре )𝜀 + (αΛ + 𝛼𝑛 )ΔT,
(2)
λ
0

где Δλ – смещение длины волны,
λ0 – начальная длина волны.
ре – оптический коэффициент напряжения,
ε – относительная деформация, испытываемая решеткой,
αΛ – температурный коэффициент линейного расширения,
Основным параметром ВБР является длина волны брэгговского резонанса λB, которая
также является центральной длиной волны спектров отражения и пропускания решетки. Эта
величина определяется выражением (3):
λB=2neffΛ,

(3)

где neff - эффективный показатель преломления для длины волны брэгговского
резонанса,
Λ – период решетки.
Кроме того, важнейшей характеристикой ВБР является коэффициент отражения. Он
показывает, какой процент мощности излучения, попадающего в спектральный диапазон
решетки, отражается в обратном направлении в оптическом волокне.
Цель исследования заключается в разработке способа, которая способна измерять
поляризацию света на основе анализа параметров характеристик отражения и передач
периодических структур, хранящиеся в оптическом волокне одномодового перекачиваемом с
водородом.
Цель состоит в том, чтобы определить коэффициенты чувствительности к углу
температуры поляризации и предлагаемой системе, изготовленный на основе лабораторных
измерений. На рисунке 2, показана структурная схема устройства.
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Рисунок 2. Структурная схема измерительной системы
При проведении эксперимента наклонные решетки Брэгга, в которой плоскость
преломления расположена под углом по отношению к оси волокна (от 1 до 8 градусов).
Результаты эксперимента показан на рисунке 3.

Рисунок 3. Лабораторные снимки
По результатам эксперимента можно сказать, что температура влияет на сдвиг всего
спектра, и не меняет свою форму. С другой стороны, изменение угла поляризации света
распространяющегося через сетку вызывает расширение спектров сетки (сетка растущего
спектра FWHM).
Список использованной литературы:
1. Окоси Т. и др. Волоконно-оптические датчики. (Пер с япон.) – Л.: Энергоатомиздат,
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2. Бейлина Р.А., Грозберг Ю.Г., Довгяло Д.А. Микроэлектронные датчики: Учеб.
пособие для вузов.– Новополоцк: ПГУ, 2001.
3. V. Bhatia and A. M. Vengsarkar, “Optical fiber long-periodgrating sensors,” Opt. Lett. 21,
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4. Y. Y. Shevchenko and J. Albert, “Plasmon resonances in gold-coated tilted fiber Bragg
gratings,” Opt. Lett.32, 211-213 (2007).
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