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ӘОЖ 332.14 

 

 

ӘОЖ 332.14 

 

Булекбаева Г.Ж.1, Амалбекқызы А.1 

1Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг 

университеті, Ақтау қаласы, Қазақстан 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА «АҚЫЛДЫ ҚАЛА» БАҒЫТЫН 

ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 

 

Аңдатпа. Бұл мақалада қалалық басқарудың тәсілдерін тиісті түрде жетілдіру 

арқылы халықтың сапалы және жаңа өмір сүруі деңгейін құруға бағытталған «ақылды қала» 

бағытының жүзеге асырылуы туралы қарастырылған. 

Түйінді сөздер: «Ақылды қала», сандық технологияларды қолдану, интеллектуальды 

көлік жүйесі, инфрақұрылым, қауіпсіз қала, «ақылды қала» бағыты. 

 

Кіріспе. Жұмыстың өзектілігі. Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында бес негізгі басымдықты атап өтті. 

Бірінші кезектегі міндет - экономиканы жеделдетілген технологиялық жаңғырту. 

Президент сандық технологияларды қолданумен жаңа өндірістерді дамыту қажет екендігін 

түсіндіріп өтіп, келешегі бар салалардың: онлайн-сауданы, ұялы байланыс, цифрлық 

қызметтерді, соның ішінде денсаулық сақтау, білім беруді дамыту сияқты перспективалық 

салаларды дамытуды тапсырды.  

Қазіргі таңда ҚР Инвестициялар және даму министрлігінің тапсырмасымен 

Техникалық реттеу және метрология комитеті техникалық реттеу және метрология 

жүйесінің бағыты бойынша 10 басым бағытты әзірлеп, жүзеге асыруға атсалысуда. 

Мемлекет басшысының тапсырмаларын іске асырудың басым бағыттарының бірі - 

«Ақылды қала» жобасы. 

Мәселенің тұжырымы. «Ақылды қалалар» өңірлік дамудың, инновацияны 

таратудың және еліміздің барлық аумағында тұрмыс сапасын арттырудың локомотивтеріне 

айналады» деп көрсетілген. Сондықтан, бүгінгі күн аймақтар мен қалалардың жаңадан даму 

Нефтедобыча, нефтегазовое машиностроение, 

переработка углеводородного сырья, 

экологические проблемы и охрана 

окружающей среды 
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моделін талап етеді. Яғни, бұл біз өмір сүріп жатқан аумақты ендігі кезекте бұрынғы ескі 

әдіспен дамыту мүмкін еместігін ұғындыра түседі.   

Өркениет биігіне ұмтылған дамыған елдерде «ақылды» қалалар қалыптастыру 

бүгінде әлемдік үрдіске айналған. Бұл үрдісті ұстанған елдердің басты мақсаты қалалардың 

тұрмыстық қызмет көрсету деңгейін барынша жақсарту арқылы тұрғындардың өмір сүру 

дәрежесін биік деңгейге көтеру болып табылады. «Ақылды» қалалар қатарына 

экономикалық, экологиялық және әлеуметтік деңгейлері тұрақты, қызмет көрсету 

инфрақұрылымы дамыған қалалар жатады. Өз кезегінде «ақылды» қала жобасына қосылған 

қалаларға дарынды мамандар және заманауи инновациялар көптеп тартылады.  

Жаңалық. Жалпы Қазақстан бойынша «Ақылды қала» жобасы Астана, Алматы, 

Шымкент пен Ақтөбеде іске асырылуда, сонымен қатар Қазақстанның басқа да 

қалаларында бастапқы жұмыстар жоспарланып отыр.  

Зерттеу әдістері. Осы ретте, Астана, Алматы, Шымкент, Ақтөбе қалаларында бастау 

алып жатқан ірі жобаларды зерттеуді жөн көрдім.  

Мысалға, Астана қаласының әкімдігі «Smart Astana» тұғырнамасы аясындағы екі ірі 

жобаны – «Қауіпсіз қала – Астана қаласының тіршілік қызметін кешенді қамтамасыз ету 

жүйесі» (ТҚКҚЖ) және «Интеллектуалды көлік жүйесі» жобаларын іс жүзіне асыруды 

қолға алды. «Smart Astana» жобасының басты мақсаты елорда тұрғындарының тұрмыс 

дәрежесін, әл-ауқатын арттыру, Астана қаласының инфрақұрылымын жақсарту және одан 

әрі жаңғырту, қоғамдық қауіпсіздік дәрежесін арттыру болып табылады. Бұл заманауи жо-

баның негізгі операторы «Astana Innovations» АҚ болып отыр. «Smart Astana» жобасы 

үлгісінің негізіне мынандай алты тұғырнамаға негізделген еуропалық «ақылды» қалаларды 

дамыту моделі алынған: ақылды экономика, ақылды басқару, ақылды өмір сүру деңгейі, 

ақылды жұмылу, ақылды адамдар және ақылды қоршаған орта[2]. 

Бұдан нені аңғаруға болады? 

Астана әлемнің көшбастаушы «ақылды» қалаларының тәжірибесін үлгі тұтып, 

мысалға, Сеул қаласындағы жол қозғалысын басқару технологияларын барынша 

жетілдірудің нәтижесінде сапалы да қауіпсіз көлік қозғалысына қол жеткізуі, Гонконг 

қаласының тұрғындары қала қызметінің барлық түрлеріне, атап айтқанда, дүкендерден 

қажетті заттарын сатып алуға, парковкаларға ақы төлеуге, қалалық қоғамдық көліктің 

жолақысын төлеуге бір ғана электронды картаны пайдалана алуы, ал Токио қаласының 

тұрғындары құбырлармен келетін судың шығынын анықтайтын өлшегіш құралдарды 

қолдану арқылы сенімді де арзан су көзіне қол жеткізіп, адамзат үшін аса қымбат ауыз суды 

тиімді үнемдеуі және т.б. Осындай әлемдік озық қалалардың тұрғындарға және қала 

қонақтарына қызмет көрсету жұмысындағы осындай озық үлгілерін тәжірибеге ала 
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отырып, Астана болашақта әлемдік «ақылды» қалалар көшбасшысына айналатындын 

сенімді түрде айтуға болады.  

Ақылды қала әлемдік үрдісінің Астанадағы ауқымды жобаларының шеңберінде 

атқарылатын екінші ірі жоба – «Интеллектуалды көлік жүйесі» (ИКЖ) қанатқақты жобасы 

болып табылады. Өркениет әлемінде озық үрдіс болып саналатын бұл өміршең жобаны 

жүзеге асыру міндеті – «Typsa» атты испаниялық компанияға жүктелді. Әлемнің ірі 

қалаларында жедел де қауіпсіз көлік жүйесін қалыптастыруда компанияның бай тәжірибесі 

бар. Сонымен бірге, бұл компания баламалы қуат көздерін дамыту мақсатында да озық 

тәжірибелерді жүзеге асырып келеді. «Smart Astana» кешенді бағдарламасы бойынша 

жүзеге асырылғалы отырған ИКЖ қанатқақты жобасы қала көшелерімен күн сайын 400 

мыңнан астам көлік қатынайтын Астана үшін ауадай қажет. Тар жолдардың ұзына бойы 

автомашиналар қойылатын көлік тұрағына айналған, көлік кептелісі жиі болатын 

елорданың көлік инфрақұрылымын заманауи талаптарға сай қайта құру уақыт талабы. 

Сондықтан әлемдік деңгейде бай тәжірибесі бар компанияның осы бір келелі міндетті қолға 

алуы болашақтағы нәтижеден көп үміт күттіреді [2].  

Ал, Алматыда Samsung Electronics Central Eurasia компаниясы жасаған «Ақылды 

қала» жобасы таныстырылды. Әлеуметтік-инновациялық жоба Концепциясы 4 негізгі 

принциптерден тұрады, олар - қауіпсіздік, қала инфрақұрылымы, білім және әлеуметтік 

қызметтер. 

«Ақылды қала» жобасын жасаушы авторлар сыртқы келбетті, нөмірлік белгілерді, 

киім түрін және басқаларын жедел анықтайтын видео-контентті саралай келіп, жобаның 

негізіне «Қауіпсіз қала» жүйесін алған. Оның ерекшелігі кез келген уақытта онлайн-

режімде ақпаратты қамтамасыз етеді. Соның арқасында жедел басқару орталығына хабар 

тез жетеді. Бағдарламалық қамтамасыз ету бейнетаспалар арқылы жүзеге асады. Алматы 

қаласы бойынша «Интерактивті қала» жобасы да ұсынылды, оның негізі «Ақылды бекет». 

Мұнда интерактивті тақталар антивандалді қорғаныштар арқылы жұмыс істейді. Оның 

басты ерекшелігі - төтенше жағдайға дейін автобустар бағыттарының белгілі болуы. 

«Дабылды нүкте» арқылы банк, мейрамхана қызметкерлері өз жұмыстарын қауіпсіздендіре 

алады. «Интерактивті киоскілер» арқылы түрлі төлемдерді төлеуге болады. Ал, «Ақылды 

сынып» интерактивті сабақтар жүргізеді. Бұл жүйе бастауыш және орта сыныпқа арналған. 

«SAMSUNG» компаниясы сыйлық ретінде №39 физика-математика мектебіне жаңа 

технологиялар бойынша дәріс беретін жүйені ұсынбақ. 

Оңтүстік Қазақстан облысында да барлық салада цифрландыруға басымдық 

берілетіндігі айтылды. Ұсынып отырған бағдарламалары бойынша әкімшілік кедергілерді 

жою мақсатында өндіріс, ауыл шаруашылығы, көлік, мемлекеттік қызмет көрсету 
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салалаларына цифрландыру жүргізіліп, бірқатар жаңа технологиялар енгізілуі 

жоспарланып отыр. Адами капитал – жаңғыру негізі» деп Жолдауда көрсетілгендей, 

әлеуметтік саланы дамытуға да басымдық беріліп отыр. 

Нақтырақ айтқанда, ағымдағы жылы Оңтүстік Қазақстан облысында экономика 

салалары цифрландырылады, «Ақылды қала» және «Цифрлық Жібек жолы» жобасы жүзе 

асатын болады. Бағдарлама бойынша инновациялық бастамаларға қолдау көрсетіледі. 

Облыста «Ақылды қаланы» дамыту бағытына 11 сала енгізілген. Олар - білім, 

денсаулық сақтау, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, әлеуметтік сала, көлік, 

мемлекеттік басқару, ауыл шаруашылығы, экология, туризм, қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

мен құрылыс саласы. 

Айта кетерлігі, өңірде заманауи технологиялар ауыл шаруашылығында ендіріліп, 

оның жемісін бүгінде сала мамандары көріп келеді. Озық технологияның нәтижесінде 2,8 

мың гектар жерге егілген қарқынды баудың өнімділігі дәстүрлі тәсілмен егілген баудың 

өнімділігіне қарағанда 1,5 - 2 есеге артты. Алдағы уақытта аталған салада «Ақылды өріс», 

«Ақылды суару» жобалары қолға алынбақ. 

Бұдан бөлек, өңірдегі жылыжайлардың 70 гектары автоматтандырылған. Осының 

арқасында 1 гектарға шаққандағы өнімділік 1 жылда 200 тоннадан астам қияр мен 400 

тоннаға жуық қызанақ беріп келеді. 

Сонымен қатар, мал шаруашылығында барлық мал басының есебі 

автоматтандырылып отыр. Мысалы, өңірде сүт өндірісін дамытумен айналысатын жобалық 

900 млн.теңгені құрайтын «Бөрте-Милка» сүт тауарлы фермасы сиырды сауудан бастап 

азықтандыру және сүтті сақтауға дейінгі процесті автоматтандырылған жүйе арқылы 

атқарады. Өндірісті автоматтандыру нәтижесінде кәсіпорында 1 сиырдан жылына 7 мың 

литрге дейін сүт алынады, ал дәстүрлі тәсілмен өнімділік 3 мың литрді құрайды. 

Сондай-ақ, облыстағы 2,7 млн. бас құсының 1,2 миллионы заманауи автоматтандырылған 

«Шымкент құс» және «Ордабасы құс» фермаларында өсіріледі. Цифрлық технологияны 

қолданудың нәтижесінде өткен жылы құс етін өндіру 5 есеге дейін артты.  

Облыста «Тұрғын үй қатынастары» пәтерлерді бөлудің автоматтандырылған жүйесі 

іске асырылуда. Осының арқасында өтініштерді қараудың орта мерзімі 2 айдан 20 күнге 

қысқарып, азаматтар тарапынан арыз-шағымдар азайған. 

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы облыста білім саласында да сәтті 

енгізілуде. Мәселен, өткен жылы электронды түрде мектептің 1-сыныбына 22 мыңға жуық 

оқушы қабылданса, 23 мыңнан астам бүлдіршін балабақшаға баруға мүмкіндік алған. 

Бүгінгі күнге дейін жаңа жүйемен 501 педагог жұмысқа қабылданған. Сондай-ақ, биыл 



КМТИУ ХАБАРШЫСЫ №1(27)2015 ///ВЕСТНИК КГУТИ №1(27)2015/// THE BULLETIN OF CSUTE, 2015, Vol.27, №1 

 

11 
 

республикада алғаш рет Оңтүстік Қазақстан облысында мектеп түлектерінің ҰБТ-ға 

дайындалуына арналған ақысыз «Ontest» жүйесі жұмысын бастады. 

Орал қаласы да алғашқылардың бірі болып Астана тәжірибесінің негізінде «Smart 

City» жобасын іске асыра бастады. Қазірдің өзінде Оралда сандық технологияға негізделген 

жаңа жобалар енгізілуде. Мектеп-балабақшаларда, аулалар мен көшелерде 3 мыңнан астам 

бейнебақылау камерасы орнатылды. «Ашық әкімдік», «Онлайн-KSK», «SMS BUS» 

жүйелері сәтті қолға алынды. Бұдан әрі де «Smart City» жобалары білім, медицина, 

қауіпсіздік, тұрғын үй салаларында кеңінен қолданылмақ. Бұған Батыс Қазақстан облысы 

мен Астана қаласы әкімдіктерінің өкілдері қол қойған меморандум дәлел. Сондай-ақ, 

кездесуде астаналық кәсіпорындардың «Қарашығанақ» кен игеруші компаниясы ұсынған 

инновациялық жобаларға қатысуы талқыланды.  

Зерттеу нәтижелері.Міне, осылай еліміздің төрт қаласына енгізіліп жатырған «Smart 

City» жобаларын сараптай келе айтарым, жаңа технологиялардың артықшылығы жеткілікті. 

Мәселен, ғаламтордан тамашалап жүрген ақылды үйлерде бәрі оңай басқарылады. Екі 

алақанды бір-біріне соғу арқылы жарық қосылса, теледидарды дыбыспен өшіріп-сөндіруге 

болады. Сол сияқты ас бөлмесі мен жуынатын бөлмеде де осы секілді кереметтерді жасауға 

болады. Қолыңды созсаң судың ағатынын өз көзімізбен көрдік. Таңғалатын нәрсе. Бірақ, 

бұл дәл қазір біз өмір сүріп жатқан қоғамда болып жатыр. 

Айта кетерлік жәйт, біздің университетімізде «Қазақстандық стандарттау және 

сертификаттау институты» РМК Маңғыстау филиалы мен Техникалық реттеу және 

метрология комитетінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті бірлесіп Дүниежүзілік 

стандарттар күніне орай оқытушылар мен студенттерге «Стандарттар қалаларды «ақылды» 

етеді» деген тақырыпта семинар өткізді. Осы семинардан алған мағлұматтар осы 

тақырыпты тереңірек қарастыруға мүмкіншілік туғызды.  

Қорытынды(лар). Қазіргі таңда және болашақта «ақылды қала» талаптары 

орындалуы үшін не нәрседен бастасақ болады?  

1. Алдымен өмір сүру сапасын жақсарту қажет. Бұған, қала көшелеріндегі 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жасылдандыру, өнер, мәдениет, спортқа саласындағы 

жетістіктерге жету, бір сөзбен айтқанда, тіршілік үшін жан-жақтыжағдай жасау. 

2. Экономикалық бәсекелестік. Сауда орталықтарын, бизнес құрылымдарының 

үйлесімді жұмысын жақсарту, жұмыс орындарын көбейту, салық түсімі көлемін арттыру, 

яғни аяғымен нық тұрған экономикалық «іргетасты» қалау.  

3. Тұрақтылық. «Ақылды қала» қысқа мерзімдік сапаға емес, ұзақ мерзімдік 

бағдарға, келешекке, өсіп келе жатқан ұрпақтың мүддесіне қызмет етуі қажет. 
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Аталған басты мәселерге ілесу үшін біз барынша білімімізді жетілдіріп отыруымыз 

қажет, яғни жаңа идея, жаңа технологиямен бірлесе азаматтардың өмірін жақсартуды, 

жарқын болашақты қамтамасыз етуіміз керек. 
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Аннотация. В этой статье обсуждается реализация ориентации «умного города», 

направленной на создание качественного и нового уровня жизни населения, путем 

совершенствования методов управления городами. 

Ключевые слова: Умный город, использование цифровых технологий, 

интеллектуальная транспортная система, инфраструктура, безопасный город, умное 

направление города. 
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НЕКОТОРЫЕ ЧАСТНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗАРЯЖЕННОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА В 

МАГНИТНОМ ПОЛЕ 

 

Аннотация. Рассматривается движение заряженного твердого тела вокруг 

закрепленной точки О, совпадающей с его центром масс в однородном магнитном поле с 

вектором напряженности. А так же выполнено исследование устойчивости перманентного 

вращения тела. 

Ключевые слова: вращательное движение, заряженное твердое тело, магнитное 

поле, устойчивости перманентного вращения тела. 

 

Рассмотрим вращательное движение заряженного твердого тела вокруг 

закрепленной точки O , совпадающей с его центром масс, в постоянном по времени и 

однородном магнитном поле с вектором напряженности H . 

Для описания движения тела введем основные прямоугольные системы координат 

хyzO  и O : 

хyzO  - неподвижная система координат с началом в точке O  и осью zO , 

направленной параллельно вектору напряженности магнитного поля H ; 

O  - подвижная система координат, жестко связанная с телом, оси которой 

направлены по его главным центральным осям инерции. 

Предполагаем, что тензор инерции тела для точки O  в подвижной системе 

координат имеет диагональный вид 

),,( СВАdiagJ  , 
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а распределение зарядов будем характеризовать тензором зарядов [1]: 

 

*

3 2

*

3 1

*

2 1

А в в

в В в

в в C

  
 

    
   

 

 

Введем в рассмотрение вектор: 

 

2
H conste

mc


     , 

 

которая, представляет собой частоту ларморовой прецессии [2]. 

В результате векторные уравнения вращательного движения тела можно 

представить в следующем виде [3]: 

 

   
d

J J
dt

           , 

0
de

e
dt

    

 

Рассматриваемая механическая система является обобщенно-потенциальной [2], 

лагранжиан которой определяется формулой: 

 

1

2
L T u J      , 

 

где Т  - кинетическая энергия, u  - обобщенный потенциал. 

Таким образом, гамильтониан задачи имеет вид: 

1

2
F J  . 

Канонические уравнения движения заряженного тела в однородном магнитном поле 

в углах Эйлера  ,  ,   и соответствующих им канонических импульсах p , p , p  

имеет вид: 
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где 
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        (4) 

 
1

cos sin cos sin
sin

p p p p     

    

, 

 
1

cos cos sin sin
sin

q p p p     

     , 

r p . 

Уравнения (1)–(4) удобны для исследования вопросов интегрируемости задачи и для 

отыскания частных решений и исследования их устойчивости. 

Из формул (1)–(4) следует, что гамильтониан F не зависит от переменной   и, 

следовательно, допускает циклический интеграл p c  . Поэтому их порядок удобно 

понизить на две единицы. В результате уравнения движения запишем в следующем виде: 

 

dp F

dt









, 
dp F

dt









                                                    (5) 

d F

dt p

 



, 
d F

dt p

 



, 

 

где функции F0, F1, F2 определяются формулами (3), (4), в которых следует 

канонический импульс p c   рассматривать как параметр. 
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При изучении стационарных решений ограничимся такими случаями распределения 

зарядов, для которых 1 2 3 0в в в   . 

Стационарным решениям соответствуют постоянные значения переменных: 

 0
p p  , 

 0
p p  , 

0  , 0  , 

которые определяются из условия стационарности: 

 0
F F

 

 
 

 
, 0

F F

p p 

 
 

 
. (6) 

Система уравнений (6) допускает следующие стационарные решения [4]: 

 1. 
0

2


  , 0 0  , 

(0) 0p  , 
(0) 0p   (7) 

 2. 0
2


  , 0

2


  , 

(0) 0p  ,
(0) 0p   (8) 

Скорость вращения тела в указанных решениях (7), (8) является постоянной 

. .

0 

. Для решения (7) она равна 

  
.

*

0

1
q c B

B
    , (9) 

а для решения (8) 

  
.

*

0

1
p c A

A
    . (10) 

Рассмотрим достаточные условия устойчивости перманентного вращения тела (7), 

(9) вокруг неподвижной оси инерции тела 0η, параллельной вектору напряженности H  

магнитного поля. Для этого необходимо и достаточно, чтобы все диагональные миноры 

определителя: 

2 2 2 2
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2 2 2 2

2
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F F F F

p p p p p

 

 

    

    

    

    

 

 

    
 
      

 
    
 
       

  
    

       
 
    

        

 

были строго положительными. 

Вычисляя значения этих производных, получаем: 
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12 21 13 31 24 42 34 43 0a a a a a a a a        . 

Таким образом, достаточные условия устойчивости перманентного вращения тело, 

может быть представлено системой неравенств: 

 

11a >0, 
22a >0,                              (11) 

2

22 33 23a a a >0, 
2

11 44 41a a a >0 

 

Рассмотрим случай когда A B C  , 
* * *A B C  , т.е. эллипсоид зарядов 

представляет собой шар. 

Анализ неравенств (11) показало, что перманентное вращение тело устойчиво, если 

только оно происходит вокруг оси, соответствующей наибольшему моменту инерции тела.  

Вывод: Рассмотрено движение заряженного твердого тела вокруг закрепленной 

точки О, совпадающей с его центром масс в однородном магнитном поле с вектором 

напряженности. В случае, когда эллипсоид зарядов представляет собой шар. Выполнено 

исследование устойчивости перманентного вращения тела. 
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Аңдатпа. Зарядталған дененің бекітілген О нүкте айналасындағы қозғалысы 

қарастырылады, біртекті магниттік өрісте оның массалар ортасы кернеулік векторымен  

сәйкес келеді.  Сонымен қатар, дененің тұрақты айналу орнықтылығын зерттеу орындалған. 

Түйінді сөздер: айналмалы қозғалыс, зарядталған қатты дене, магниттік өріс, дененің 

тұрақты айналу орнықтылығы. 

SOME PARTICULAR SOLUTIONS OF THE CHARGED SOLID ARE IN THE 

MAGNETIC FIELD 
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named after Sh.Yessenov, Aktau, Kazakhstan  

Abstract. The movement of the loaded solid body round the fixed point О is considered, 

the intensity coinciding with its center of masses in a uniform magnetic field with a vector. And 

research of stability of permanent rotation of a body is also executed.  

Keywords: rotary movement, the loaded solid body, magnetic field, stability of the 

permanent rotation of the body. 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ ЗОН В 

ПОЛУПРОСТРАНСТВЕ 

 

Аннотация. Рассматриваются волновые процессы, возникающие в упруговязкопла-

стическом полупространстве при нестационарном действии осесимметричного штампа. 

Численное решение проводилось методом «распада-разрыва» С.К. Годунова. По 

результатам численных расчетов получены волновые картины и распространение 

диссипативных зон пластичности в упруговязкопластическом полупространстве.  

Ключевые слова: упруговязкопластическое полупространство, осесимметричный 

штамп, тензор напряжений, динамическое действие, граничные условия, пластические 

деформации. 

 

Известно [1] что численное решение нестационарных задач о распространении волн 

в упруговязкоплостическом полупространстве от динамического воздействия жестких 

штампов можно достаточно эффективно строить на основе метода “распада-разрыва”  

С.К. Годунова. Составленные конечно-разностные соотношения для 

упруговязкопласти-ческих сред в модели П.Пэжины, начальных, граничных и контактных 

условий для жёстких штампов разных форм охватывают широкий круг встречающихся в 

природе и технике объектов. Разработанные методики исследования, алгоритмы и 

программы расчётов, их компьютерная реализация позволяют выявить особенности 

волновых полей в зависимости от нелинейных свойств материала полупространства, его 

слоистости и форм штампов.  

В работах [1]-[2] задачи о действии жесткого бесконечного штампа конечной 

ширины на однородное и слоистое упруговязкопластическое полупространства  решались  

в условиях плоской деформации и при действии штампа с постоянной скоростью.  

В работе [3] указанным численным методом решена задача о нестационарном 

действии осесимметричного штампа с переменной по времени скоростью на однородное 

упруговязкопластическое  полупространство. В настоящей работе эта задача решается при 

другом законе изменения нормальной составляющей скорости. 

Постановка задачи. Пусть на свободную поверхность упруговязкопластического 

полупространства действует осесимметричный штамп в течение короткого промежутка 

времени  0   t  T. Далее при  t > T граница полупространства остается свободной от 

нагрузок. Скорость штампа  задается в виде: 

 

v = b(T2 – t2)                                                                            (1) 
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где b = Vmax / Т2  ,  T – время действия  штампа, Vmax -  максимальное значение 

скорости штампа, t – текущее время. 

Дифференциальные уравнения движения полупространства в случае осесимметрич-

ной деформации имеют вид [5]: 
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  - составляющие скорости частиц по осям r  и  z 

соответственно,  - плотность слоя. 

Для описания динамического поведения упруговязкопластического 

полупространства используем определяющие уравнения Пэжины [6]: 
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где   - параметр вязкости размерностью сек-1 ,    и    -модуль Юнга и 

коэффициент Пуассона соответственно,   - коэффициент Ламе.  

Функция Ф(F) в уравнении (3) определяется на основе экспериментальных 

исследований по динамическим свойствам среды и является в общем случае нелинейной. 

Символ   F  определяется следующим образом: 
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где J1 - первый инвариант тензора напряжений,  - безразмерный параметр, 

характеризующий скорость расширения среды, к0 - предел текучести материала, а второй 

инвариант девиатора напряжений равен ijij SSJ
2

1
2   

Подробности составления конечно-разностных соотношений основных уравнений 

задачи  приведены в [1] и [4].  Опуская выкладки, приводим конечно-разностный аналог 

граничных  условий в безразмерных переменных,  когда переменная скорость штампа имеет 

вид (1). 

На границе полупространства  z = 0  при  r    имеем: 
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Под штампом, т.е. при z=0 ,   r  :  
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Обозначения  в формулах (2) - (4) такие же, как и в работах [1]-[2]. 
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Разработан алгоритм численного решения исследуемой задачи в случае действия 

штампа с переменной скоростью и составлена программа расчета на языке «Microsoft 

FORTRAN». По результатам численных расчетов получены волновые картины и 

распространение диссипативных зон пластичности. На рис.1 показаны зоны остаточных 

деформаций в однородном полупространстве в различные моменты времени. На графиках 

2а и 2в показаны  изменения в зависимости от времени скорости V и нормального 

напряжения q по глубине полупространства.   

 

 а)                                                              в)                                           

 

 

Рисунок 1 – Развитие зон пластичности по времени: а) t=1,  в) t=5 

        а)                                                                в) 

 

 

Рисунок 2 – Изменение по времени скорости v (а) и напряжения q (в) под 

серединой штампа по глубине упруговязкопластического полупространства; кривые 

1,2,3,4 соответствуют точкам  (x1=0.5h;у1=0.5h), (x2=0.5h;y2=49.5h), (x3=0.5h;y3=99.5h),  

(x4=0.5h;y4 =149.5h) 

Вывод: Разработан алгоритм численного решения исследуемой задачи в случае 

действия штампа с переменной скоростью и составлена программа расчета на языке 
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«Microsoft FORTRAN». По результатам численных расчетов получены волновые картины 

и распространение диссипативных зон пластичности. Показаны зоны остаточных 

деформации в упруговязкопластическом полупространстве в различные моменты времени. 
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Abstract. Wave processes arising in an elastoviscoplastic half-space under the 

nonstationary action of an axisymmetric stamp are considered. The numerical solution was carried 

out by the "disintegration-discontinuity" method of S.K. Godunov. Based on the results of 

numerical calculations, wave patterns and the propagation of dissipative zones of plasticity in an 

elastoviscoplastic half-space are obtained.  
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Аңдатпа. Осьсимметриялық штамп стационарлық емес әрекет еткендегі серпімді 

тұтқырпластикалық жарты-кеңістіктегі пайда болған толқындық құбылыстар 

қарастырылады. Сандық шешім С.К. Годуновтың «ыдырау-үзіліс» әдісімен орындалды. 

Сандық есептеулердің нәтижелері бойынша серпімді тұтқырпластикалық жарты-

кеңістіктегі толқындардың үлгілері және пластиктің диссипативті аймақтарының таралуы 

алынды. 

Түйінді сөздер: серпімді тұтқырпластикалық жарты-кеңістік, осьсимметриялық 

штамп, кернеулер тензорі, динамикалық әрекет, шекаралық шарттар, пластикалық 

деформациялар. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИГИДРОЦИКЛОНОВ И ИНЖЕКТОРА В 

СИСТЕМЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СБРОСА ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена система предварительного сброса воды на 

первичных сборных пунктах, дожимных насосных станциях месторождений. Применение 

мультигидроциклонов и инжектора в системе предварительного сброса пластовой воды 

приводит к значительному улучшению качества товарной продукции.  

Ключевые слова: газ, вода, механические примеси, мультигидроциклон, инжектор, 

товарная продукция 

 

Известна система предварительного сброса воды на первичных сборных пунктах, 

дожимных насосных станциях месторождений [1,2]. Она включает в себя скважины, 

продукция которых поступает на автоматизированные групповые замерные установки 

(АЗГУ): узел дозирования деэмульгатора, устройство предварительного отбора газа (УПО) 

– «депульсатор», сепаратор 1 ступени сепарации, трубопровод с турбулентным и 

ламинарными участками, аппарат предварительного сброса воды, буферная емкость, насос 

откачки частично обезвоженной нефти. процесс осуществляется в следующей 

технологической последовательности. 

В обводненную после автоматического замера на АГЗУ дозируется деэмульгатор. В 

УПО и газосепараторе 1 ступени производится отделение нефти от газа. Газ под 
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собственным давлением транспортируется на газоперерабатывающий завод, а нефть 

проходит турбулентный и ламинарный участки трубопроводов, в которых осуществляется 

процесс внутритрубной деэмульсации нефти [3]. В аппарате предварительного сброса вода 

отделяется от нефти и направляется на очистные сооружения, а затем на кустовые насосные 

станции для закачки в пласт с целью поддержания пластового давления (ППД). Частично 

обезвоженная нефть поступает в буферную емкость и далее насосами откачивается через 

счетчик на центральный сборный пункт (ЦПС), где осуществляется глубокое 

обезвоживание и обессоливание на установках подготовки нефти (УПН). 

Основным недостатком является то, что вследствие наличия гидравлических 

сопротивлений в системе в процессе движения газожидкостной смеси по 

коммуникационным линиям в аппарате предварительного сброса воды и буферной емкости 

появляются и накапливаются легкие углеводородные компоненты в виде газа. Он 

периодически прорывается на прием центробежных насосов в момент их запуска в работу 

и резко снижает их производительность. Практически центробежные насосы обеспечивают 

откачку нефтей с содержанием свободного газа в количестве не более 3 % по объему [4]. 

Для осуществления надежной работы насосов газосодержащие нефти приходится 

подвергать более глубокой дегазации (вакуумной, горячевакуумной) и направлять 

содержащийся газ на факел. Это приводит к неоправданным энерго-материальным 

затратам, усложнению системы откачки нефтей, а также к потерям легких, наиболее ценных 

углеводородных компонентов нефти и к загрязнению атмосферы. 

В пластовой воде, дренируемой с аппарата предварительного сброса, содержится 

определенное количество как растворенного, так и свободного газа. Остаточный газ вместе 

с водой поступает на очистные сооружения или блочную кустовую насосную станцию. 

Наличие этого газа в воде создает пожарную опасность объекта и загазованность 

территории в целом. В нефти и воде присутствуют также в определенном количестве 

механические примеси и другие взвеси, которые вместе с нефтью попадают на 

нефтеперерабатывающие заводы, а с водой – на очистные сооружения или в 

нагнетательные скважины. Все это создает небезопасные условия работы оборудования и 

объектов подготовки и закачки воды в пласт. 

Процессы отделения газа от нефти происходит в результате снижения давления и 

нарушения равновесия между газовой и жидкой фазами, а воды от нефти – под 

воздействием гравитационных сил. Это приводит к тому, что как в нефти, так и в воде 

остается значительное количество газа, механических примесей, а в нефти, направляемой 

на откачку в ЦПС – большое количество воды. 
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Для интенсификации процессов отделения газа, воды и механических примесей, и 

газа из дренируемой воды, обеспечения высокой надежности работы центробежных 

насосов, сохранения легких, наиболее ценных углеводородных компонентов нефти, 

предотвращения потерь нефти и газа и загрязнения окружающей среды, повышения 

степени очистки нефти от воды, воды от нефтепродуктов в существующую систему 

предварительного сброса пластовой воды на промыслах рекомендуется внести следующие 

дополнения. 

Поток жидкости после турбулентного и ламинарного участков трубопровода 

направляется в трехпродуктовый мультигидроциклон (рисунок 1),  

позволяющий в одном технологическом аппарате осуществлять отделение тяжелой 

высокоминерализованной воды и механических примесей от газа и нефти за счет 

перераспределения давления в гидроциклонных элементах аппарата полем центробежных 

сил [5].  

Кроме того, в этих элементах осуществляется пленочный режим течения за счет 

вводного устройства специальной конструкции. Это также способствует дегазации нефти. 

В центре каждого гидроциклонного элемента образуется зона повышенного давления, куда 

устремляются растворенные газы и наиболее легкие углеводородные компоненты, 

собирающиеся в сборнике мультигидроциклона. Отделяемая в периферийной зоне каждого 

мультигидроциклонного элемента высокоминерализованная вода и мехпримеси проходят в 

шламосборник и удаляются в систему очистки сточных вод. 

Вода далее направляется в индивидуальный мультигидроциклон, где производится 

отделение газа, нефтепродуктов и шлама от воды. Вода таким образом очищается и 

направляется в нагнетательные скважины. Одновременно в этот мультигидроциклон 

направляется дренируемая вода из буферной емкости (см. рисунок). 

Газ из мультигидроциклонов и буферной емкости направляется в камеру инжектора, 

установленного на выкиде насоса. Это позволяет осуществлять постоянный отсос из 

сборника мультигидроциклонов легких углеводородных компонентов. Рабочим агентом 

активного сопла инжектора является нефть, откачиваемая из буферной емкости. 
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Рисунок 1 – Установка предварительного сброса пластовой воды 

 

По предлагаемой системе газоводонефтяная смесь с обводненностью до 90% вес, 

температурой 200С со скважины 1 поступает в автоматизированную групповую замерную 

установку 2, где автоматически производится замер продукции скважины. Далее она 

обрабатывается деэмульгатором 3, в устройстве предварительного отбора газа 4 и в 

сепараторе 1 ступени сепарации 6 газ 11 отделяется и через мультигидроциклон 5 

направляется в бензосепаратор 7, из которого газ поступает на компрессорную станцию, а 

излишки отправляются на факел. Стабильный продукт из емкости 8 через счетчик 9 

насосом 10 подается на центральный пункт сбора 11 и далее на установку подготовки 

нефти. Вода из емкости 6 и 8 собирается в отстойнике 12 и далее под напором направляется 

в НУР-3500, где подвергается обработке в поле центробежных сил с целью разделения на 

нефть, газ и воду. Для более глубокой очистки вода последняя поступает на установку 

подготовки воды 14 и далее в систему поддержания пластового давления. Из емкости 15 

отделившаяся нефть поступает в сборник 16 и насосом 17 через счетчик 18, а газонефтяная 

смесь инжектором 19 подается в центральный пункт сбора 11. 

Дренажная вода совместно с механическими примесями и другими взвесями из 

мультигидроциклона 13 и буферной емкости 15 направляется на очистку воды от шлама, 

нефтепродуктов и остаточного газа. Газ с мультигидроциклонов и буферной емкости 
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отсасывается инжектором 19, рабочим агентом активного сопла которого является 

откачиваемая насосом дегазированная нефть. 

Применение мультигидроциклонов и инжектора в системе предварительного сброса 

пластовой воды приводит к значительному улучшению качества товарной продукции: по 

содержанию воды в нефти, свободного газа в нефти, механических примесей при 

одинаковой производительности. При этом качество воды улучшается до значений, 

пригодных к закачке в нагнетательные скважины без дополнительной очистки. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА ЕСТЕСТВЕННОМ РЕЖИМЕ 

 

Аннотация. Целью работы является прогнозирование и использование эффективных 

методов разработки Кариманского месторождения и увеличение нефтеотдачи. В работе 

рассмотрены расчеты технологических и технико-экономических показателей разработки 

на естественном режиме, проанализированы варианты разработки. 

Ключевые слова: прогнозирования, месторождения, интенсификация, прогноз 

добычи нефти, технико-экономические показатели.  

 

Успешное решение задач экономического развития в области нефтедобычи требует 

дальнейшего повышения эффективности методов разработки месторождений и увеличения 

нефтеотдачи пластов. 

Важнейшая роль в решении этой задачи отводится научно-техническому прогрессу 

в области техники нефтедобычи и использованию новых научно-исследовательских 

разработок в процессах повышения нефтеотдачи [1]. 

Промышленное освоение нефтяного месторождения делится на два различных 

периода. В первом периоде идет эксплуатационное разбуривание и промысловое 

обустройство основного проектного фонда скважин, достигается максимальный объем 

добываемой нефти. В этот период, продолжительность которого в среднем составляет 15-

20 лет, осуществляется 85-90% инвестиций в создание новых основных производственных 
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фондов (ОПФ). Первые 3 года растет себестоимость добычи 1 т нефти, а затем снижается. 

Второй период характеризуется интенсивным ростом обводненности продукции скважин, 

снижением ежегодного объема добычи нефти [2].  

Именно качественный прогноз технико-экономических показателей на ранней 

стадии обеспечит разумную разработку месторождения в дальнейшем, уменьшая риски 

резкого падения добычи нефти.  

Рассмотрены расчеты технологических и технико-экономических показателей 

разработки на естественном режиме, проанализированы варианты разработки. 

На примере нефтяного месторождения Кариман рассмотрим особенности и 

результаты технико-экономического прогнозирования. 

Нефтяное месторождение Кариман открыли в августе 2005 г., в начале 2007 г. при 

опробовании поисковой скважины получили фонтанный приток нефти. Разработка залежи 

осуществляется на режиме истощения пластовой энергии.  

Нефть по типу легкая и средняя, не вязкая, малосернистая, высокопарафинистая, 

малосмолистая, застывающая и с не высоким выходом светлых фракций. 

По состоянию на 01.07.2014 г. на месторождении всего пробурено 22 скважины, из 

них 18 - действующих добывающих. 

Для контроля над разработкой месторождения Кариман с целью оценки 

продуктивности скважин, фильтрационных параметров пластов, энергетического 

состояния залежей выполняются комплексы гидродинамических исследований, 

включающего в себя исследования методом установившихся отборов (МУО), методом 

восстановления давления (КВД), замеры забойных и пластовых давлений и температур и 

т.д.  

Разработка залежи осуществляется на режиме истощения пластовой энергии. В 

настоящее время разрабатывается I - основной объект, II объект–  возвратный. Начальные 

пластовые давления и давления насыщения нефти с газом по объектам разработки 

составляет: I объект – 37,7 и 15,1 МПа, II объект – 33,5 и 8,1 МПа, соответственно [3].  

В целях интенсификации добычи на месторождении Кариман проводят следующие 

работы: бурения бокового ствола, кислотный гидроразрыв пласта, соляно-кислотная 

обработка. 

Прогнозирование дальнейшего развития месторождения основывается на 

следующих принципах. На месторождении выделено 2 эксплуатационных объектов с 

самостоятельными сетками добывающих скважин. Рассчитаны 2 варианта разработки 

залежи с категорией запасов В+С1.  
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Вариант 1 – базовый вариант, разработка месторождения проводится 

существующим фондом скважин без бурения новых скважин. 

Вариант 2 предусматривает бурения 9 новых скважин (2 вертикальных и 7 

горизонтальных). Основные технологические показатели по объектам представлены в 

таблицах 1 и 2. Для II объекта предусмотрен только 1 вариант, т.к. он является возвратным 

объектом. 

 

Таблица 1 – Сопоставление основных технологических показателей по вариантам 

разработки объекта I 

№ 

пп 
Показатели 

Ед. 

изм 

Варианты 

1 2 

1 Проектный уровень добычи нефти тыс.т/год 190,2 239,2 

2 Проектный уровень добычи жидкости тыс.т 194,2 244,3 

3 Макс. темп отбора от НИЗ % 6,7 8,4 

4 Год окончания разработки  2040 2036 

5 Накопленная добыча нефти тыс.т 2834,7 2836,9 

6 Накопленная добыча жидкости тыс.т 2975,0 2952,5 

7 Ср. обводненность к концу периода разработки % 19,5 31,0 

8 Коэффициент нефтеизвлечения доли ед. 21,5 21,5 

 

Таблица 2 – Основные технологические показателей по вариантам разработки 

объекта II  

№ 

пп 
Показатели 

Ед. 

изм 

Варианты 

1 

1 Проектный уровень добычи нефти тыс.т/год 62,1 

2 Проектный уровень добычи жидкости тыс.т 63,2 

3 Макс. темп отбора от НИЗ % 9,6 

4 Год окончания разработки  2036 

5 Накопленная добыча нефти тыс.т 645,7 

6 Накопленная добыча жидкости тыс.т 659,1 

7 Ср. обводненность к концу периода разработки % 4,2 

8 Коэффициент нефтеизвлечения доли ед. 15,8 
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В целом по месторождению фактическая система разработки (1 вариант) обеспечит 

максимальную добычу нефти с начала проектного периода составит 190,2 тыс.т (2014 г.), 

при темпе отбора от НИЗ 5,5 %. Накопленная добыча нефти на конец проектного периода 

(2040 гг.) составит 3480,5 тыс.т. Коэффициент извлечения нефти достигнет 0,202 д.ед., 

обводненность продукции – 19,5 %. Максимальный уровень добычи жидкости составит 

194,2 тыс.т. 

По второму варианту проектный уровень добычи нефти составит 239,2 тыс.т (2015 

г.), жидкости – 244,3 тыс.т при темпе отбора от НИЗ 6,9 %. Всего накопленная добыча нефти 

составила 3482,6 тыс.т. Значение коэффициента нефтеизвлечения составит 20,2 %, 

обводненность – 10,3 %. 

Экономическая эффективность вариантов. 

При планировании развития нефтяной промышленности, а также при 

проектировании и анализе разработки отдельных нефтяных месторождений рассматривают 

затраты труда и материальных ресурсов не только в их натуральном виде, но и в денежном 

выражении. Полную оценку различных вариантов разработки каждого отдельного 

нефтяного месторождения и развития нефтяной промышленности в стране или в регионе в 

целом можно осуществить с использованием как натуральных показателей 

геологоразведочных работ, разработки месторождений и добычи нефти, так и комплекса 

экономических и технико-экономических показателей, исчисляемых в денежных, денежно-

натуральных или натуральных единицах (доллар на тонну нефти, доллар на метр проходки, 

тонна нефти на одного работника ит.д.) [4]. 

Эффективность проекта оценивалась системой рассчитываемых показателей, 

выступающих в качестве экономических критериев, соответствующих принятой мировой 

практики. Варианты сравниваются по прибыльному периоду, то есть период когда выручка 

от продажи продукции будет выше, чем затраты, необходимые на ее производство. Так для 

1 варианта прибыльный период – 26 лет, для 2 варианта – 23 года. Суммарный объем 

добычи нефти и по вариантам за прибыльный период составляет:1 вариант 2771,1 тыс. тонн, 

2 вариант – 2797,8 тыс. тонн. Суммарная выручка от реализации продукции по вариантам 

за прибыльный период для 1 варианта – 1178,5 млн. долларов, 2 вариант – 1189,2 млн. 

долларов. Суммарные эксплуатационные затраты для 1 варианта – 1039,5 млн. долларов, 2 

вариант – 1012,2 млн. долларов. Из основных технико-экономических показателей 

вариантов разработки видно, что лучшим вариантом является вариант 2. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО И ВОДНОГО ТРАНСПОРТОВ 

 

Аннотация. В статье излагаются основы логистических принципов 

производственной деятельности морского терминала, являющегося важнейшим звеном 

логистической цепи, при перевалке грузопотоков с морского на железнодорожный 

транспорт. 
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терминал, судно, железнодорожный вагон, время простоев транспортных средств, 

финансовые расходы.   

 

Актуальность исследования проблемы взаимодействия железнодорожного и 

морского транспорта в припортовых транспортных узлах объясняется её непосредственным 

влиянием на улучшение качества жизни людей и важностью для развития всего 

транспортного комплекса государства, повышения эффективности его работы. 

Недостаточность внимания или запаздывание с разрешением проблемы взаимодействия 

железнодорожного и морского транспорта в припортовых транспортных узлах может 

вызвать не только транспортный коллапс, но и спровоцировать экономический кризис, 

если сотни железнодорожных составов будут простаивать на подходах к морским портам.  

На водном транспорте одним из главных объектов исследования логистической цепи, 

является морской терминал - важное звено этой цепи, связанное с перевалкой груза с 

морского на железнодорожный транспорт в порту прибытия через склад или по прямому 

варианту. В роли склада порта прибытия может выступать таможенный склад, склад 

стивидорной или экспедиторской фирмы, или портовый терминал. Ранее понятие терминал 

означало порт, в котором зарождался и заканчивался грузопоток. Современные морские 

порты являются промежуточным пунктом переработки транзитных грузопотоков. На них 

Транспорт, строительство, 

информационные системы и энергетика 
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зарождаются и заканчиваются только отдельные звенья этих грузопотоков. Причалы, 

прилегающие к нему складские и иные площади, административные здания, образуют 

грузовые районы, которые называют терминалами. В общем виде любой пункт сопряжения 

различных видов транспорта (железнодорожного, водного, автомобильного, воздушного, 

трубопроводного) сегодня принято считать терминалом [1]. 

Рассмотрим морской терминал, как звено логистической цепи, при перевалке 

грузопотоков с морского на железнодорожный транспорт (и обратно). Пропускная 

способность морского терминала определяется совокупностью пропускных способностей 

перегрузочных комплексов и припортовых железнодорожных станций. Пропускная 

способность перегрузочного комплекса определяется цепочкой «морской грузовой фронт 

- склады - железнодорожный грузовой фронт». Перегрузка грузов по прямому варианту (судно 

- железнодорожные вагоны, железнодорожные вагоны - судно) может быть эффективна, 

если она не влечет за собой простои судов и вагонов в ожидании погрузки / выгрузки. 

Простои судов и железнодорожных вагонов могут возникать при несоответствии 

вместимости портового терминала величине грузопотоков и недостатке перегрузочного 

оборудования. 

Затраты от простоя транспортных средств (тыс. тг.) можно рассчитать по формуле: 

 

                                                nЗ  tc  ,            (1) 

 

где:  З  – убытки от простоя транспортных средств, тыс. тг; 

 n  – количество железнодорожных вагонов (судов), стоящих в ожидании 

погрузки/выгрузки;  

c  – стоимость одних суток простоя железнодорожных вагонов (судов), тыс.тг. 

вагоно - сутки;  

t – время простоя железнодорожных вагонов (судов) сутки. 

Стоимость одних суток простоя (тыс.тг. вагоно – сутки) железнодорожного вагона 

можно вычислить по формуле: 

 

                                            21 PPC  ,      (2) 

 

Где 1P  – расходы на обработку одного груженого вагона и хранение груза в вагоне 

в течение суток, эти расходы определяются расчетным путем и учитывают отчисления на 
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амортизацию, техническое обслуживание и ремонт вагонов и железнодорожного пути, 

заработную плату работников, налог на имущество и прочее, тыс.тг /вагоно - сутки;  

2P – потери доходов железнодорожного транспорта за сутки простоя определяются 

расчетным путем, тыс.тг. /вагоно - сутки. 

Расходы на обработку и хранение груза в вагоне в течение суток определяется по 

формуле:  

 

                                АУРвоктоma kSSSSP  )(1       (3) 

 

где: k АУР – коэффициент, учитывающий расходы на содержание 

административно-управленческого персонала, общехозяйственные и прочие накладные 

расходы;  

aS  – расходы на хранение груза в вагоне и занятие железнодорожного пути 

под вагон, тыс.тг. /вагоно -сутки;  

mS  – расходы на маневровую работу по приему, отправлению и разборке 

передаточного поезда в расчете на один вагон, тыс.тг. /вагоно - сутки;  

ктоS  – расходы на заработную плату рабочим, выполняющим дополнительный 

технический и коммерческий осмотр вагонов, тыс.тг . /вагоно - сутки;  

воS –расходы на охрану груженых вагонов за время их простоя, тыс.тг. 

/вагоно - сутки. 

 

Расходы на хранение груза в вагоне и занятие железнодорожного пути под 

вагон определяются по формуле: 

 

                  S э =   210)()(
365

1  Hu
nвnn

L
n

SHuS рввв  , (4) 

 

где: 365 –  число дней в году; Sв – стоимость одного крытого вагона; 

в  –норма амортизационных отчислений на вагон, %;  

рв  - отчисления на ремонты, техническое обслуживание и смазочные материалы, 

%;  

Hu  - ставка налога на имущество, = 2%; Sn – стоимость одного погонного метра 

железнодорожного пути, тыс.тг.; 
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Ln – длина пути, необходимая для установки одного четырехосного вагона, м;  

ап – норма амортизационных отчислений за год от стоимости железнодорожного 

пути, %;    

nвa  – норма отчислений на ремонты и техническое содержание железнодорожных 

путей, %. 

Расходы на маневровую работу по приему, отправлению и разборке передаточного 

поезда в расчете на один вагон рассчитываются по формуле: 

 

                                         Sм = S
прв

м

tn

t
 ,      (5) 

где: S  – стоимость одного локомотива-часа работы маневрового локомотива, 

тысяч тг./час;  

мt  – общая продолжительность маневровых работ при приеме, отправлении и 

разборке одного передаточного поезда, часы; вn  - число вагонов в передаточном поезде;  

tnp - расчетное число суток простоя вагонов в ожидании подачи  и разгрузки в порту, 

сутки [2]. 

 

Расходы на заработную плату рабочим, выполняющим дополнительный технический 

и коммерческий осмотр вагонов: 

                                               Sкто

првсмдр

ктофотктокто

tntn

tkЧZ

..

,     (6) 

     

где: ктоZ  – средняя заработная плата в месяц осмотрщиков вагонов и грузов, 

тыс.тг./человек - месяц;  

ктоЧ  – общее число работников дороги, выполняющих дополнительный 

технический и коммерческий осмотр вагонов, человек; фотk  – коэффициент, учитывающий 

отчисления во внебюджетные фонды от фонда оплаты труда; 

ктоt  – общая продолжительность дополнительного технического и коммерческого 

осмотра вагонов, часы; рдn  – среднее число рабочих дней в месяце, сутки;  

смt   – продолжительность рабочей смены, часы. 

 

Расходы на охрану груженых вагонов за время их простоя 
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                                       ктоS
смдр

прфотвово

tn

tkЧZ

..

,      (7) 

где: воZ  – средняя заработная плата работников, выполняющих вооруженную охрану 

груженых вагонов в течение их простоя на станции, тыс.тг./человек - месяц;  

воЧ  – общее число работников, выполняющих вооруженную охрану груженых 

вагонов в течение их простоя на станции, человек. 

 

Потери доходов железнодорожного транспорта от перевозки грузом одним 

вагоном за сутки простоя определяются расчетным путем: 

 

                                                 
365

2



n

D
P ,            (8) 

 

где: D  – общий доход, получаемый  от грузовых перевозок за год, млрд. тг /год;  

n  – общее число груженых вагонов в рабочем парке по всей сети, тысяч вагонов; 365 

– число дней в году. 

 

Повышение производительности механизированных линий на 

специализированном причале дает возможность сократить стояночное время судов под 

грузовыми операциями. Экономический эффект Эв вследствие сокращения стояночного 

времени судов может быть подсчитан по формуле: 

                    Эв = А∙∆t = А Q (1/Мн   — 1/Мс),                                (9) 

где: А —часовая стоимость содержания расчетного типа судна 

на стоянке, тг.;  

∆t— сокращение стояночного времени на специализированном причале, ч;  

Мн, Мс — интенсивность погрузки-выгрузки принятого груза соответственно до и 

после специализации причала, т/судо-ч. 

 

 При специализации причала может увеличиться также производительность 

механизированных линий на загрузке-разгрузке вагонов, а время обработки вагонов в порту 

сократится.  

Экономический эффект в этом случае можно определить по формуле: 
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                     Эж=А ваг  ∙    В∆t ваг  = А ваг   ваг

B

t
q

Q
                                         (10) 

где:   А ваг — стоимость обработки вагонов, тг./вагоно-ч; 

        В — число обрабатываемых вагонов; 

        ∆t ваг — средняя экономия времени обработки одного вагона, ч;  

        q в — количество груза в вагоне, т.  

Общая экономия эксплуатационных   расходов  ∑Э (в тг.) по рассмотренным выше 

статьям при специализации причалов: 

 

                                 жвс ЭЭЭЭ                                                    (11) 

 

Таким образом, становится очевидной важная роль портового терминала, 

являющегося важнейшим звеном логистической цепи для эффективного взаимодействия 

железнодорожного и морского транспорта с целью повышения пропускной способности 

морских портов и создания предпосылок для повышения конкурентноспособности водного 

транспорта в целом. 
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ТЕҢІЗ ТЕРМИНАЛЫ -ТЕМІРЖОЛ ЖӘНЕ СУ КӨЛІГІНІҢ ӨЗАРА 

ӘРЕКЕТТЕСУІМЕН ЛОГИСТИКАЛЫҚ ТІЗБЕКТІҢ БАЙЛАНЫСТЫРУШЫ 

Табылов А.У., Хайрулла С.К. - Ш. Есенов атындағы каспий мемлекеттік 

технологиялар және инжиниринг университеті, Ақтау қ., Қазақстан 

Аңдатпа. Мақалада теңізден теміржол көлігіне жүк ағынын транзитті тасымалдау 

кезінде логистикалық тізбектегі ең маңызды буын болып табылатын теңіз терминалының 

өндірістік қызметінің логистикалық принциптерінің негіздері келтірілген. 
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MARINE TERMINAL, AS A LINK OF THE LOGISTICS CHAIN, WITH THE 

INTERACTION OF RAIL AND WATER TRANSPORT. 

Tabylov A.U., Khairulla S.K. - Caspian state university of technologies and engineering 

named after Sh. Esenov, Aktau., Kazakhstan, abzal.tabylov@bk.ru 

Аbstract. The article outlines the basics of logistics principles for the production activity 

of the sea terminal, which is the most important link in the logistics chain, when transiting cargo 

flows from water to railway transport. 

Key words: logistic chain, link of the logistics chain, seaport, terminal, ship, railway car, 

downtime of vehicles, financial expenses. 
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ОСНОВЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ  

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация. В статье излагаются основы логистических принципов для эффективной 

организации транспортных процессов на водном транспорте, предполагающие системный 

подход к решению множества проблемных вопросов и содержащие различные методы и 

принципы, направленные на достижение оптимизации транспортных процессов. 

Ключевые слова: логистические принципы, логистика, логистическая цепь, водный 

транспорт, морской порт, железнодорожный транспорт, транспортировка грузов, 

грузопоток, материальный поток, склады.  

 

В связи с задачами расширения присутствия национального морского торгового 

флота РК на рынке морских грузоперевозок в Каспийском море и повышения его 

конкурентоспособности актуальны вопросы применения на практике логистических 

принципов для эффективной организации грузопотоков. 
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Основой логистических принципов для эффективной организации транспортных 

процессов на водном транспорте являются научные, инженерно - технические, 

экономические решения и обоснования по грузопотокам, транзиту, физические и 

материальные процессы перевозок, перегрузок, складирования грузов. Логистика также 

охватывает различные виды деятельности, связанные с процессами продвижения товарных 

потоков на водном транспорте: управление грузопотоками, сохранность грузопотоков, 

их информационное, юридическое и финансовое обеспечение. Логистические принципы 

предполагают системный подход к решению множества проблемных вопросов и содержат 

различные методы и принципы, направленные на достижение оптимизации транспортных 

процессов на водном транспорте в целом. 

Структура логистического процесса состоит из двух основных подсистем: 

материальной и информационной. В связи с этим можно выделить основные этапы 

логистического процесса (рисунок 1). На рисунке точки А и Г - моменты времени 

начала и окончания логистического процесса, точки Б и В - начала и окончания 

материального потока. Интервал АБ соответствует этапу планирования и организации 

грузопотока (ЭПО). На этом этапе производится выбор характера, номенклатуры и 

параметров грузов, востребованных на рынке, обосновываются параметры грузопотока и 

виды смежных транспортов. Участок БВ – это этап материального потока (ЭПМ), на котором 

осуществляется поставка сырья, материалов, изготовление товаров, транспортировка, 

складирование и так далее, то есть происходит физическое распределение товаров [1]. 

Участок ВГ соответствует этапу контроля и анализа (ЭКА). На этом этапе перевозки груза и 

материального потока уже нет, но продолжаются некоторые информационные и 

финансовые потоки.  

 

 

Рисунок 1 - Структура логистического процесса 
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Согласно логистическим принципам при совершенствовании или проектировании 

заново какого-либо звена логистической цепи необходимо рассматривать всю 

логистическую цепь. В данном случае это будет логистическая цепь доставки импортных 

внешнеторговых грузов. Системное построение логистической цепи предполагает цель 

создания системы, выделение элементов системы и структуры. Перемещаемые грузы, 

транспорт (железнодорожный и морской), склады, информационные потоки, юридическое, 

финансовое, инженерно-техническое и научно-методическое обеспечение являются 

компонентами логистической системы.  

 

 

 

Рисунок 2 - Схема выполнения принципа доставки «от двери до двери» 

 

Все компоненты можно разделить на материальную и информационную 

подсистемы логистической цепи. Логистическая цепь доставки импортных внешнеторговых 

грузов включает следующие технологические этапы транспортного процесса: грузы со 

склада предприятия - грузоотправителя страны-экспортера перегружаются на 

автомобильный транспорт. Автотранспортом грузы доставляются на склад в морском порту 

страны-экспортера. Этот склад может принадлежать порту, таможне, стивидорской или 

экспедиторской фирме. На складе порта отправления грузы должны пройти учет. Далее 

грузы через склад или по прямому варианту перегружаются на морской транспорт. Морской 

транспорт доставляет груз на склад отечественного порта прибытия. Здесь грузы также 

проходят учет. На железнодорожный транспорт грузы перегружаются через зону хранения 

или по прямому варианту. Железнодорожный транспорт доставляет грузы на склад 

станции назначения. Склад может принадлежать железнодорожной станции или 

экспедиторской фирме. Логистические принципы организации грузопотоков 

предусматривают выполнения принципа доставки «от двери до двери» ("from door to door") 

(рисунок 2), поэтому заключительным этапом является процесс перегрузки грузов на 

портовом складе, станции назначения на автомобильный транспорт с использованием 

портовых механизированных перегрузочных линий, с доставкой грузов на склад 

грузополучателя. Здесь осуществляется перегрузка груза с автотранспорта на склад 
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грузополучателя. Доставка грузов по технологии «от двери до двери» предполагает, что 

компания-перевозчик берет на себя всю организацию доставки от склада отправителя до 

склада получателя. Доставка «от двери до двери» подразумевает, что перевозчик может 

воспользоваться различными видами транспорта, чтобы доставить груз в кратчайшие 

сроки. Такие перевозки еще называют мультимодальными. 

Таким образом, логистическая цепь представляет собой процесс транспортировок 

грузов от одного склада до другого с использованием механизированных перегрузочных 

линий на специализированных причалах морских портов [2]. 

Каждый из двух составляющих процессов характеризуется рядом основных 

параметров. 

Для транспортировки грузов такими параметрами будут являться: 

–   скорость перевозки  груза  определенным  видом  транспорта - v, узловая, 

км/сутки; 

– расстояние перевозки - 1, мили, км; 

– длительность перевозки - Т, сутки; 

– стоимость перевозки - s , тг; 

– размер транспортной партии - ,Q т. 

Для операций по перегрузке и складированию грузов характерными будут являться 

следующие параметры: 

– время прибытия транспортной партии - t ; 

– время отправления транспортной партии - t ; 

– интервал времени между отправлениями или прибытиями транспортных партий - t  

сутки; 

– срок хранения транспортной партии - T , сутки; 

– стоимость переработки и хранения груза на складе - S , тг; 

– емкость склада, трюма - E , тысячи тг. 

Приведенные выше параметры работы логистической цепочки будут влиять на 

выбор маршрута продвижения груза, исходя из условий клиента. Оптимизация этих 

параметров позволит привлекать дополнительные объемы грузов и обеспечивает 

повышение производительности механизированных линий на специализированном 

причале. 

Это дает возможность сократить стояночное время судов под грузовыми 

операциями. Экономический эффект Эв  вследствие сокращения стояночного времени 

судов может быть подсчитан по формуле: 
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                        Эв = А∙∆t = А Q (1/Мн   — 1/Мс),                                   (1) 

где: А —часовая стоимость содержания расчетного типа судна 

на стоянке, тг.;  

 ∆t— сокращение стояночного времени   на специализированном причале, ч;  

 Мн, Мс — интенсивность погрузки-выгрузки принятого груза соответственно до и 

после специализации причала, т/судо-ч. 

При специализации причала может увеличиться также производительность 

механизированных линий на загрузке-разгрузке вагонов, а время обработки вагонов в порту 

сократится. Экономический эффект  в этом случае можно определить по формуле: 

                                Эж=А ваг  ∙    В∆t ваг  = А ваг   ваг

B

t
q

Q
                                                (2) 

где:   А ваг — стоимость обработки вагонов, тг./вагоно-ч; 

В — число обрабатываемых вагонов; 

∆t ваг — средняя экономия времени обработки одного вагона, ч;  

q в — количество груза в вагоне, т.  

 

Общая экономия эксплуатационных   расходов  ∑Э  по рассмотренным выше 

статьям при специализации причалов: 

 

                               жвс ЭЭЭЭ                                                                       (3) 

 

Склады в пунктах взаимодействия различных видов транспорта создаются не только 

для хранения грузов, но и, главным образом, для преобразования параметров грузопотоков. 

Входящий со стороны моря грузопоток имеет одни характеристики. Масса грузов в судне 

на порядок превышает массу железнодорожного состава. Следовательно, для того, чтобы 

перевезти грузы, прибывшие на одном судне, потребуется несколько железнодорожных 

составов. Суда с определенным видом груза, как правило, заходят в порт с перерывом в 

несколько дней, тогда, как поезда с припортовой железнодорожной станции отправляются 

ежедневно. 

Многочисленные исследования транспортных процессов показывают, что 

неравномерность транспортных потоков – явление объективное, обусловленное множеством 

факторов: организационных, правовых, технических, технологических, информационных 

и прочих. Правильно спрогнозировать влияние этих факторов на транспортный процесс 
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очень сложно. В силу вышесказанного следует вывод о необходимости наличия грузовых 

терминалов в транспортных цепочках.  
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АКТ ЭЛЕМЕНТТЕРІН ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ ҚОЛДАНУ  - ЗАМАНАУИ БІЛІМ 

БЕРУ НЕГІЗІ 

 

Аңдатпа. Мақалада қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды білім беру 

қызметіне енгізу және орта және орта арнаулы ұйымдарға мұғалімдерді оқыту 

қарастырылады  

Түйінді сөздер: Медиа технологиялар, ақпараттық-коммуникативтік технологиялар, 

электронды білім беру, электрондық оқулықтарды, интерактивті тақта.  

 

Қазіргі таңда медиа технологиялардың адамға әсерінің өсіп келе жатқаны байқалуда. 

Бұл, әсіресе, кітап оқуға қарағанда үлкен қызығушылықпен теледидар қарайтын балаларға 

қатысты. Жаңа ақпараттың, жарнамалардың, компьютерлік технологиялардың, электронды 

ойыншықтардың кең ағымы баланың тәрбиесі мен оның қоршаған ортаны қабылдауына зор 

ықпал етуде. Бұрын оқушы қажетті ақпаратты оқулықтардан, әдебиеттерден, мұғалім 

дәрістерінен, конспектілерден алған болса, қазір мұғалім заманның қарқынды дамуын 

есепке ала отырып оқу үрдісіне ақпаратты берудің жаңа әдістерін енгізуі қажет. Себебі, 

білімді теледидардағы сауықтырушы бағдарламалар арқылы алуға бейімделген баланың 

миы оқу процессінде медиа құралдар арқылы ұсынылған ақпаратты тез әрі оңай 

қабылдайды. Сонымен қатар, оқушыны белгілі бір біліммен ғана қамтамасыз ету 

жеткіліксіз. Оқушының өз бетінше білім алуына, ізденуіне көп мән берілуі тиіс. Олардың 

білім алуымен қатар тапқыр, ой-өрісі жоғары, өз пікірін ашық білдіретін, жаңашыл ұрпақ 

болып тәрбиеленуі қажет. Осы аталғандарды іске асыру үшін сабақта ақпараттық-

коммуникативтік технологияларды пайдалану маңызды болмақ [1]. 

Бүгінгі заман талабына сай жаңа технологиялармен сабақ жүргізуде ақпараттық-

коммуникативтік технологияларды пайдалану өте тиімді. Дәстүрлі білім берумен қатар 

ақпараттық технолгияларға негізделген дәстүрлі емес оқыту кеңінен қолданыла бастады. 

Бұл Интернет- технолгиялар немесе электронды білім беруге негізделген ашық және 

қашықтан оқыту жүйелері [2]. 

Ақпараттық – коммуникациялық технология электронды есептеуіш техникасымен 

жұмыс істеуге, оқу барысында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық 

оқулықтарды, интерактивті құралдарды қолдануға, интернетте жұмыс істеуге, 

компьютерлік оқыту бағдарламаларына негізделеді. Ақпараттық әдістемелік материалдар 

коммуникациялық байланыс құралдарын пайдалану арқылы білім беруді жетілдіруді 

көздейді. 
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Бұл технологияны пайдаланудың негізгі мақсаты ақпараттық технологияларды 

қолдана отырып оқу-тәрбие процесінің барлық деңгейін жетілдіру, оқу-тәрбие жұмысына 

жаңашылдық енгізу болып табылады, яғни сабақты қызықты етіп өтікізу арқылы 

оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарын арттыру, білім сапасының көтерілуіне 

жағдай жасау, оқыту процесінің сапасын арттыру, қажетті ақпаратты іздеуді оңайлату және 

көлемін ұлғайту. Сонымен қатар оқушыны заман талабына сай жан-жақты дамыту, 

ақпараттық қоғамда өмір сүруге икемдеу, оның коммуникативтік қабілеттерін дамыту, 

өздігінен ізденуге, шешім қабылдай білуге бағыттау, ақпараттық мәдениетін қалыптастыру, 

ақпаратты өңдей білуге үйрету. 

Ақпараттық – коммуникативтік технологиямен жұмыс істеу – компьютерді 

пайдалануға, модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивті тақтаны қолдануға, 

интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларына негізделеді.  

Заманауи білім беру ісінің басты шарттарының бірі оқушының өзіне керекті 

мәліметті өзі іздеп табуына мүмкіндік беру, олардың өз оқу бағыттарын өзінің таңдай 

білуіне жағдай жасау. Педагогтар үшін келесі артықшылықтарды айта кетуге болады: 

1. Тақырып шеңберінде айтылуға тиіс мәліметтер көлемін ұлғайтады, яғни уақытты 

тиімді пайдалануға мүмкіндік алады; 

2. Оқушылардың интернет арқылы өз бетінше ізденіп жұмыс жасауларына 

мүмкіндік жасалады; 

3. Оқушы өзге оқушылармен топтасып бірге жұмыс істеуіне мүмкіндік туғызылады; 

4. Сабақта өтілетін тақырыпқа байланысты киноларды, слайдттарды, суреттерді, 

кестелерді пайдалана отырып, оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтарын арттырады 

т.б. 

5. Электронды оқулықтарды пайдалану арқылы сабаққа жаңашылдық енгізеді.  

Қазіргі мектептердің даму болашағы қоғамның даму үрдісімен үнемі өсіп отыратын 

ақпарат көлемінің әртүрлі тегімен анықталады. Оқушыларға білім беруде жаңа оқыту 

технологияларын қолдану, инновациялық бағытта жұмыс жасау заман талабына сай талап 

етілуде. Оқу процесінде компьютерді тиімді пайдалану және қолдану кейінгі жылдары 

айтарлықтай оң тәжірибе беріп отыр. Атап айтсақ, оқушылардың өз бетімен ізденісі, пәнге 

деген қызығушылығын арттырып, шығармашылығын дамытуға, оқу қызметінің мәдениетін 

қалыптастыруға, дербес жұмыстарын ұйымдастыруға ерекше қолайлы жағдай туғызып 

отыр [4,5]. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияны дамытуды білім берудің бір бөлігі 

ретінде қарауға болады. Соңғы жылдары заман ағымына сай күнделікті сабаққа компьютер, 

электрондық оқулық, интерактивті тақта қолдану қарқынды дамуда. Білім беру жүйесі 
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электрондық байланыс, ақпарат алмасу, интернет, электрондық пошта, телеконференция, 

On-line сабақтар арқылы іске асырылуда. 

Білім беру саласында түрлі технологиялар енгізілуде, бірақ олардың ішінен 

қажеттісін таңдап, сабақтың әр кезеңінде тиімді қолдану басты талап. Мәселе 

технологияларды кеңінен пайдалану емес, мәселе – тұлғаны нәтижеге бағыттай білім 

беруде. Қазіргі таңда айтар болсақ, көрнекілік әдісі мен техникалық құралдарды қолдану 

әдісін ақпараттық-коммуникативтік технологияның бір өзі атқара алады. 

Көптеген мектептерде мультимедиа кабинетте электрондық оқулықтар, 

интерактивтік тақта, проектор арқылы білім алуға мүмкіндік бар. Осы мүмкіндіктерді 

тиімді пайдалану және оқушыларды пәнге қызықтыра алу ең маңызды мақсат. 

Оқытудың ақпараттық-коммуникативтік және интерактивтік технологиялары 

бағыттары: 

а) электронды оқулықтар;  

ә) телекоммуникациялық технологиялар; 

б) мультимедиалық және гипермәтіндік технологиялар; 

в) қашықтықтан оқыту (басқару) Интернет.  

Қазіргі уақытта заманымызға сай қоғамды ақпараттандыруда педагогтардың 

біліктілігін ақпараттық – коммуникациялық технологияны қолдану саласы бойынша көтеру 

негізгі міндеттерінің бірі. Кез келген білім беру саласында мультимедиалық электрондық 

оқыту құралдары барлық пәндерді оқытуға пайдаланылады. Бұл бағытта ақпараттық 

технологияны оқыту үрдісіне екпінді түрде енгізу бағытында және қолданылатын жаңа 

құралдардың бірі – бағдарламалық – техникалық кешен болып саналатын интерактивті 

тақта болып табылады. Интерактивті тақтамен өткізген сабақ оқушының пәнге деген 

қызығушылығын арттырып, интеллектуалдық шығармашылық белсенділігін, 

дарындылығын дамыту факторларының бірі болса, мұғалім үшін шеберлік пен 

сауаттылығын арттыратын, уақытын үнемдейтін, эстетикалық талғамға сай безендіріліген 

көрнекілік құралы болып табылады. Жаңа ақпараттық технологиялар педагогтік 

мүмкіндіктерін күшейтетін құрал, бірақ ол мұғалімді алмастыра алмайды. Компьютерлік 

мүмкіндіктер психология мен дидактика тұрғысынан талданып, керек кезінде 

педагогикалық талаптарға сай қолданылу керек. Соның негізінде оқытудың тиімді әдіс-

тәсілдерін мұғалімнің өзі анықтап алу қажет [3]. 

Оқушылардың жеке және топтық жұмыстануымен бірге, сонымен қатар экранға 

немесе интерактивті тақтаға мультимедиалық проектор көмегімен проекцияланатын 

көрнекі - демонстрациялық қосымшаларды пайдаланып өткізілетін сабақ формалары 

қолданылады. Сынып ішіндегі жергілікті желіні пайдалану арқылы, оқушылар бір-бірінің 
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жұмыстарын сараптап, тапсырманы орындап болған оқушының дайын қорытынды 

жұмысын тақта арқылы көрсетуге болады. Сонымен бірге топтық және жеке жұмыс 

үлгілерін сәйкестендіріп, алдын - ала дайындап қоюға да болады. 

Қарапайым тақта және компьютер проекторына қарағанда, интерактивті тақта сабақ 

мазмұнын кеңінен ашуына мүмкіншілігі өте зор. Интерактивті тақтаны пайдалану кезінде 

үлкен жетістікке қол жеткізу үшін, тек қана сауатты сабақ жоспарлап, керекті 

материалдарды дайындау керек. 

Сабақта мұғалім интерактивті тақтаны бір емес бірнеше рет пайдалана алады, қарапайым 

тақтаға қарағанда интерактивті тақта пайдалануға ыңғайлы, әрі уақыт үнемдейді [4]. 

Қашықтықтан оқыту – ақпараттық коммуникациялық технологиялық құралдар 

(компьютерлер, телекоммуникациялар, мультимедия құралдары) және ғылыми негізделген 

тәсілдер арқылы білім алу (күндіз, сырттай, экстернат) формасы. Бүгінгі таңда осы 

технология өте кең тараған. Қашықтықтан оқытудың артықшылығы: Компьютерлік 

телекоммуникациялар оқу материалдарын тыңдаушыға жылдам жеткізеді; 

телеконференциялар арқылы нақты уақыт режимінде оқұшылардың мұғаліммен 

сұхбаттасуын ұйымдастыра алатын виртуальді класс жасау мүмкіндігі туады; 

оқушылармен кері байланыс жасауға да пайдалануға болады. Бұл технологияның біздің 

елімізде кең таралуы жайлы айту әзір ертерек, өйткені толыққанды қашықтан оқыту жайлы 

айту үшін оқу орындарында және оқушының үйінде де жақсы техникалық және 

программалық құралдар болуы тиіс. Оның үстіне байланыс арналарының да сапасы жақсы 

болуы керек.  

Мультимедиялық технологиялар - әртүрлі типті мәліметтерді дайындау, өңдеу, 

біріктіру, ұсыну әрекеттерін ақпараттық және бағдарламалық жабдықтарды пайдалану 

арқылы жүзеге асыратын құралдар, әдістер мен тәсілдер жиынтығы.  

Білім берудегі мультимедия – таным процесінің жоғарылауына септігін тигізетін, 

білім беру мазмұнын интерактивті формада ұсынатын, дидактикалық ақпаратты-

бағдарламалық құрал. Мультимедия – пайдаланушыға әртүрлі типті ақпаратты біріктіріп 

ұсыну технологиясы. 

Электрондық оқу құралы – бұл оқу курсының ең маңызды бөлімдерін, сонымен бірге 

есептер жинағы, анықтамалар, энциклопедиялар, карталар, атластар, оқу эксперименттерін 

жүргізу нұсқаулары, практикумға, курстық және дипломдық проектілерге нұсқау және т.б. 

білім беруді басқаратын электрондық оқу құралы. 

Сонымен қатар электрондық оқулықтарды сабақта пайдалану кезінде оқушылар 

бұрын алған білімдерін кеңейтіп, өз бетімен шығармашылық тапсырмалар орындайды. 

Әрбір оқушы таңдалған тақырып бойынша тапсырмалар мен тарау бойынша тест 
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жұмыстарын орындап, анимациялық практика тапсырмаларымен жұмыс жасауға 

дағдыланады. Электрондық оқулық арқылы түрлі суреттер, видеокөріністер, дыбыс және 

музыка тыңдатып көрсетуге болады. Бұл, әрине мұғалімнің тақтаға жазып түсіндіргенінен 

әлдеқайда тиімді, әрі әсерлі. Меңгерілуі қиын сабақтарды компьютердің көмегімен 

оқушыларға ұғындырса, жаңа тақырыпқа деген баланың құштарлығы оянады деп 

есептеймін. Осылайша оқыту құралдарының бірі – электрондық оқулық. Ол оқушыларды 

даралай оқытуда жаңа информацияларды жеткізуге, сондай-ақ игерілген білім мен 

біліктерді тестік бақылауға арналған бағдарламалық құрал. 

Ақпараттық технологияны қолдануда, әдетте шынайы өмірлік жағдайлар келтіріліп, 

балалар салыстыруға, өз ойларын сол тақырыпқа сай жеткізе білуге итермелеу керек. 

Рольдік ойындар пайдалану, білгірлігінің қалыптасуы барысында жеке белсенді 

позициясын қалыптастыруға жағдай тудырады, қарым-қатынас дағдыларын орнықтырады, 

сыни тұрғыдан ойлауға үйретеді. Демек, ақпаратты технологияны пайдалану оқу үрдісіне 

енгізу тіл үйретуде тиімді. Тыңдап – түсіну, көріп – байқау құралдарының концепциясында 

оқыту былайша орналасады: тыңдау – сөйлеу – оқу – жазу. Оның ішінде ауызша қабылдау 

әрдайым ілгері шығып отырады. 

Сабақты интернет желісіне қосылған компьютер арқылы өткізу өте тиімді және 

қызықты. Мысалы сабақ үстінде кез келген тақырыпты өтіп жатып, оқушыларды 

гиперссылка жасау арқылы қосымша материал іздеуге дағдыландыруға болады [5].  

Қорыта келгенде оқыту үрдісінде ақпараттық технологияны қолдану білім сапасын 

жақсартуға көмектеседі. «Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты 

әлемдік стандартқа сай жаңа білім беру өте – мөте қажет» деп, ел Президенті атап 

көрсеткендей, ақпараттық технологияларды мемлекеттік тілді оқытуда тиімді пайдалану – 

жаңа білім берудің бірден–бір шарты. Өздігінен белсенді әрекет ету арқылы білімді 

меңгерту қазіргі мұғалімнің негізгі талаптарының бірі. Сонымен мемлекеттік тілді оқыту 

жүйесіне ақпараттық технологияны еңгізу тілді саналы меңгертіп, байланыстыра сөйлеуде 

ғана емес, өскелең ұрпақтың ізденімпаздық әрі шығармашылық қабілеттерін дамытуда 

ықпалы зор және тіл меңгеруге деген қызығушылығы арта түседі. Сабақтың барысында өз 

көзқарасын дәлелдеп, пікірін қорғай білуге талаптандыру, басқаларды да тыңдай білу және 

өз позициясын түсіне білуге, өз ойын қисынды айта білуге үйрету, адамдар арасындагы, 

яғни, оқытушыларымен қарым-қатынасты дұрыс жолға түсіруге ықпал ету болып 

табылады. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос внедрения современных 

информационных технологий в образовательную деятельность и подготовка педагогов для 

средней и средне-специальной организации.  

Ключевые слова: медиатехнологии, информационные и коммуникационные 

технологии, электронное обучение, электронные учебники, интерактивные доски. 

THE USE OF ELEMENTS OF THE ACT IN THE LEARNING PROCESS AS 

THE BASIS OF MODERN EDUCATION 

Suleimenova B.B. Raushanova A.N. - Caspian state university of technologies and 

engineering named after Sh. Esenov, Aktau., Kazakhstan 
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ДИАЛОГ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье отражены некоторые результаты опыта внедрения 

новых педагогических подходов, апробированных в ходе прохождения курсов обучения 

тренеров по Программе дополнительного профессионального образования студентов 

выпускных курсов высших учебных заведений, осуществляющих подготовку 

педагогических кадров, разработанной на основе уровневых программ повышения 

квалификации педагогических кадров Республики Казахстан. 

Ключевые слова: новые педагогические подходы, критическое мышление, диалог, 

групповая работа. 

 

Главная задача, стоящая перед преподавателем при планировании занятия - вовлечь 

студентов в процесс обучения, развить их умение мыслить и анализировать, а для этого 

необходимо активировать их внутреннюю мотивацию.  

Любой правильно организованный вид учебной деятельности служит средством 

развития мыслительного процесса, поэтому перед нами стояла задача оценить влияние 

диалога и групповой работы на развитие критического мышления обучающихся, 

придерживаясь при этом основной цели занятия – формирования у студентов навыков 

решения задач с использованием алгоритмов.  

Какова роль диалога в обучении? На первый взгляд, казалось бы, ответ очевиден. 

Ведь модель Л.Выготского предполагает, что знания приобретаются в результате 

вовлечения обучающегося в диалог [1, с.126]. 

Любое занятие содержит диалог в той или иной его форме. Но как правильно 

организовать диалог в группе, если при планировании занятия диалог выбран в качестве 

главного инструмента достижения цели урока, не забывая при этом о процессе 

интеллектуального развития студента. 

Для организации диалогового обучения в своей практике, мы основывались на 

мнении Александера, который утверждает, что беседа - это взаимный процесс, в котором 

идеи проходят в двух направлениях и на этой основе продвигают обучение вперед [1, с.126].  



КМТИУ ХАБАРШЫСЫ №1(27)2015 ///ВЕСТНИК КГУТИ №1(27)2015/// THE BULLETIN OF CSUTE, 2015, Vol.27, №1 

 

53 
 

Применение диалога, как двухстороннего процесса обмена информацией между 

равноправными партнерами, помогает активизировать мыслительную деятельность 

студентов, формирует навыки обсуждения, учит конструктивно высказывать и 

аргументировать свои убеждения. 

«Не верь всему, что ты услышал» - это принцип, которого мы придерживались при 

проведении занятия по внедрению стратегий критического мышления. 

Непосредственная работа с визуальными и устными материалами способствует 

независимому размышлению обучающихся, их взаимодействию и высказыванию своих 

мнений [1, с.116]. На разных этапах занятия мной применялись различные приемы 

организации мыслительной деятельности.  

На первом этапе ознакомления с материалом был использован прием «Знаю – хочу 

узнать – узнал». Учитывая преобладание у студентов внешней мотивации, одним из 

обязательных критериев была определена необходимость распределения представленного 

материала в соответствии с пунктами данного приема. При чем материал намеренно 

содержал одно неверное определение. 

Далее на этапе обмена знаниями применен метод «Зигзаг», когда каждый участник 

группы, выступая в роли эксперта, знакомит других участников-партнеров со своим 

видением представленного материала и дополняет его имеющимися у него знаниями этого 

вопроса. Цель данного приема состоит в том, чтобы все участники группы в полной мере 

овладели учебным материалом. На данном этапе занятия студентам было предложено 

слушать собеседников и делать соответствующие письменные заметки, не озвучивания их 

вслух, и не вступая в диалог. 

На третьем этапе, после ознакомления с мнениями всех участников малой группы, 

студентам было предоставлено некоторое время (3 минуты) для соотношения полученной 

информации с той, что была у них в начале занятия, и определения своей стратегии ведения 

диалога с другими участниками. Для чего им было предложено сопоставить различные 

мнения по рассматриваемому вопросу и распределить сформировавшиеся знания по трем 

критериям:   

- с чем я согласен; 

- в правдивости какой информации я сомневаюсь; 

- с чем я категорически не согласен. 

Далее на этапе обмена мнениями диалог строился по принципу исследовательской 

беседы. На данном этапе обучающимся были заданы 2 вопроса: 

- предположим, кто-то сказал, что алгоритм применим лишь для решения 

математических задач. Что Вы на это скажете? 
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- дайте оценку правильности алгоритма, не обладающего всеми известными Вам 

свойствами.  

По нашему мнению, данный подход положительно отразился на эффективности 

построения диалога как средства развития критического мышления. Так как, у студентов 

уже сформировались теоретические знания по данной теме, вопросы предполагали деление 

на некоторые условные группы всех известных им видов задач, что требует анализавидов и 

способов передачи информации. Второй вопрос предполагал некоторый творческий 

подход, так как необходимо было сопоставить определение алгоритма со всеми его 

свойствами, и предположить возможные характеристики алгоритма, не обладающего всеми 

свойствами одновременно, что также активизирует мыслительную деятельность.  

Результаты групповой работы было предложено оформить в виде ментальной карты 

по приему «Корзина идей», когда в презентации должны быть отображены все озвученные 

мнения с указанием их связей. Презентацию представлял спикер, который не был заранее 

определен. 

По итогам занятия студентам было предложено сопоставить намеченные ими 

собственные цели развития (что хочу знать) с теми знаниями, которые они получили в 

процессе групповой работы. А также определить достигнута ли ими цель и что этому 

способствовало либо препятствовало. 

Так как у студентов отсутствовали навыки анализа новой не изученной темы, с 

трудностями они столкнулись уже на этапе первоначального ознакомления с материалом. 

Например, со слов обучающихся, непростым оказалось деление по предложенной схеме – 

фрагменты материала, которые вроде бы были известны им ранее, представлены в другом 

формате и более содержательны, что затрудняет их отнесение к какому-либо критерию. 

Выступая в роли эксперта, все студенты пересказывали прочитанное, то есть 

демонстрировали лишь особенности визуальной памяти. Для вовлечения студентов в 

работу и активизации мыслительного процесса им было предложено дополнять 

выступление своими знаниями и опытом по теме занятия. Данный прием эффективно 

отразился на ходе урока – обучающиеся сопоставляли предложенную информацию с 

темами, изученными ими в ходе школьного курса информатики. Некоторые студенты, 

проявляющие повышенный интерес к компьютерным технологиям, в своем выступлении 

рассказали о новых разработках в программировании, информацию о которых они 

получили из других источников. Данный факт еще раз подтверждает насколько важно 

развивать у студентов внутреннюю мотивацию.  
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Однако подобный формат первого этапа урока занял много времени, так как 

выступающие часто отвлекались от темы занятия, поэтому требовалось фокусировать 

внимание студентов на теме занятия. 

Неумение подвергать сомнению все услышанное отразилось в результате работы на 

третьем этапе при распределении полученной информации по критериям «согласен – 

сомневаюсь - не согласен». Так, правдивость информации, предложенной для изучения 

преподавателем, сомнений у студентов не вызвала. Исключение составил студент Н., 

который сопоставив знания, приобретенные в школе, высказал предположение о 

неверности данного определения. В то же время, большие сомнения вызвала у студентов 

информация о разработке и внедрении искусственного интеллекта, которую предоставили 

другие участники группы. То есть при анализе материала ключевым моментом послужил 

источник информации, нежели анализ услышанного.  

Неумение аргументировать свое мнение, отсутствие опыта построения диалога 

сказалось на ходе исследовательской беседы. Так, на этапе обмена мнениями студенты 

принимали за истину видение темы более способного студента, который мог 

продемонстрировать умение анализировать и обосновывать правдивость своих убеждений. 

Доминирование отрицательно сказывается на результатах работы групп любой 

численности. Наблюдая за групповой работой, были определены менее активные участники 

групп, именно они и были назначены спикерами. Дополнительное время спикерам не 

предоставлялось, в итоге раскрыть и донести сущность подготовленной презентации 

спикерам не удалось.  

Студентам было предложено проанализировать причины, по которым не была 

достигнута цель работы группы. Среди факторов, снижающих эффективность групповой 

работы в развитии критического мышления, студенты выделили принцип неоднородного 

деления на группы по уровню способностей, что, по их мнению, препятствует процессу 

развития. Студентам было рекомендовано обратить внимание на форму организации 

диалога в группе. Также предложено более способным обучающимся оказать помощь менее 

способным студентам в осмыслении материала, то есть выступить в роли подмостков, 

применение которых, по мнению Мерсера и Фишера (1993), способствует достижению 

учениками более высокого уровня самостоятельной компетентности [2, с.116]. 

Анализ опыта, полученного в ходе курсов и проведения практики, позволяет сделать 

заключение о том, что развить критическое мышление в ходе одного занятия невозможно, 

это длительный последовательный процесс, начало которого должно быть заложено еще в 

детстве каждой личности.  
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Еліміздің басшысы Н.Ә.Назарбаев қазақстандық мұғалімдердің кәсіби даму 

саласындағы  жаңа көзқарасы олардың педагогикалық  өміріндегі қосымша  оң өзгерістер  

енгізуге  мүмкіндік беруде.   

Ұстаз кәсіби білімін үнемі жетілдіріп отыруы керек. Қазіргі таңда еліміз дарынды 

балалар тәрбиелеуде зор көңіл бөлініп отыр. Сондықтан оқыту мен дамытудың жаңа 

мазмұнын құруға, оның әдістемелік жүйесін іздестіру мәселелеріне мән берілуде. 

Балалардың интеллектуалды қабілеттерін анықтау және дамыту үрдісі орталықтың 

құрылымдық бөлімшелерінде әрбіреуінде бірегей білім беру ортасын құру арқылы жүзеге 

асады. Оқушылардың интеллектуалдық қабілеттерін анықтап, оны одан әрі дамытуда 

дамыта отырып оқыту технологиясының маңызы зор. 

Бұрын оқытуда  оқушылар  тек қана тыңдаушы, орындаушы болып келсе, ал қазіргі 

оқушы өздігінен білім іздейтін жеке тұлға екендігіне ерекше мән беруіміз керек. 

Бүгінгі білім беруде оқушыны білімділік, іскерлік, шығармашылық әдістерге 

баулудың жолдарын іздестіре отырып, мұғалім-шәкірт арасында рухани және сезім 

бірлестігін айқындайды. 

Қазіргі кезде оған жететін жаңа педагогикалық технологияларда баршылық. Соның 

бірі - критериалды бағалау жолдары. 

Критерийлік бағалау жүйесі- қандай да бір оқу  материалы  қаншалықты  мөлшерде 

меңгерілгендігін  анықтайтын, іс жүзіндегі  дағдылар қалыптасатын, оқу  курсында  

бекітілген белгілі  бір талаптардың ең аз көлемін меңгеру деңгейін  салыстыру  мүмкіндігі  

анықтайтын жүйе. 

Критериалды бағалауды енгізудің мақсаты — мектепте білім беру сапасын көтеру, 

мектеп  бітірушілердің білімін  халықаралық стандартқа сәйкестендіру.  

Критерийлік бағалау 

•  Оқушының жеке басы емес, оның жұмысы  ғана  бағаланады; 

•  Оқушының жұмысы басқа оқушылардың жұмысымен емес, эталонмен  

салыстырылады, ( үздік орындалған жұмыс үлгісімен), эталон оқушыларға алдын ала  

белгілі;  

•  Оқушы өз жетістіктері мен өзінің бағасын  анықтайтындай бағалаудың  нақты 

алгоритмі  жасалған;   

•  Оқушыға  берілген білім ғана  бағалана  алады, сондықтан бағалау критерийі  -  

оқу  мақсаттарының  нақты  көрінісі. 

Оқушының жетестігін бағалау принциптері. 

Мұғалімге өз қызметінде мынандай принциптерді басшылыққа алуға тура келеді: 
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 Маңыздылық.Оқушының білім алудағы және іс – әрекетіндегі неғұрлым 

маңызды жетістіктерді бағалауға көңіл аудару. 

 Теңбе-теңдік. Оқушының білімінің, іскерлігінің, дағдысының, 

құндылықтарының, мақсаттағы құзіреттілігінің және оқудағы жетістіктерінің бағаларының 

сәйкес болуын қадағалау. 

 Шындық және әділдік. Нақты бағалау критериін жасап жүзеге асыру. Критерий 

бағалауды және белгі қоюды оқушыға қысым жасау қаупінен арашалайды. 

 Интеграциаланған. Бағалауды жүзеге асыру жоспарлы және жан-жақты 

ойластырылған оқытудың құрамдас бөлігі болып табылады. 

 Ашықтық. Бағалаудың критериі мен әдістерін тапсырманы орындамас бұрын 

хабарлау. Оқушылар бағалау критериін жасауға да қатыса алады. 

 Қолжетімділік. Барлық білім алу процесіне қатысушылар үшін бағалау 

процесінің қарапайым және оның түрлері мен әдістерінің айқын болуына ұмтылу. 

 Жүйелілік. Бағалау процедурасын тізбектей және жүйелі орындау. 

 Мейірімділік.Оқушы мен мұғалімнің арасында жетістіктерді арттыруда 

серіктестік қатынаста болуға жағдай жасау. 

Бүгінгі күні оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау — оқу үдерісінің маңызды да 

салмақты бөлігі болып табылады. Сол себептен, зерттеу іс-әрекеттерін кеңінен қолданып, 

оқушылардың жетістіктерін бүгінгі күннің талабына сай жаңаша бағалау жүйесі қажет 

етіледі. Бұл жерде оқушылар өзін-өзі бағалау,  бірін-бірі бағалау, топтық бағалауда оқу 

үдерісінің белсенді қатысушысы бола алады. Өйткені, дәстүрлі бағалау процесінде мұғалім 

оқушыға жауап бергені үшін немесе сабақ оқымағаны үшін баға қояды. Сонда оқушы 

қаншалықты әділ баға алғанын білмей қалады, күмәнмен қарайды. Бағалаудың жаңа 

әдісінде оқушы бағаны қандай критерийлер бойынша алғанын, келесі сабақтарда қандай 

критерийлерге көңіл бөлу керектігін ұғынады. Бұл жүйеде оқушының нәтижесімен бірге іс-

әрекеті де бағаланады. Одан басқа оқушыларды бағалауда мұғалім түрлі әдіс-тәсілдерді 

қолдана алады. Біріншіден, оқушының қызығушылығы артады, екіншіден, мұғалімнің 

жұмысы да жеңілдеуі мүмкін (оқушылар бірін бірі бағалау, топпен бағалау, топты бағалау 

әдістерін қолданғанда). 

Бағалау - оқыту нәтижесін анықтау үшін қолданылатын тәсіл, оқушының берілген 

тақырыпты меңгерудегі кемшіліктерін жоюда, оның үлгерімінің нәтижелі болуына ықпал 

ететін фактор. Бағалау, көбінесе, баға қоюдың синтездік түрі (1-ден 5-ке дейінгі ранг) 

арқылы жүзеге асады. Сондай-ақ, мектеп тәжірибесіндегі бағалау баға қоюмен ғана 

шектелетін тәсіл емес, ол материалды меңгеру, меңгермеу фактісімен қатар оның 
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себептерін анықтауға мүмкіндік беретін оқытудың маңызды құрамды бөлігі болып 

табылады.  

1960-жылдардан бастап формативтік (қалыптастырушы) және суммативті 

(жиынтық) бағалау терминдерінің арасындағы айырмашылық енгізіле бастады. Нақтырақ 

айтқанда, жіктеу үшін өткізілетін оқуды бағалау және оқытудың бөлігі ретінде бағалауды 

қолдану болатын оқыту үшін бағалау арасында. Оқытуды, әдістерді жақсарту 

мүмкіндіктерін анықтауға бағытталған оқыту үшін бағалау (ОүБ) дербес тұжырымдама 

ретінде 1999 жылдан кейін қолданысқа енді. Бағалау оқытудың алға жылжуын белгілейді 

және өзінің функциясы бойынша бағалау жиынтық (оқуды бағалау) болып саналады 

(Мұғалімге арналған нұсқаулық, 56 бет). 

Оқушыны қандай мақсатта, не үшін, қалай бағалаймыз? Бағалау кезінде мынадай 

мақсаттар болуы мүмкін: оқытудың қиындықтарын анықтау, жетістікке жеткендегі кері 

байланыс, уәж, болжау, стандарттарды бақылау, бағдарламаның мазмұны мен стилін 

бақылау. Бұл келтірілген барлық бағалаудың түрлерінде бақылау, интерпретациялау, 

қорытындылауды қамтиды. 

«Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау» модулі білім беру, оқыту үдерісіндегі 

әдіс-тәсілдердің барлық түрлерімен байланыста болады. Бұны меңгеру үшін қалған 

модульдердің мазмұнын игеру қажет, болжау, сұрыптау, бақылау, жоспарлау әдістерін 

меңгеру керек. Оқушылардың алға қарай даму мақсатында жұмыс нәтижелерін, өз-өздерін 

бағалай білуі керек. Оқуды бағалаудың мақсаты — оқушылардың оқып білгенін жинақтау. 

Бірақ, маңызды мәні бар тест жүйесі арқылы оқушылардың білімін бағалау оқыту үдерісіне 

кері әсерін тигізуі мүмкін (Assesstment Reform Group, 2002 b.). 

Мұғалімнің оқушыларды бағалауы — ол оның білімін топтау, белгілі бір шаблонмен 

салыстыру. Мұғалімнің іс-әрекеттеріне қарай, шеберлігіне қарай оқушыларды бағалауда 

бірнеше әдістерін қолдана алады: жеке, жұптық, топтық, жиынтық, қателер талдауын, 

салыстырмалы түрде, өздерін-өздері, кері байланыс, т.б. Оқушының мұғалімге деген сенімі 

артады, көзқарасы өзгереді. 

Оқыту үшін бағалау мен оқуды бағалау модулі бағдарламаның басқа модульдерімен 

тығыз байланысқан. Бұл модульді пайдаланғанда барлық жаңа тәсілдердің мазмұнын дұрыс 

игеру керек, орынды пайдалану керек. Оқыту үшін бағалау мен оқуды бағалау модулі 

оқушылардың білім деңгейін анықтауға, алдағы жұмыстарды қалай жоспарлау керектігі, 

алға қойған мақсатқа жету алгоритмін құру керек. Барлық модульдер бір-бірімен өте тығыз 

байланысқан. Сабақ беру кезінде бір модульді пайдаланға басқа модульдің міндетті түрде 

кірістірілетінін сеземіз. Екінші жағынан, кез келген модульді пайдаланғанда оның 
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нәтижесін біліуіміз керек, яғни қаншалықты сабақ беру кезінде таңдап алынған модульді 

пайдаланғанымызды бағалауымыз тиіс. 

Қазіргі кезде оқытудың көптеген жаңа технологиялары жайлы айтылып, бұқаралық 

ақпараттар құралдар арқылы да жарияланып келеді. Бұған көптеген материалдар бар. 

Оқуды бағалау тақырыбы өте күрделі және мұғалімнің оқушыға қоятын бағасы өте 

тиянақты, әділ, маңыздылық пен дәлелділік, жариялылық пен қарапайымдылықпен 

сипатталатын болса, оқушылардың да оқуға деген ынтасы артуына, қандай да бір мақсатқа 

жетуіне ықпал етеді деп есептейміз. Оқушылар тапсырманы шығармашылықпен, ізденіспен 

орындаса, тақырып мазмұнын суреттеп берсе, ол жұмыс жоғары бағаланатынын біледі. Кез 

келген іс-әрекетте өзінің қиындықтары болады. Жаңа бағдарламамен жұмыс істеген 

мұғалімдердің де өздеріне лайықты жетістіктері мен кедергілерге кездесетіні болады. 

Мұғалімдер мектеп іс-тәжірибесінде оқушыларды формативті бағалаудың бір ғана түрін 

қолданады. Оқушыларды білім алуға ынталандыруда формативті бағалаудың 12 түрін 

толық қолдануы оң нәтижелерін берері сөзсіз.  

Формативті (қалыптастырушы) бағалау– оқушының білім алуын үнемі бақылап 

отыратын мақсатқа бағытталған үзіліссіз процесс. Формативті бағалау «формальды емес» 

(көбінесе белгі қоймай) бағалау болады. Ол бағалау критерилеріне сәйкестікке негізделіп, 

кері бойланысты ұстанады. Егер нәтиженің бағасы анықталған қажеттіліктерді ескеріп, оқу 

процесін жақсартуға қолданылса, онда бағалау формативті болады. 

Формативті (қалыптастырушы) бағалаудың мақсаты - оқу процесі арысында оқушы 

мен мұғалімнің іс-әрекетіне түзетулер енгізу болып табылады. Түзетулер енгізу білім алу 

нәтижесін жақсарту үшін мұғалімнің немесе оның оқушылармен бірігіп жаңа мәселелерді 

ұсынуы. 

Формативті бағалау мұғалімге оқушылардың оқуда мақсатқа жету процесін 

қадағалап отыруға мүмкіндік береді және оқу процесіне дер кезінде өзгертулер мен 

түзетулер енгізуге, ал оқушыға өзінің білім алуында жоғары дәрежедегі жауапкершілікті 

сезінуге көмектеседі. 

Формативті бағалау: 

 күнделікті тәжірибеде қолданылады (сабақ сайын, күнделікті) 

 оқушыға да, мұғалімге де қолайлы түрде пайдаланылады. 

Формативті бағалау – білім берудің ерте кезеңінде оқыту процесіне өзгерістер енгізу 

мақсатында оқушының прогрестік дамуын бағалау.  

Әрбір оқушының жеке жетістіктерін басқа оқушылармен салыстырмай және оқудың 

нәтижесінің әкімшілік қорытындысы ретінде  қарастырмай, мектепке формативті  

(қалыптастырушы) бағалау тәсілдерін енгізу міндеті  көкейкесті мәселе болып тұр.  
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Бағалаудың бұл түрінің қалыптастырушы болып аталатындығы бағаның нақты бір 

оқушыға, оның білім мазмұнын меңгерудегі кемшіліктерін анықтауға, оның орнын 

барынша тиімді толықтыруға бағытталған. Педагог осындай бағалау әрекеті арқылы пәнді 

меңгерудің мақсатын нақты анықтап, оқушының өткен тақырыптарды біртұтас, үйлесімді 

картина түрінде елестетуіне, нәтижені бақылаудың барабар (адекватты) тәсілдерін өзі 

анықтай білуіне,  жоғары деңгейге жетуге ынталануына көмектеседі. Оқушылар өзін-өзі 

бағалау ұстанымдарын, өзінің жұмыс нәтижелерін жетілдіру тәсілдерін меңгереді, өзінің 

оқуына деген жауапкершілікті мұғаліммен бөліседі.  

Формативті (қалыптастырушы) бағалау технологиясын қолдану педагог пен 

баланың арасындағы кері байланыс сыртқы кері байланыстан ішкі кері байланысқа 

ауысады, ал бұл оқушыны білім берудің субъектісі деңгейіне көтерілуіне ықпал етеді. 

Оқушы өзін бақылап, өзінің әрекет тәсілдерін таңдайды, нәтижелерін өзі бағалайды, оны 

мұғалім жалғастырады. Солайша бала мақсат қоя білу, күтілетін нәтижені жоспарлау, оны 

бақылау тәжірибесін жинақтау арқылы өзінің түйінді құзіреттіліктерін қалыптастырады. 

Қалыптастырушы баға технологиясы мұғалім қызметінің алгоритмі мен ол 

алгоритмді жүзеге асыру ресурстарының бірлігінен тұрады.  

Мақсатты белгілеудің мәрелік (стартовый) нүктесін анықтай отырып, әрі қарай 

былайша жылжу қажет болады: 

 мақсатты өлшенетін оқу нәтижелеріне аудару; 

 нәтижеге жету деңгейін анықтау; 

 бағалаудың мазмұнын және техникасын іріктеу; 

 оқудың сәйкес әдістерін таңдау және жүзеге асыру; 

 бағалауды жүргізу және оқу нәтижелерінің өлшенетін деңгейіне жеткенін 

анықтау. 

Суммативті (қорытынды) бағалау белгілі бір уақыт аралығында тақырыпты, тарауды 

оқып болғаннан кейін оқушының білімінің, іс-әрекетінің, дағдысының, құзіреттілігінің 

қалыптасу деңгейін анықтауға арналған. Суммативті бағалау көптеген тексеру 

жұмыстарының нәтижелері бойынша жүргізіледі. Тексеру жұмыстарына қойылған бағалар 

қорытынды бағаны анықтауға негіз болады. 

Суммативті (қорытынды) бағалаудың мақсаты - белгілі бір уақыт аралығында 

оқушының меңгерген білімінің, іс-әрекетінің, дағдысының, құзіреттілігінің қалыптасу 

деңгейін анықтау және алынған нәтижелердің стандарт талабына сай болуын анықтау. 

Суммативті бағалауды практикада жүзеге асыру әр түрлі бақылау-тексеру 

жұмыстарын жүргізуді талап етеді. Бақылау – тексеру тапсырмаларын құрғанда оның 
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сұрақтары мемлекеттік білім беру стандартының мазмұнына және пәндік оқу 

бағдарламасына сай құрылуы қажет. Оқушының жетістігінің деңгейін тексеру үшін 

мұғалімдер әдетте дайындалған сұрақтар нұсқасын, тесттерді немесе оқулықтағы әр 

параграфтың, тараудың соңындағы сұрақтарды пайдаланады. Сонымен қатар мұғалімдер өз 

тәжірибелерін, қосымша әдебиеттерді пайдаланып, өздіктерінен тапсырма сұрақтарын 

құруға болады. 

Осылайша, мұғалімнің оқушылардың белгілі бір оқу нәтижелеріне жетуін 

қамтамасыз ететін дәстүрлі құралдарынан (әдістемелік нұсқау т.б.) бөлек бұл технология 

мынадай дәстүрлі емес  ресурстарды  ұсынады: 

Оқу нәтижелерін жоспарлау ресурстары: 

 оқушының оқу нәтижелерін ой операцияларының күрделілігіне қарай тізбектеп 

қоюға (ранжирование) мүмкіндік беретін талаптар; 

 оқушының түйінді құзіреттіліктерді қалыптастыруға берілетін еркін мазмұнды 

жүзеге асыруға қойылатын талаптар. 

Пән бойынша  жалпы  оқу мақсаттары  оқушылардың  сол пән  бойынша  

жетістіктерін  және олардың жекелей  жұмыстарының нәтижесін  жалпылау – бағалау   

критерийлері  болып  табылады;    

Рубрикатор – оқушының өткен тақырып бойынша алған білімін бағалау 

критерийлерінің тізбесі. Ол қандай да бір тақырыпты меңгеру мақсатымен анықталады 

және берілген рубриканы ашатын критерийлермен толықтырылады.  

Критерий – оқыту міндеттерімен анықталады, оқушының жұмыс барысында 

орындайтын және нәтижесінде меңгеруге тиісті әртүрлі іс-әрекетінің тізбегі.  

Дескрипторлар – әрбір критерий бойынша оқушының жетістік деңгейін сипаттайды 

және белгілі ұпайлармен бағаланады: жетістік жоғары болған сайын ұпай да жоғары 

болады.  

Өткен тақырып бойынша барлық жұмыстар, бақылау жұмыстары да сәйкес 

рубрикамен бағаланады. Рубрикаларды оқушы әр тақырыпты бастар алдында алады. Бұл 

берілген тақырып бойынша қорытынды жұмысы қалай бағаланатындығын түсінуіне 

мүмкіндік береді. Дәлірек айтсақ, рубрика оқушыға берілген тақырыпты меңгеру 

нәтижесінде нені үйренетіндігін және осы тақырыпты меңгеру үрдісінде неге көбірек көңіл 

аудару керек екендігін көрсетеді. Яғни, оқушы өз оқуының белсенді бір жағы – субъект 

болады.  

Рубрика – оқушы не үшін оқып жүргендігін, критерий – ол нені үйренуі керек 

екендігін, ал дескриптор – оқушы оны қалай орындау қажеттігін көрсетеді. Егер рубриканы 
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қандай да бір төбе деп есептесек, критерий – баспалдақ, ал дескриптор – жоғары көтеріле 

отырып, сенімді түрде мақсатқа қарай жылжуға болатын жеке басқыштар.  

Критерийлер және дескрипторларды қолдана отырып, оқушы жақсы нәтижеге жету 

үшін қандай қадамдар жасауы керектігін анық көре алады. Ол  жұмысын өздігінен бағалай 

алады және уақытында аяқтай алады. 

Критерий оқушыларға жұмыстың басында таныстырылады. Сондай-ақ, критерийді 

мұғаліммен бірге талқылайды, тұжырымдалуына және критерий құнына өзгеріс енгізе 

алады. Сонымен қатар оны оқытуды жақсарту үшін бағалау деп те атауға болады. 

Балдық  бағалауда  оқушылар жасаған еңбегіне сәйкес бал жинайды.  Балдық  жүйеде 

белгілі  критерийлермен  өлшенетін  жазбаша  жұмыс  болу  керек. Бағалаудың  әр параметрі  

сабақтың  және  деңгейдің  тармағында  көрініс табады. Барлық  көрсетілген  параметрлер  

белгіленген  критерийлер бойынша өлшенеді және есептеледі және оқушылар  онымен  

таныстырылады. Бағалау  криериийлерімен  және  дискрипторлар  оқушыларға ұсынылады. 

Сол  дескрипторлар арқылы  оқушылар  өзінің  деңгейін анықтай  біледі.  

Ішкі жиынтық бағалау – тоқсан ішіндегі оқыту ақпараты блогын зерделеуді аяқтаған 

кезде білімді, икемділікті және дағдыларды қолдану деңгейін айқындау және тоқсандағы, 

оқу жылындағы жиынтық бағаны айқындау үшін қолданылады.  

Ішкі жиынтық бағалауды ұйымдастыру үшін «НЗМ» ДББҰ-ның Педагогикалық 

өлшемдер орталығының мамандары бағалау құралдарын, олар тапсырмалардың тестілік 

ерекшеліктері мен жиынтығын әзірлейді. Тестілік ерекшеліктер мұғалімдердің кәсіби 

қоғамдастығына қызмет көрсету және оқушыларды дайындау үшін мектептерге алдын ала 

берілетін пәндер мен сыныптар бөлінісінде жұмыстың құрылымымен тапсырмалар 

үлгілерінің сипаттамасын қамтиды. Ішкі жиынтық бағалау тапсырмалары оны өткізер 

алдында мектептерге жіберіледі.  

Оқушылардың нормативтік және ішкі жиынтық бағалау үдерісінде оқыту 

мақсаттарына қол жеткізу нәтижелері 30:70 пайыздық арақатынаста тоқсандағы және оқу 

жылындағы қорытынды бағаларды айқындау үшін пайдаланылады.  

Сыртқы жиынтық бағалау оқыту сатысындағы оқу ақпараты блогын зерделеуді 

аяқтау кезінде білімді, икемділікті және дағдыларды қолдану деңгейін айқындайды және 

оны бастауыш, негізгі және жоғарғы мектептерден кейін Тәуелсіз бағалау органы жүргізеді. 

Сыртқы жиынтық бағалау нәтижелері 30% (қалыптастырушы), 40% (ішкі жиынтық) және 

30% (сыртқы жиынтық бағалау) пайыздық арақатынаста бір жылдағы қорытынды бағаны 

айқындау үшін қолданылады. Бағалау үшін нені болмасын ұсынылатын талаптарға сәйкес 

бағалау бойынша шешімдер қабылдау негіздері, қағидалар секілді критерийлер 

қолданылады. Критерийлер дескрипторлармен сипатталады, оларда (әрбір нақты жұмыс 
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үшін) оқу тапсырмаларын орындау нәтижелері іс жүзінде қалай болуы керектігі туралы 

нақты түсінік беріледі, ал дескрипторға сәйкес бағалау – бұл оқушының осы мақсатқа 

жақындау деңгейін айқындайды.  

Тоқсандық жиынтық бағалау бойынша білім алушылардың оқу нәтижелерін 

бағалаудың анықтығы мен дәлдігін қамтамасыз ету үшін мұғалімдер модерация процесін 

өткізеді. 

Модерацияны бағалауды стандарттау мақсатында бір пән және параллель сыныптар 

бойынша білім алушылардың жиынтық жұмысының нәтижелерін талқылау үшін 

мұғалімдер жүргізеді.  

Модерация процесін пән мұғалімдері бір пәннің және бір сыныптың ішінде бағаны 

стандарттау мақсатында жартыжылдықтың соңында және жылдық қорытынды баға 

қоюдың алдында өткізеді. Жиынтық бағалауды өткізу мен модерацияны өткізудің 

арасындағы уақыт 3 жұмыс күнінен артық болмауы тиіс. 

Модерация нәтиже мен білім беру процесінің сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 

Модерация бойынша өткізілетін отырыста мұғалімдер балл қою кестесіне сәйкес 

жиынтық жұмыстарды талқылайды, қажет болған жағдайда балл қою кестесіне ұжымдық 

түрде өзгерістер және толықтырулар енгізеді. Модерация аяқталған соң хаттама 

толтырылады. 

Модерация қорытындысы бойынша балдарын өзгертуге жататын білім 

алушылардың жиынтық жұмыстары қайта тексеріледі. Модерация қорытындысы бойынша 

жиынтық жұмысқа қойылған балл жоғары балға, сондай-ақ, төмен балға да өзгертілуі 

мүмкін. 

Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу 

бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру ұйымдарында білім алушылардың үлгеріміне 

ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік қағидаларына 

сәйкес жиынтық бағалауды өткізу күні белгілі себептермен (ауыруына, жақын 

туыстарының қайтыс болуына, конференцияға, олимпиадаға және ғылыми жарыстарға 

қатысуына байланысты) келмеген білім алушы мектепке келген соң екі апта ішінде 

жиынтық бағалаудан өтуі тиіс. 

Білім алушы екі аптадан артық белгілі себептермен (ауыруына, жақын туыстарының 

қайтыс болуына, конференцияға, олимпиадаға және ғылыми жарыстарға қатысуына 

байланысты) болмаған жағдайда, мектеп құрған жеке кестеге сәйкес  жиынтық бағалаудан 

өтуі тиіс. 

Бөлім (ортақ тақырып) және тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың нәтижелері 

болмаған жағдайда білім алушы уақытша аттестатталмаған болып есептеледі. 
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Үлгерім бойынша есеп беру кезінде уақытша аттестатталмаған білім алушылар 

ескерілмейді, олардың үлгерімі бойынша есеп қосымша тапсырылады. 

Тоқсандық баға 50% де 50% пайыздық қатынасында бөлім/ортақ тақырыптар 

бойынша жиынтық бағалау нәтижелерінің негізінде қойылады. Бұл білім алушы тоқсандық 

бағаның 50%-ын бөлімдер/ортақ тақырыптар бойынша жиынтық бағалау нәтижелері, 50%-

ын – тоқсандық жиынтық жұмыстың нәтижелері бойынша жинайтынын білдіреді. Осы екі 

бөліктің қосындысы тоқсанға қойылатын қорытынды бағаны көрсетеді. 

Жылдық бағаны есептеу үшін білім алушының бөлімдер/ортақ тақырыптар үшін 

алған жиынтық бағалауының және тоқсандық жиынтық бағалауының жалпы балдары 

қосылады.  Бұдан әрі оқу жылының балдық пайыздық мазмұны пайыздық қатынаста 

(50%:50%) анықталады. Бағаларды санау электрондық журналға енгізілген формула 

бойынша автоматты түрде жүзеге асырылады. 

Тоқсандық және жылдық бағаларды қайта қарауға рұқсат етілмейді. 

Білім алушыларды денсаулығына байланысты дене шынықтыру сабағынан босату 

олардың келесі сыныпқа көшірілуіне әсер етпейді. 

Бір пәннен беретін педагогтар бір тақырыпты оқыту кезінде саны мен сапасы әртүрлі 

дескрипторларды қолданды, бұл сыныптар мен мектептер арасында қатарлас салыстыру 

жасауға мүмкіндік бермеді.  

Сондықтан да, Кембридж университетінің Халықаралық емтихан Кеңесінің 

сарапшыларымен бірлесіп қалыптастырушы бағалау кезінде оқыту мақсатына қол 

жеткізетін «табыс критерийлері» деп аталатын критерийлерді әзірлеу мен стандарттауды 

жүзеге асырылды.  

Табыс критерийі – бұл мұғалімдер мен оқушылардың оқыту мақсатына қол жеткізу 

дәлелдерін иеленулеріне мүмкіндік беретін нұсқаулар.  

Сыртқы жиынтық бағалау үшін емтихан жұмыстары да бағалау критерийлерін – 

бағалау саласын қамтиды, соған сәйкес оқушының емтихан жұмысын қаншалықты жақсы 

орындағаны талқыланады.  

Емтихан жұмыстарындағы бағалау критерийлері балл шығару дескрипторлары мен 

сұлбасын қамтиды. Дескрипторларда - оқушыдан белгілі бір нәтижеге қол жеткізу үшін 

күтілетін қызмет түрін қысқаша сипаттау, балл қою схемасы - нұсқаулық, әрбір сұрақ үшін 

балл саны мен балл беруді сипаттау нақты көрсетілген. Бағалау критерийлерін пайдалану 

емтихан жұмысының қандай мектепте орындалғанына қарамастан барлық оқушылардың 

жетістіктерін бағалаудың тәсілдерін стандарттауға мүмкіндік береді, бұл объективті және 

ашық бағалауға қол жеткізеді.  
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Аннотация. В докладе представлен значение применения критериев оценки, 

используемых для получения качественного образования. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕНА В ПУЧКЕ ГЛАДКИХ ТРУБ В 

ПРЯМОУГОЛЬНОМ КАНАЛЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается математическое моделирование 

интенсификации конвективного теплообмена пучка гладких труб с помощью 

турбулизаторов с вырезами. Для решения дифференциальных уравнений применялся метод 

конечных разностей, путём аппроксимации разностными уравнениями. 

Ключевые слова: конвективный теплообмен, теплоотдача, математическое 

моделирование 

 

Известно, что методы теплового и гидравлического расчета теплообменников 

основаны на законах термодинамики и явлений теплопереноса. 

Законы переноса теплоты, массы и импульса установили Фурье (теплопроводность),  

Фик (диффузия) и Ньютон (вязкое трение)  (1). 

 

 

Ограничение применимости уравнений для потоков, содержащих молекулярные 

коэффициенты переноса λt, σ и μt, обусловлены явлениями турбулентности. 

Турбулентность в жидкостях и газах является результатом хаотических движений так 

называемых турбулентных вихрей. Размер вихрей составляет около нескольких процентов 

от размера всей системы. Этот размер может составлять порядка миллиметров в трубках 

теплообменников, сантиметров - в большеразмерных градирнях или даже несколько метров 

- в атмосфере.  

         (1) 
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Рассмотрим математическую модель теплообменника с турбулизатором. При этом, 

исходя из вышесказанного, необходимо классифицировать течение в данном 

теплообменнике как течение в прямых трубах или каналах. Математическая модель 

теплообменника с турбулизатором будет состоять из участка прямоугольного канала с 

турбулизирующим устройством длиной (l1 + l2) (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Схема системы с турбулизирующим устройством в виде перегородок с 

лепестковыми вырезами 

 

Тогда для описания турбулентного течения жидкости в установке используем 

уравнения Рейнольдса для осреднённого турбулентного течения в прямоугольной 

декартовой системе координат: 

 

 

 

где U, V, W — составляющие вектора скорости в направлении осей х,у,z (рисунок 

2); р-статическое давление; ρ — плотность жидкости. 

Дифференциальные уравнения привели к обобщенному виду:  

 

           (2) 
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где переменная Ф обозначает поочередно U, V, k и ε, а коэффициенты ГФ и SФ  завис 

ят от рода переменной. 

Дифференциальное уравнение (3), примет следующий вид: 
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а)      расположение узлов разностной схемы б) нумерация узлов  

в)       обозначение соседствующих точек 

 

Рисунок 2 - Расположение разностной сетки 

 

На основе методики Патанкара для решения дифференциальных уравнений (3) 

математической модели применялся метод конечных разностей, путём аппроксимации 

разностными уравнениями. Для этого проводилось следующее. Изучаемую систему с 

турбулизирующей перегородкой разделяли сеткой с шагом Δх и Δу, ориентированную 

соответственно по оси х, у. Для случая турбулизирующей пере¬городки, расположение 

узлов разностной сетки представлено на рисунке 2.  

Установим необходимые граничные условия. Система состоит из теплоносителя, 

движущегося в пространстве, ограниченного стенками аэродинамической трубы, по-

верхностью турбулизирующего устройства и сечением на входе и выходе на расстоянии (l1 

+ l2). Для вcех переменных на входе задается условие Дирихле Ф(х,у)=Фо(хо,уо) для 

развитого турбулентного течения. Принимаем условие, что на стенках аэродинамической 

трубы и поверхности турбулизирующего устройства U=V=0, а для k и ε применяются 
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зависимости логарифмического закона распределения скоростей ди=(и/к)(ди/дl). На 

границах математической модели для всех переменных задаётся условие Неймана, т.е. 

дФ/дх = дФ/ду= 0. 

Аппроксимируя разностными уравнениями, дифференциальные уравнения 

принимают алгебраический вид, имеющий общий вид для каждой переменной. Получаем 

систему алгебраических уравнений: 
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где аU,V,k,ε и S U,V,k,ε – коэффициенты, принимающие значения в зависимости от 

переменных U, V, k, ε;   Р, Е, W, N, S -  нумерация узлов расположенных рядом друг 

с другом (рисунок 2, в). Уравнения (5) образуют систему уравнений, которая в матричной 

форме имеет вид: 
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Системы разностных уравнений (7) образовали матрицы, из которых матрица 

коэффициентов Р, а является матрицей переменных. Для обращения матриц использовался 

метод Гаусса - Зейделя.  

На основании проведенных расчетов, для цели выбора размеров экспериментальной 

установки были получены профили распределения скоростей до и после 

интенсифицирующей перегородки для вариантов δ=0,15; 0,3; 0,5 при изменении размера 

вырезов m от 22 до 26 мм.   

Результаты математического моделирования были проверены на изготовленной 

экспериментальной установке. Трубкой Прандтля были измерены значения скоростей на 

расстоянии 20, 40 и 60 мм от турбулизатора (участки c, d, e) и сопоставлены с результатами 

           (5) 

          (6) 

           (7) 
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теоретического исследования для случая выдвижения перегородки на расстояние δ = 0,3 l = 

63 мм, размер выемки m=24 мм и расстоянии установки турбулизатора до пучка d =40 мм.  

Полученные экспериментальные данные практически совпали с теоретическими, 

что подтвердило правильность разработки модели 
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MATHEMATICAL MODELING OF THE CONVECTIVE HEAT EXCHANGE 

INTENSIFICATION IN THE SMOOTH PIPE BEAM IN THE RECTANGULAR 

CHANNEL 

Sugirov Jienbek - Caspian State University of Technologies and Engineering named after 

S. Yessenov, Aktau, Kazakhstan 

Annotation. Mathematical simulation of convective heat transfer in a beam of smooth tubes 

using turbulators with notches is considered. To solve differential equations, the finite difference 

method was applied, by approximating the difference equations. 

Keywords: Convective heat transfer, heat transfer, mathematical modeling 

ТІКБҰРЫШТЫ КАНАЛДАРДАҒЫ ТЕГІС ТҰРБАЛАР  ШОҒЫРЫНДАҒЫ 

КОНВЕКТИВТІ ЖЫЛУАЛМАСУ ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫН МАТЕМАТИКАЛЫҚ 

МОДЕЛДЕУ 

Cугиров Д.У. - Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және 

инжиниринг университеті, Ақтау қаласы, Қазақстан 

Андатпа. Мақалада тегіс тұрбалар шоғырындағы конвективті жылуалмасу 

қарқындылығын кесікті турбулизатор көмегімен  математикалық  моделдеу қарастырылған.   

Дифференциальдық теңдеулерді шешу үшін  тарату теңдеулері көмегімен апроксимациялау 

жолымен шеткі айырмашылықтар әдісі қолданылды.    

Түйінді сөздері: конвективті жылуалмасу, жылуберу, математикалық моделдеу.  

 

 



КМТИУ ХАБАРШЫСЫ №1(27)2015 ///ВЕСТНИК КГУТИ №1(27)2015/// THE BULLETIN OF CSUTE, 2015, Vol.27, №1 

 

72 
 

 

 

 

 

ӘӨЖ 339.926 

 

Абдиева С.Р.1 
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ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫ МЕН МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ 

АРАСЫНДА САУДА-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫНЫҢ ҚАЗІРГІ 

ЖАҒДАЙЫ 

 

Андатпа. Мақалада Иран Ислам Республикасы мен Маңғыстау облысының арасында 

сауда-экономикалық және ғылыми-техникалық ынтымақтастық саласындағы әлеуеттік 

мүмкіндіктерді тиімді пайдалану үшін, Маңғыстау облысы мен Иран Ислам 

Республикасының кәсіпкерлері мен мемлекеттік органдарының арасында бірқатар іскерлік 

қарым-қатынастың қазіргі жағдайы қарастырылған.   

Түйінді сөздер: сыртқы сауда айналымы, экспорт, импорт, сауда-экономикалық 

миссиясы 

 

Маңғыстау облысы - Қазақстан Республикасының қиыр оңтүстік-батысында 

орналасқан ірі әкімшілік бірлігі. Облыстың батысы мен солтүстігін қоршай орналасқан 

Каспий теңізі арқылы Әзірбайжан Республикасы, Иран Ислам Республикасы, Рессей 

Федерациясы шекаралас болса, Түрікменстан Республикасымен Каспий теңізі арқылы да, 

құрлықта оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында Өзбекістан (Қарақалпақстан), солтүстігі мен 

солтүстік-шығысында Атырау, Ақтөбе облыстарымен шектеседі. 

Маңғыстау облысы әлемнің 86 елімен экспорттық-импорттық операцияларды, оның 

ішінде әлемнің 38 елімен экспорттық операцияларды, ал 76 елімен импорттық 

операцияларды жүзеге асырады. 

Маңғыстау облысының 2016 жылы қаңтар-желтоқсан айында сыртқы сауда 

айналымы 3,7 млрд. АҚШ долл., оның ішінде экспорт – 3,4 млрд. АҚШ долл., ал импорт – 

228,5 млн. АҚШ долл. құрады. Ұқсас кезеңімен салыстырғанда, сыртқы сауда айналымы 

18,6%-ға азайған (2015 жылғы қаңтар-желтоқсанда айналымы 4,55 млрд. АҚШ долларын 

Актуальные проблемы социально-

экономического развития и правового 

регулирования 
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құраған) экспорт 16,4%-ға азайған (2015 жылғы қаңтар-желтоқсанда бұл көрсеткіш 4,07 

млрд. АҚШ долларын құраған), ал импорт - 52,2% азайған (2015 қаңтар-желтоқсанда бұл 

көрсеткіш 478,4 млн. АҚШ долларын құраған). 

Тауар айналымының едәуір азаюы өнімдер экспортының төмендеуіне, мұнай 

бағасының өсуіне байланысты болды. Бұл жағдай өңірдегі мұнай компанияларының мұнай 

өнімдерінің экспорт көлемін азайтуына әкелді. 

2016 жылы Маңғыстау облысында Армения, АҚШ, Түркия, Иран, Қытай, Германия, 

Нидерланд, Италия, Әзірбайжан, Франция және Аустралия сияқты алыс және жақын 

шетелдердің 11 елінің сауда-экономикалық миссиясы жұмысын ұйымдастыру қамтамасыз 

етілді [1]. Иран Ислам Республикасы Маңғыстау облысы үшін сыртқы экономикалық ең 

негізгі әріптесетірінің бірі. Маңғыстау облысы Иран Ислам Республикасының солтүстік 

провинцияларымен соңғы 7 жыл бойы тығыз қарым қатынаста.  

2014 жылға Маңғыстау облысының Иран Ислам Республикасымен сыртқы сауда 

айналымы 35,5 млн. АҚШ долларын немесе тауар айналымының жалпы көлемінде 1,9 %, 

оның ішінде экспорт – 8,2 млн. АҚШ долларын, импорт – 27,3млн. АҚШ долларын 

(импорттың жалпы көлемінен – 0,1%) құрады. 

2015 жылға Маңғыстау облысының Иран Ислам Республикасымен сыртқы сауда 

айналымы 27,5 млн. АҚШ долларын немесе тауар айналымының жалпы көлемінде 22,6 %, 

оның ішінде экспорт – 46,8млн. АҚШ долларын, импорт – 20,7 млн. АҚШ долларын 

(импорттың жалпы көлемінен – 24,2%) құрады. 

2016 жылға Маңғыстау облысының Иран Ислам Республикасымен сыртқы сауда 

айналымы 18,9 млн. АҚШ долларын немесе тауар айналымының жалпы көлемінде 31,3 %, 

оның ішінде экспорт – 4,5 млн. АҚШ долларын, импорт – 14,4 млн АҚШ долларын 

(импорттың жалпы көлемінен – 30,5%) құрады [2]. 
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Экспорт құрылымында: арпа, пияз, бидай, шикізатты қоспағанда битум тәрізді 

минералдардан алынған мұнай өнімдері; қара метал қалдықтары мен сынықтары; қайта 

балқытуға арналған құймалар; темірден жасалған жазық прокат, легірленген және 

легірленбеген және тот баспайтын болат; бұрыштықтар, темірден және легірленбеген 

болаттан жасалған пішіндік арнайы профилдер; шойынды қосқанда,қара металдан 

жасалған тұрбалар кіреді. 

Импорт құрылымында: қант не хош иістелген заттар қосылған минералдық және 

газдалған сулар, портландцемент, саз балшықты, шлакты, супер сульфатты, және т.б., 

боялған немесе боялмаған, дайын немесе   клинкер түріндегі цемент; болмашы-белсенді 

органикалық  заттар; болмашы-белсенді және жуатын, құрамында сабыны бар немесе жоқ, 

тазалағыш құралдары кіреді. 

Маңғыстау облысында Иран Ислам Республикасының қатысуымен экономиканың 

әртүрлі секторында 15 бірлескен кәсіпорындар тіркелген: көліктік-экспедициялық 

қызметтер, су көлігі саласындағы қызметтер, тамақ өндірісі (кептілірген нандар және 

печеньелер, ұн және кондитерлік тағамдар, торттар, пирожныйлар, бәліштер, бисквиттер), 

кең ассортиментті сауда (тау-кен және азаматтық құрылысқа арналған техника, қара және 

түсті металдардың сынықтары мен қалдықтары, қымбат металдар мен қымбат тастардың 

сынықтары, бетоннан, цементтен, гипстен және ұқсас металдардан және т.б. жасалған 

бұйымдар) [3]. 

Соңғы жылдары Маңғыстау облысы мен Иран Ислам Республикасының 

кәсіпкерлері арасында сауда-экономикалық және ғылыми-техникалық ынтымақтастық 

саласында әлеуеттік мүмкіндіктерді тиімді пайдалану үшін іскер кездесулер өткізілді.  

Маңғыстау облысы мен Иран Ислам мемлекеті арасында сауда-экономикалық, 

ғылыми-техникалық және мәдени ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылған. Бүгінгі 

таңда Иран және Маңғыстау облысы аймақтары арасында 4 меморандум және 11 келісім 

жүзеге асырылып келеді. 

2014 жылы наурыз айының 7 мен 11 аралығында Иран Республикасына Маңғыстау 

облысынан әкімі бастаған мемлекеттік органдар өкілдері, бизнес қауымы өкілдері 

делегациясы экономикалық ынтықмақтастық бойынша Гулистан провинциясының Сари, 

Горган, Бандер-Аббас қалаларына барды. 

2015 жылдың 29 мен 30 сәуір аралығында  Иран Республикасының Гилян 

провенциясының астанасы Рашт қаласында Каспий маңы елдері арасында сауда 

палаталарының арасында коммерциялық бизнес бойынша ынтымақтастық Халықаралық 

кеңесінің 15-ші мәжілісінің отырысы өтті. Бұл кеңеске Маңғыстау облысынан мемлекеттік 

мекемелер мен бизнес өкілдерінен құралған делегациясы да қатысты. 
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Сонымен қатар, 2015 жылдың мамыр айының 16-18 күндері  Маңғыстау облысы 

әкімі бастаған Маңғыстау облысы делегациясының жұмыс сапарымен Иран Ислам 

Республикасында болды. Жұмыс сапары барысында, Иран Ислам Республикасының Мұнай 

министрлігінің басшылығымен Маңғыстау облысында мұнай өңдеу зауытының құрылысы 

бойынша, сонымен қатар Мазандаран провинциясының губернаторы Рабие Фаллахпен 

кездесті. Кездесу барысында Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан 

Республикасы Президентінің тапсырмасы бойынша, өңіраралық дамуды дамыту 

мақсатында, Маңғыстау облысы  әкімі 2015 жылдың 20-25 шілде аралығында, Иран Ислам 

Республикасының Мазандаран  провинциясының губернаторы Р. Фалахом бастаған 

Иранның Мазандаран ірі экономикалық делегациясын Маңғыстау облысына арнайы ресми 

жұмыс сапарымен  шақырды.  

2015 жылдың 21-24 шілдесі аралығында Ақтау қаласында Маңғыстау облысының 

әкімі және Иранның Мазандаран провинциясының губернаторы Рабие Фаллах 

Джелоудордың қатысуымен Қазақстан-Иран бизнес форумы болып өтті. 

Аталмыш форумға ірі автокөлік жасау және құрылыс компаниялары, азық-түлік 

және тоқыма өнеркәсіптері, Иранның шағын және орта бизнес басшылары қатынасты.   

Коммерциялық және өнеркәсіптік өнімдер келесі бағыттар бойынша ұсынылды: 

- құрылыс материалдары; 

- техникалық және инженерлік қызметтер; 

- азық-түлік өнімдері; 

- жуу құралдары; 

- ауыл шаруашылығы техникасын; 

- еркін сауда аймағы; 

- автомобиль өнеркәсібі. 

Соңғы жылдары сауда-экономикалық және ғылыми-техникалық ынтымақтастық 

саласындағы әлеуеттік мүмкіндіктерді тиімді пайдалану үшін, Маңғыстау облысы мен 

Иран Ислам Республикасының кәсіпкерлері мен мемлекеттік органдарының арасында 

бірқатар іскерлік кездесулер өтті. 

«Ақтау теңіз порты» арнайы экономикалық аймағы мен Хадже Нафас порты 

(Гүлістан аймағы) және Порт Анзали арнайы экономикалық және өнеркәсіптік аймағы 

арасындағы ынтымақтастық туралы келісім өз күшінде. Иран Ислам Республикасының 

қолдауымен Ақтау қаласында экономикалық және мәдени байланыстарды белсенді түрде 

жүргізіп отырған Иран бас консулдығы ашылып, қызмет етуде. 
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Облыстың қазіргі таңда Каспий өңірінің көп ұлттық жүйесіне шығаратын Қазақстан 

Республикасындағы шекарамен шектес облыс ретіндегі қуатты көліктік-логистикалық және 

сервистік әлеуеті бар. 

Өз кезегінде, Иран Ислам Республикасы Мазандаран аймағының губернаторы Рабие 

Фаллах Джелоудер аймақтың Маңғыстау облысымен ынтымақтастығының маңыздылығын 

атап өтті. 

Қазіргі уақытта біздің сауда-көліктік флотымыз жеткілікті. Басымыздан өткен 

қиындықтарға қарамастан, көліктік инфрақұрылысты дамытуды жоспарлап отырмыз. 

Ынтымақтастығымыздың шамасын арттыру үшін, Сари портынан Ақтау қаласына 

жолаушыларды тасымалдау керек. Біздің арамызда жақсы келісімдер болды деп ойлаймыз. 

Біз ауыл шаруашылығы, портты ұйымдастыру, туризм және көлік салаларында 

ынтымақтасуға дайынбыз. Бірнеше жылдар бұрын бізде жылына 5 млн тонна мұнайға  

СВОП-схемасы жұмыс жасады. Алдағы уақытта осы көлемді қайтадан жандандырамыз.  

Сонымен қатар, форумда мұнай, газ және электр энергетикасы; транзиттік әлеуеті, 

ауыл және балық шаруашылығы; құрылыс, өнеркәсіп және экспорт саласындағы 

әріптестіктің болашағы талқыланды.  

Маңғыстау облысына Иран Ислам Республикасы Гүлістан аймағының делегациясы 

келді 

2016 жылдың 10 наурыз күні, Маңғыстау облыс әкімінің орынбасары Иран Ислам 

Республикасына іс сапар барысында мұнай өңдеу зауытының 4 ші құрылысына Иран 

жақтан қатысуға ниет хаттамасына қол қойды. 

2016 жылдың қыркүйек айында жаңа маршрут бойынша Ақтау- Горган рейсі ашты. 

Іс шараны ашу салтанатына аталған рейстің басшылығы, Ақтау қаласында Иран Ислам 

Республикасының Бас консулы, сонымен қатар аймақтың әр түрлі этномәдени 

бірлестіктердің өкілдері қатысты. Бұл ұшу бағыты Қазақстан мен Иран арасындағы 

экономикалық және туризм саласында ынтымақтастық үшін жаңа мүмкіндіктер ашады. 

2016 жылы 1-2 қарашада, Сыртқы істер вице-министрі Хасан Гашгави бастаған Иран 

Ислам Республикасының делегациясы жұмыс сапары. Кездесу барысында Маңғыстау 

облысы мен Иран провинциялар арасындағы экономикалық және мәдени қарым-

қатынастарды одан әрі нығайту мәселелері талқыланды. Сонымен қатар, сапар аясында 

Ақтау халықаралық теңіз сауда портын және «АЭА Ақтау теңіз порты» АҚ көрсету 

ұйымдастырды. 

2016 жылдың 7-9 желтоқсан күндері Маңғыстаулық бизнесмендер Иран Ислам 

Республикасы Гүлістан аймағының делегациясымен кездесті. Екіжақты кездесуге, сондай-

ақ, Иран Ислам Республикасындағы Қазақстанның Төтенше және Өкілетті елшісі Бағдат 
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Амреев, «Kaznexinvest» АҚ өкілі, Маңғыстау облысы мен Иран Ислам Республикасының 

мемлекеттік орган және бизнес өкілдері қатысты.  

Жиынды Маңғыстау облысының әкімі Алик Айдарбаев пен Гүлістан аймағының 

губернаторы Хасан Садеглу ашты. 

Облысымыз бен Иран Ислам Республикасы арасындағы ынтымақтастықтың өзара 

тиімді әрі жемісті болып келе жатқанына өте қуаныштымыз. Иранның бизнес-

қоғамдастығы аймағымыздың экономикалық дамуына өз үлесін қосуда. 2016 жылдың 

қаңтар-қазан айларындағы Иран мен Маңғыстау облысы арасындағы сауда айналым 5,1 

млрд.теңгені құрады, соның ішінде, экспорт көлемі – 1,36 млрд. теңге, импорт – 3,74 млрд. 

теңге. Өз кезегінде, Маңғыстау облысының әкімдігі ирандық бизнесмендердің 

инвестициялық жобаларымызды жүзеге асыруына қатысуын қолдайды. Қазақстан аумағы 

бойынша теңіз инфрақұрылымы тек Маңғыстау облысында ғана бар. Иран елімен 

арамыздағы сауда айналымды Ақтау теңіз порты және теміржол арқылы жалғастыра 

беретін боламыз, - деді Маңғыстау облысының әкімі. 

Иран Ислам Республикасы Гүлістан аймағының делегациясы құрамында 20-дан 

астам компанияның өкілдері бар. 

Бүгінгі кездесу аймақтарымыз арасындағы ынтымақтастықты одан әрі нығайта 

түседі. Гүлістан Иран еліндегі ең үлкен аймақтардың бірі, біз еліміздің дамуына 

айтарлықтай үлес қосып келеміз. Дәрі-дәрмек, бидай өндіру бойынша көшбасшы өңір 

болып табыламыз. Маңғыстау облысының экономикалық дамуы ерекше. Бізді 

тауарларымызды Ресей мен Қытайға жіберуге мүмкіндік беретін Ақтау порты 

қызықтырады. Сондай-ақ, Ақтау және Баку порттарымен ынтымақтасатын жаңа порттың 

құрылысын бастауды жоспарлап отырмыз. Бүгінде біздің теміржол, порт арқылы жүретін 

байланыстырамыз бар, ендігі кезекте жеке қарым-қатынастарымызды нығайтқымыз келеді. 

Жасалған меморандумдар қағаз жүзінде қалмай, арамыздағы достық қатынастарымызды 

бекітуге мүмкіндік береді деп сенемін, - деді Гүлістан аймағының губернаторы Хасан 

Садеглу. 

Екі жақты кездесу барысында Маңғыстау мен Гүлістан өңірлері арасында 

экономика, ғылым, білім, технология, мәдениет салаларын дамытуға көмектесу туралы 

меморандум жасақталды. Құжатқа Маңғыстау облысының әкімі Алик Айдарбаев пен 

Гүлістан аймағының губернаторы Хасан Садеглу қол қойды. 

Сонымен қатар, Маңғыстау мен Гүлістанның дене шынықтыру және спорт 

басқармалары арасында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды [3]. 
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2017 жылдың 11 сәуір күні Маңғыстау облысының әкімі Ералы Тоғжанов Иранның 

әскери-теңіз күшінен құралған делегацияны бастап келген Иран Ислам Республикасының 

Қазақстандағы Төтенше және Өкілетті Елшісі Моджтаба Дамирчилумен кездесті. 

Иран елінің әскери-теңіз күштерінің Каспий флоты Маңғыстау облысына алғаш рет 

келіп отыр. Үш күннің ішінде екі елдің әскери қызметкерлері тәжірибе алмасып, осылайша 

әскери-теңіз күштері арасындағы ынтымақтастық нығая түсетін болады. 

Біз бүгін тарихи оқиғаның куәгерлері болып тұрмыз. Иранның әскери-теңіз 

күштерінің кемесі алғаш рет Маңғыстау облысына келді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

Иран елімен екіжақты қарым-қатынасты бекітуге ерекше назар аударады. Ал, Маңғыстау 

облысының осы саланы дамытуда атқаратын рөлі зор. Бүгінгі таңда Маңғыстау облысы мен 

Иран елі арасындағы 2017 жылдың қаңтар-ақпан айларындағы тауар айналымы 2,5 млн. 

АҚШ долларын құрады. Оның ішінде экспорт 564 мың АҚШ долларын, ал импорт 2 млн. 

АҚШ долларын құрап отыр. Біз, өз кезегінде, туризм, мұнай сервис, көлік логистикасы 

тәрізді салалардағы ынтымақтастығымызды одан әрі нығайтып, кеңіте беретін боламыз, - 

деп атап өтті Маңғыстау облысының әкімі Ералы Тоғжанов. 

Иран елінің әскери-теңіз кемесінің Маңғыстау портына келуі екі ел арасындағы 

ерекше сенімді көрсетеді. Біз Иран елінің аймақтары мен Маңғыстау облысын одан әрі 

дамыту үшін ынтымақтастығымыздың барлық әлеуетін пайдалануға дайынбыз. 

Экономикалық және мәдени салалардағы байланыстарымыз орнатылған, енді Каспий 

теңізіндегі әскери қауіпсіздігімізді дамытатын боламыз, - деді Иран елінің Қазақстандағы 

Төтенше және Өкілетті Елшісі Моджтаба Дамирчилу [3]. 
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потенциальных возможностей между предпринимателями и государственными органами 

Мангистауской области и Исламской Республики Иран. 
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BETWEEN МАNGYSTAU REGION AND ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 
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Abstract. This article about  the modern state of relations between the Мangystau region 

and Islamic Republic of Iran, trade and economics, scientific and technical collaboration in area 

of the effective use of potential possibilities between businessman,  by state authorities and 

business relationships. 
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ӘОЖ 332.1.4.4 

Кизимбаева А1.  
1Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг 

университеті, Ақтау қ., Қазақстан 

 

ТУРИСТІК  САЛАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІҢ МАҢЫЗЫ 

 

Аңдатпа. Туристік саясат туристік нарыққа бағытталған экономиканың басқа 

салалары мен туристік саланы дамытуға жағдайлар қалыптастырып, негізгі бағыттарын 

анықтайды. Туризм саласындағы мемлекеттік реттеудің мәні оның мақсаттары, құралдары, 

өңдеу мен жүзеге асыру механизмдерімен ашылады. Біздің еліміздің туристік әлуеті 

Еуразияның дәл орталығында орналасқан, және туризмнің барлық түрлері дамыту үшін мол 

түрлігімен айрықшаланады, бірегей мүмкіндіктерге ие: танымдық, көңіл көтеру, 

этникалық, экологиялық, сауықтыру, жасөспірімдік, спорттық, аң аулау, жылқы, 

шытырман оқиғалы туризм түрлері. Туристерге 700-ден астам маршруттар Қазақстанның 

барлық территориясы бойынша ұсынылады. Туристер арасында танымал сұранысқа ие 

болған аң аулаудың ұлттық әдісі, оның ішінде бүркітпен және алғыр сұңқармен, жүйрік 

тазымен аңға шығу. Республиканың әр аймағының туристерді тартуға өзіндік ерекшелік 

жағдайлары бар. 

Түйінді сөздер: туристік саланың дамуы, туроператорлар мен турагенттер, 

туристерді орналастыру.  
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Туристік саланың дамуы, оның бәсекеге қабілеттілігінің жоғарлауы туризм 

саласында жүзеге асырылатын тиімді мемлекеттік саясатқа тәуелді. Қазақстанда туризм 

саласындағы мемлекеттік саясат нормативті-құқықтық заңдылықтарға негізделеді. 2001 

жылы «Қазақстан Республикасында туристік қызмет туралы» Заң қабылданды, 2002-2006 

жылдары оған өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, Заң туризм саласында мемлекеттік 

ұйымдар мен шаруашылық субъектілердің қызметін реттейді. Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің Қаулысымен №1591 «2001-2005 жылдарға Қазақстан Республикасында 

туризмді дамыту туралы Мемлекеттік бағдарламада» туристік саланы дамыту бойынша 

нақты шаралар қарастырылған. Туризмді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасы 

«Қазақстан Республикасында туристік қызмет туралы» Заңға сәйкес жасалған және 

экономиканың басымды секторы ретінде саланың тұрақты дамуын қамтамасыз ететін 

негізгі проблемаларды қамтиды [1]. 

Туристік саясат туристік нарыққа бағытталған экономиканың басқа салалары мен 

туристік саланы дамытуға жағдайлар қалыптастырып, негізгі бағыттарын анықтайды. 

Туризм саласындағы мемлекеттік реттеудің мәні оның мақсаттары, құралдары, өңдеу мен 

жүзеге асыру механизмдерімен ашылады   

  

Кесте 1 - Туризм саласында мемлекеттік  реттеу элементтері 

  

Туристік қызметнарығының 

субъектілері 

Туристік ресурстар Әлеуметтікмех

анизмдер  мен

технологиялар 

Туроператорлар мен турагенттер. 

Туристерді орналастыру 

кәсіпорындары. Курорттар. 

Конгресс, көрме, жәрмеңке, 

фестиваль ұйымдастырушы 

фирмалар. 

Туризм бойынша әдебиеттер 

шығарушы, мәдени жә көңіл көтеру, 

экскурсионды қызмет көрсетуді 

ұйымдастырушы кәсіпорындар. БАҚ, 

несиелік ұйымдар (ақша айырбастау, 

несиелік карточкалар). Сақтандыру 

компаниялары. Маркетингтік 

зерттеулер жүргізуші құрылымдар. 

Туристік жабдықтарды жалға беруші 

фирмалар 

Инфрақұрылым: 

Көлік кәсіпорындары. Қоғамдық 

тамақтандыру. Сауда, тұрмыстық 

қызмет кәсіпорындары. 

Фармацевтика, жеңіл өнеркәсіп 

кәсіпорындары 

(спорт  тауарлары, сувенир, 

туризм және демалысқа арналған 

киімдер және басқа туристік 

сұранысқа ие тауарлар) 

Медициналық, мәдени –ағарту 

мекемелері (мұражайлар 

және т.б.) 

Туристік әлует: ландшафт, 

климаттық,саяси-мәдени жайлар 

Механизмдер: 

заңдылықтар, 

экономикалық, 

идеологиялық, 

әлеуметтік, 

психологиялы

қ 

Технологиялар

: менеджмент, 

маркетинг 

(жарнама, 

қоғаммен 

байланыс, 

өтімді 

ынталандыру 

және жобалау) 

 

 Біздің еліміздің туристік әлуеті Еуразияның дәл орталығында орналасқан, және 

туризмнің барлық түрлері дамыту үшін мол түрлігімен айрықшаланады, бірегей 
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мүмкіндіктерге ие: танымдық, көңіл көтеру, этникалық, экологиялық, сауықтыру, 

жасөспірімдік, спорттық, аң аулау, жылқы, шытырман оқиғалы туризм түрлері. Туристерге 

700-ден астам маршруттар Қазақстанның барлық территориясы бойынша ұсынылады. 

Туристер арасында танымал сұранысқа ие болған аң аулаудың ұлттық әдісі, оның ішінде 

бүркітпен және алғыр сұңқармен, жүйрік тазымен аңға шығу. Республиканың әр 

аймағының туристерді тартуға өзіндік ерекшелік жағдайлары бар. 

Оңтүстік Қазақстан (Алматы, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда облыстары) 

– орта ғасырлық сәулетшіліктің әйгілі ескерткіштері бар ежелгі тарих пен мәдениет аймағы 

(Тараз қаласында Айша Бибі, Қарахан, Баба хатун мавзолейлері, Түркістанда Қожа Ахмет 

Яссауи кешені және басқалары), Жетісуда (Алматы облысы) өте ерекше сақ қорғандары. 

Аймақта Байқоңыр космодромы орналасқан. Бұдан басқа, аймақтың демалыс, емдеу, аң 

аулау, альпинизм, тауда шаңғы тебу және сырғанақ спорты үшін бірегей климаттық 

мүмкіндіктері бар. 

Батыс Қазақстан (Ақтөбе, Атырау, Маңқыстау облыстары) – Жайық, Орал Каспий 

теңізі бассейнінде Еуропа және Азия континентінің қиылысында орналасқан. Мұнда 

ғаламшардың екінші терең нүктесі болып саналатын теңіз деңгейінен 132 м төмен Қарақи 

ойпаты, әйгілі әк жартастары орналасқан. Балық аулаумен әуестенушілерге балық аулауға 

бай жерлер, спорттың су түрлерін дамытуға қолайлы жайлар бар. Ежелгі Маңғышлақ және 

Үстірттің қорық ескерткіштері, қазақ жырымен байланысты тарихи орындар ғылыми 

маңыздылыққа ие. 

Солтүстік Қазақстан (Қостанай, Солтүстік Қазақстан және Павлодар облыстары) – 

аймақтың ландшафтысы, климаттық жағдайлары туристік демалыстың әр түрлеріне 

қолайлы мүмкіндіктер туғызады – автокөліктік, велокөліктік, су. Көкшетау, Баян-ауыл, 

Мойылды курорттары сауықтыру демалысы болса, Қорғалжын және Наурызым қорықтары 

ғылыми туризммен әуестенушілер үшін тартымды. 

Орталық Қазақстанда (Қарағанды облысы) әлемдегі ең үлкен көлдердің бірі – 

Балқаш көлі, Қарқаралы тау-орманды алқабы орналасқан. Өлке археологиялық және 

этнографиялық объектілері сақталған естелік орындарына бай. 

Шығыс Қазақстан – бұл Алтай және оның таулы орманды аудандары, Ертіс өзені, 

Зайсан, Марқакөл, Алакөл, Сауысқан көлдері. Аймақ жасыл және сулы алқаптарға өте бай 

және көп түрлі. Семей ауданы қазақтың ұлы ағартушысы Абай Құнанбаевтың, белгілі 

жазушы Мұхтар Әуезовтың отаны. 

Туризм саласының бәсекелік артықшылықтары дамудың келесі 

мүмкіндіктеріне  байланысты [3]: 
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- іскерлік туризм, семинар, конференция, съездерге қатысумен байланысты іс 

сапарлар және басқалары; 

- экологиялық туризм, аймақ ландшафтысы мен жабайы табиғаттың болуымен 

байланысты; 

- мәдени – танымдық туризм, тарихи – археологиялық мұраларды және мәдени 

мұраларды ашуға бағытталған, экстремалды туризм. 

Бұл бағытта келесі мәселелер өз шешімін табуы тиіс: 

- туризм саласында кәсіпкерлік қызметтің нормативті – құқықтық базасын жетілдіру; 

- туризм саласында шетелдермен және басқа қалалармен ынтымақтастықта болу; 

- қызмет көрсету аясында стандарттау және сертификаттау жүйесін жетілдіру 

жолымен туристік қызмет көрсетулердің сапасын жоғарлату; 

- туризм саласында кадрларды дайындау және олардың біліктілігін көтеру жүйесін 

жақсарту; 

- туристік-қонақжай кешені мен инфрақұрылым объектілерін несиелендіру және 

инвестициялау үшін қолайлы жағдайлар жасау. 

- қауіпсіздікті сақтау, яғни туристік полиция бөлімшелерін жасау, туристік 

маршрутты ұйымдастыратын және бақылайтын мемлекеттік, коммерциялық және 

қоғамдық туристік ұйымдардың бірігуімен қауіпсіздікті қамтамасыз ету; 

- қалалық және аудандық станцияларда мектеп туризмін қайта қалпын келтіру 

жолымен бала-жасөспірімдік туризмді, туристік спорт клубтарын, оның ішінде қалалық, 

аудандық және аулалық туристік клубтарды дамыту, оларға орындар бөлу. 

- әр түрлі көздерден қаржыландырудың басымды бағыттарын анықтау үшін туризм 

және демалыс аясында инвестициялық жобалардың жәрмеңкесін ұйымдастыру; 

- мүдде танытқан мемлекеттік атқарушы және басқа органдармен, сондай-ақ 

мемлекет пен жеке сектор арасындағы қызметке түзетулер енгізуді қамтамасыз ету; 

Туризмді мемлекететтік қолдау шараларын еліміздің барлық облыстарында қолдану, 

туризмді дамытуда үлкен жетістіктерге қол жеткізуі ықтимал. [4] 
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Аннотация. Туристическая политика определяет основные направления развития 

условий для развития туризма и других секторов экономики, ориентированных на 

туристический рынок. Суть государственного регулирования в сфере туризма определяется 

его целями, инструментами, механизмами обработки и реализации. Туристический 

потенциал нашей страны находится в центре Евразии, и все виды туризма отличаются 

огромным разнообразием возможностей для его развития: уникальными познавательными, 

развлекательными, этническими, экологическими, рекреационными, охотничьими,  

приключенческим видами.  
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Abstract. The tourism policy defines the main directions for the development of conditions 

for the development of tourism and other sectors of the economy, oriented to the tourist market. 

The essence of state regulation in the sphere of tourism is determined by its goals, tools, 

mechanisms of processing and sale. The tourist potential of our country is in the center of Eurasia, 

and all kinds of tourism are distinguished by a huge variety of opportunities for development: 

unique cognitive, entertaining, ethnic, ecological, recreational. 
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ҚАЗІРГІ ТАҢДА ІСКЕРЛІК ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН 

ОНЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Аңдатпа. Іскерлік қарым-қатынастың тәсілдерін жақсы меңгеру болашақ іскер 

адамдарға қажеті зор болмақ. Мұндай қабілет келешекте келісімшартқа отырғанда немесе 

пайдалы іс жасағанда маңызды рөл атқаруы мүмкін. Сондықтан қазіргі таңда іскерлік 

қарым-қатынастың маңызы артып оны жан-жақты зерттеу қазіргі заманның басты 

мәселелерінің бірі болып тұр. Қарастырылып отырған мақала іскерлік қарым-қатынас 

анықтамасына талдау жасап, оның қазіргі таңдағы қажеттілігі мен негізгі ерекшеліктеріне, 

атқаратын қызметіне, коммуникацияның басқа түрлерінен айырмашылығына тоқталады. 

Сондай-ақ аталған мақалада іскерлік қарым-қатынасқа қойылатын талаптар мен оның 

мақсаты, міндеттері, табиғаты қарастырылады. Іскерлік қарым-қатынастың табиғаты мен 

негізгі ерекшеліктері болып есептелетін ережелер немесе шарттар ұсынылады. 

Түйінді сөздер: коммуникация, контекст, іскерлік дискурс, вербалды байланыс, 

үрдіс, серіктестік. 

 

Іскерлік қарым-қатынас немесе байланыс қазіргі таңда, жаңа заманда қоғамның 

барлық салаларында кездесіп отыр. Қоғамның коммерциялық, іскерлік салаларында 

өнеркәсіптің барлық түрлері мен формаларында сондай-ақ жеке іскерлер мен кәсіпкерлер 

ретінде жеке тұлғалар кірісе бастады. Іскерлік байланыс саласындағы құзырлық кез-келген 

білім, ғылым, өнер, өнеркәсіп, сауда сияқты салаларда сәттілікке жету немесе жетпеуге 

байланысты болып отыр. Адамдармен дұрыс қатынас жасай алу іскерлік салада, қызметттік 

және кәсіпкерлік іс-әрекетте сәттілікке жетудің ең маңызды факторларының бірі болып 

отыр. Дейл Карнеги 30 жылдарда ақ адамның қаржылық мәселесіндегі сәттілігі тіпті 

техникалық немесе инженерлік салада болса да 15 пайызға оның кәсіби шеберлігіне 

байланысты да 80 пайызы оның адамдармен қатынас жасай алуына байланысты екенін 

аңғарған. Іскерлік қатынас адам өмірінің ең маңызды бөлігі және бөгде адамдармен 

қатынас жасаудың негізгі түрі. Мұндай қатынастардың басты қағидаларының бірі болып 

этникалық нормалар есептеледі, онда адамның ой өрісі, пайымдауы, жақсылық пен 

жамандық, шындық пен ақиқатсыздық, дұрыстық немесе бұрыстық сияқты қылықтары 

беріледі. Адамның моралдық нормаларды түсінуіне, оның мазмұнына байланысты оның 

іскерлік қарым-қатынасқа жеңіл немесе қиын немесе тіпті қиындатып алуы байланысты. 

Байланыс немесе қатынас дегеніміз қоғамдық субъектердің, әлеуметтік топтардың, 

халық немесе жеке тұлғалардың арасында ақпарат, тәжірибе, іс-әрекет қабілеттері мен 

нәтиже алмасуы жүретін өзара қатынас жасау үрдісі. Іскерлік қарым-қатынастың ерекшелігі 
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нақты бір іс-әрекет мақсатында немесе негізінде пайда болатын, қандайда бір өнім немесе 

іскерлік қажеттілікпен байланысты. Байланыстың басқа түрлері сияқты іскерлік 

коммуникацияның тарихи сипаты бар, ол қоғамның түрлі жүйесінде түрлі формада 

байқалады. Оның айырмашылығы іскерлік коммуникация басқа мақсаттарға қол жеткізудің 

құралы болып табылады. Сондықтан берілген мақалада іскерлік қарым-қатынас терминіне 

анықтама беріп оған талдау жасау біздің міндетіміз. Іскерлік қарым-қатынас дегеніміз 

қарым-қатынастың прагмалингвистикалық, прагмапсихологиялық сипатын анықтаушы мінез 

құлықтың перцевтивті, коммуникативті және интерактивті дәрежесін қамтитын кәсіби 

коммуникацияның тұлғааралық мәдениетаралық зонасы [1]. 

Іскерлік қарым-қатынас дегеніміз кәсіби, ғылыми, педагогикалық сала қызметінің 

осы салаларда пәндік қызметті ұйымдастыру мен оптимизациялауға бағытталған іскерлік 

серіктестердің өзара байланысы үрдісі болып табылатын коммуникацияның бір түрі. 

Іскерлік коммуникация дегеніміз бизнестің кәсіби саласында нақты мақсаттарға жетуге 

итермелейтін қызмет немесе әрекет. Іскерлік қарым-қатынас дегеніміз кәсіби, ғылыми, 

коммерциялық және басқа қызметтер саласында қолданылатын және сол саладағы 

туындаған мәселелерді ұйымдастыру мен ортақ шешімге келуге қызмет ететін қатынас 

немесе байланыс түрі. 

Іскерлік қарым-қатынас (байланыс, коммуникация) дегеніміз қызмет саласында 

адамдар арасында байланысты дамытудың күрделі, көп  жоспарлы үрдісі, яғни, бірлескен 

істе нақты нәтиже мен нақты мәселелерді шешетін іскерлік ақпарат мен тәжірибе алмасу 

үрдісі [2]. 

Іскерлік қарым-қатынас деп зерттеу нысаны іскерлік салада адамдардың қарым-

қатынас аспекті мен іскерлік байланыс тиімділігін қамта- масыз етуші факторлар болып 

табылатын ғылымды атаймыз. Іскерлік қарым-қатынас дегеніміз салалық және нақты 

мақсатқа бағытталған іс-әрекет, әрбір коммуникация формасының мазмұны (лекция, 

баяндама, талқылау, әңгіме), әрбір сөйлеу құрылымы ( қорытынды, ойы, сыни ескертулер, 

жауап қату) коммуникация мақсаты мен күтілетін нәтижеге байланысты үрдіс. Іскерлік 

байланыс деп жиналыс, келіссөз, презентация барысындағы коммуникацияны айтамыз. 

Іскерлік қарым-қатынас әлеуметтік маңызы бар ұйымдарда,  яғни, ғылыми, өнеркәсіп, 

мекеме, басқару және әлеуметтік, коммерциялық, кәсіби деңгейлерде қолданылады. 

Іскерлік қарым-қатынас өнеркәсіпті ұйымдастыру мәселесін талқылау, қызмет 

міндеттерін орындау, іс-әрекетті жоспарлау, сыртқы байланысты орнату, шешім қабылдау, 

келісім-шартқа отыру, құжаттарды рәсімдеу мақсатында қолданылады [3]. 

Егер PR дегеніміз мекеменің аудиториямен нақты байланыс орнату, сеніміне кіру, 

оны түсіну мақсатында коммуникацияны басқару болса, іскерлік қарым-қатынас деніміз 
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осы функцияның практикалық маңызы, оны іскерлік байланыста жүзеге асырушы болмақ. 

Іскерлік қарым-қатынас саласындағы әрбір коммуникацияның мазмұны мен формасы 

және әрбір сөйлеу конструкциялары коммуникативті мақсаты мен күтілетін нәтижесіне 

байланысты. 

Іскерлік қарым-қатынас төмендегідей функциялар атқарады: инструменталды 

(басқарудың әлеуметтік механизмі); интегративті (іскерлік серіктестерді байланыстыру); 

өзіндік презентация (жеке потенциалын көрсете алу); трансляциялық (іс-әрекеттің нақты 

тәсілдерін  бере алу); әлеуметтік бақылау (мінез-құлық пен іс-әрекеттерін шектеу); 

әлеуметтену (іскерлік қарым-қатынастың мәденитеі тәсілдерін жетілдіру); экспрессивті 

(эмоционалды әрекеттесу). 

Іскерлік қарым-қатынас өте тиімді болуы үшін барлық компоненттерді, соның 

ішінде коммуникативті құзырлықты жете білу міндетті. Коммуникативті құзырлық деп 

қоршаған адамдармен, топтармен, аудиториямен өзара қарым-қатынас жасай алу, келіссөз 

жүргізе алу тәсілдері мен білім жинағы. Коммуникативті құзырлық білімі деп 

коммуникация функцияларын, коммуникация үрдісі ерекшеліктерін, үн қату, 

серіктестердің психологиялық типтері және әлеуметтік ролдерін, презентация жасай алу 

тәсілдерін, коммуникацияның вербалды немесе вербалды емес құралдарын айтамыз. 

Іскерлік қарым-қатынас тәжірибелік пән болып есептеледі, дегенмен, әлеуметтану, 

психология, антропология, менеджмент теориялары мен пайымдауларын оқып үйрену 

және қолдану практикалық тәсілдерді түсіну мен ұғынуды тереңдетеді. Іскерлік қарым-

қатынас ғылыми сараптама мен теориялық зерттеулер пәні ретінде сан түрлі 

концептуалды әдістері арқылы ерекшеленіп пәнаралық байланысқа ие болады. Сондықтан 

іскерлік қарым-қатынас әлеуметтік, психологиялық, мәдениетаралық, лингвистикалық, 

лингвомәдениетаралық тұрғыдан қарастырылады.  

Іскерлік коммуникация іскерлік байланыс саласына қызмет ететіндіктен оған 

қойылатын талаптар өте қатаң, әсіресе, ең алдымен сөйлеу сапасы (дұрыстығы, дәлділігі, 

нақтылығы) және этикалық нормаларды қатаң сақтау. Көп жағдайда «байланыс» және 

«коммуникация» терминдері ортақ мағынада синоним ретінде қолданылады. Дегенмен,  

зерттеуші  ғалымдардың пайымдауынша коммуникация дегеніміз ақпарат беру үрдісі орын 

алатын байланыс. Сондықтан ақпаратты қабылдаушы нысан тек адам ғана емес, сондай-ақ 

машина, жануар болуы мүмкін. Ал байланыс деп байланыс субъектері тең дәрежелі 

серіктестердің өзара қарым-қатынасына негізделген екі жақты үрдісті атаймыз. Байланыс 

коммуникативті (ақпарат жеткізу) қызметінен басқа да қызметтер атқарады, мәселен, 

регулятивті (мінезқұлықты реттеу қызметі), перцептивті (қарым-қатынасқа түсушілердің 

бір-бірін қабылдау қызметі), суггестивті (сендіру қызметі). Сондықтан «байланыс» және 



КМТИУ ХАБАРШЫСЫ №1(27)2015 ///ВЕСТНИК КГУТИ №1(27)2015/// THE BULLETIN OF CSUTE, 2015, Vol.27, №1 

 

87 
 

«коммуникация» терминдерін синоним ретінде қолданған дұрыс, тұлғааралық байланыста 

коммуникация дайын түрде мүлдем кездеспейді, ақпарат жеткізу негізінен қоғамда екі 

жақты үрдіс, яғни, сөйлеу әрекеті. 

Іскерлік келіссөздерді тиімді жүргізу, іскерлік құжаттарды дұрыс және сауатты 

құрастыру қазіргі таңда менеджерлердің, барлық деңгейдегі басшылардың, 

референттердің, хатшылардың, қоғамдық қызметкерлердің, қоғамдық мекемелер 

көшбасшыларының кәсіби мәдениетінің ажырамас бөлігі болып отыр. Басқару қызметінің 

барлық салаларында дерлік жоғары нәтижеге жету үшін нақты білім, ақпарат қажет және 

коммуникация ережелері, оны жүргізу формалары мен тәсілдерін меңгеру қажеттілік 

болып отыр. 

Іскерлік қарым-қатынастың өзі белгілі мақсаттарға бағытталған. Яғни, іскерлік 

қарым-қатынасты ұйымдастыру, коммуникация стратегиялары мен тактикаларын таңдау,  

іскерлік қарым-қатынаста тілдік құралдарды қолдану нақты бір мәселені шешуде тиімді 

нәтижеге жетуге бағытталады. Іскерлік қарым-қатынастың ең негізгі ерекшеліктерінің бірі 

коммуникацияға қатысушылардың әлеуметтік ролін қатаң сақтауы, яғни, басшы-

жұмысшы, серіктестер, әріптестер және тағы басқалар.  Егер іскер адамдар қызмет 

саласының түрлі сатысындағы тұлғалармен жиі коммуникация жасайтын болса онда 

байланыстың вертикалды және горизонталды түрін қолдануға тура келеді. Байланыстың 

вертикалды түрі деп коммуникацияға қатысушылардың әлеуметтік жағдайына, әкімшілік-

құқықтық нормалармен және төмен дәрежедегі жай жұмысшы өзінен қызметі бойынша 

жоғары дәрежедегі тұлғаға бағыныштылығымен сипатталатын субординациялық қарым-

қатынасты атайды. Байланыстың горизонталды түрі деп жалпы мақсаттарына сай 

коммуникацияға қатысушылардың серіктестік, өзара түсіністік мақсаттағы бірлескен іс-

әрекеттерін атайды. Іскерлік қарым-қатынастың ұйымдастырылуының өзі, 

коммуникативті іс-әрекеттер мен тәсілдер, іскерлік сөйлеуде тілдік құралдарды дұрыс 

қолдану нақты бір мәселені шешуде оңтайлы нәтижеге жету мақсатына тәуелді. 

Іскерлік қарым-қатынас ерекшеліктері болып төмендегі принциптер есептеледі: 

- серіктес іскерлік қарым-қатынаста әрқашан тұлға ретінде қатысады; 

- коммуникацияға қатысушыларды іскерлік мәселені өзара ұғыну және түсіну 

ерекшелендіріп турады; 

- іскерлік қарым-қатынастың негізгі мақсаты сапалы және тиімді серіктестік. 

Кейде іскерлік қарым-қатынас тар мағынада іскерліктің кәсіби саласында нақты 

мақсаттарға жетуге бағытталған іс-әрекет ретінде қолданылуы мүмкін. Іскерлік қарым-

қатынас нақты контексте туындап соған тәуелді болады. Нақты жағдаят, коммуникацияға 

қатысушылар саны, алға қойған мақсаттар сипаты, рецепиенттер арасындағы байланыс 
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деңгейі іскерлік қарым-қатынастың соған тән сипаттары болып табылып оның орын 

алуының бірнеше формаларын анықтауға көмектеседі. Іскерлік қарым-қатынас түрлеріне 

іскерлік сұқбат, іскерлік жиналыс немесе отырыс, іскерлік қоғамдық презентациялар мен 

қаратпалар жатады. Іскерлік қарым-қатынастың тағы бір ерекшелігі экономикалық 

мақсаттардың өзара байланысы мен әлеуметтік реттеу құқықтық шеңберде орын алады. 

Көбінесе тұлғалар іскерлік коммуникацияға өздеріне қатысты салада қатынастарын 

құқықтық жолмен рәсімдеу үшін түседі. Өзара байланыс пен байланысты құқықтық 

рәсімдеудің ең оңтайлы нәтижесі болып өзара түсінушілік мен сенімге негізделген 

серіктестік қатынастар есептеледі. Іскерлік қарым-қатынастың тағы бір ерекшелігі оған 

қатысушылардың ролдік нормаларын қатаң сақтауы. Өзара қарым-қатынас жасағанда іскер 

адамға түрлі жағдаяттарда түрлі ролге енуіне тура келеді, сондықтан осыны ескере отырып, 

коммуникацияға қатысушы өзін осыған сай талаптарға, нақты жағдайға байланысты ролге 

енгені абзал. Іскерлік қарым-қатынаста ролдік норманы сақтау жұмыс үрдісін реттейді, 

тұрақтандырады. Іскерлік қарым-қатынастың тағы бір ерекшелігі оған қатысушылардың 

оның нәтижелігіне жоғарғы жауапкершілігі. Сәтті іскерлік қарым-қатынас байланыстың 

таңдап алған әдістері мен тәсілдері, яғни, коммуникацияның мақсаты мен міндеттерін   

дұрыс   ұйымдастыру, серіктердің мақсаттарын айқындау, өзінің жеке ойын негіздеуге 

байланысты болмақ. Егер іскерлік қарым-қатынас тиімді болмаса істің нәтижесіз болуына 

әкеліп соғады. Сондықтан іскерлік қарым-қатынаста міндеттілік, ұйымдастырушылық, сөзге 

сенімділік, этикалық нормаларды сақтау сияқты іскер адамның маңызды сипаттары негізгі 

болып қалыптасады.Іскерлік қарым-қатынас оған қатысушылардың тілдік құралдарды 

дұрыс қолдануын талап етеді. Іскерлік қарым-қатынаста жай сөздер, балағат сөздер мен 

сөз тіркестері, қолданылуы шектеулі сөздер, мәселен, жаргондар, диалектер, архаизмдерді 

қолдануға болмайды. Жалпы іскерлік қарым-қатынас ресми емес байланыстан нақты 

мақсаттар мен міндеттер қоюуымен ерекшеленеді. Іскерлік қарым-қатынас қазіргі заманға 

сай заманауи талаптарға сай болуы тиіс. Біріншіден, сөйлеу конструкциясының 

қарапайымдығы мен қысқалығы; екіншіден, сөйлеудің кәсіби лексикасын қолдану; 

үшіншіден, сөйлеу логикалық тұрғыдан нақты ұйымдасқан, аргумент беруде ретін 

қадағалау. Іскерлік қарым-қатынас серіктестердің алға қойған мақсаттарына жетуде тиімді 

құрал болып табылады.  Іскерлік қарым- қатынаста қажетті нәтижеге жету үшін келесідей 

психотехникалық тәсілдер қолданылады: ойластырылған диалогизация (серіктесті 

адастыру мақсатына диалогты ұйымдастыру); эмоционалды екпін (келіссөз құралдарына 

назарды аударту); сұрақ-жауап тәсілі (серіктестің назарын аударту мақсатындағы 

риторикалық сұрақтар); эвфемизимдер (келіссөз барысында позитивті орта қалыптастыру 

және негативті эмоцияның деңгейін төмендету мақсатында тура мағыналы тұрпайы 
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сөздердің майда баламалары). Іскерлік қарым-қатынаста байланыс пәні болып бірлескен іс-

әрекет есептеледі, ал серік- тес тұлға ретінде қатысады. Нәтижелі серіктестік, мақсаттары 

мен позицияларын жақындастыру, серіктестік қатынасты жақсарту іскерлік қарым-

қатынастың негізгі міндеттері. Іскерлік қарым-қатынаста бірлескен іс-әрекетте бірнеше 

міндетті элементтерді атауға болады, олар: ортақ мақсат, тұлғаларды бірлескен іс-әрекетке 

шақыру; коммуникацияға қатысушылардың өзара байланысы; жеке әрекеттерді жасауға 

кеңістік пен уақыттың ұқсастығы; бірлескен іс-әрекетті жеке функцияларға бөлу және 

оларды қатысушылар арасында бөлу; жеке әрекеттерді бақылау және оларды басқару; 

мақсаттарының сәйкестігі. Іскерлік қарым-қатынастың ерекшеліктері төмендегі 

ұйымдастыру құрылымының негізгі сипаттары анықтайды: 

- Коммуникацияға қатысушылардың бір- біріне симпатия немесе антипатияларына, 

ресми қатынастарына қарамастан міндеттілігі; 

- Конвенционалды шектеуліктер, яғни, құқықтық, әлеуметтік нормаларды сақтау, 

регламентацияны сақтау. 

- Коммуникацияға қатысушылардың қызметтік ролдерін, құқықтары мен 

функционалды міндеттерін ескере отырып субординация мен іскерлік этиканы сақтай 

отырып ресми-ролдік принциптерін сақтау. Іскерлік байланыс белгілі дәрежеде формалды, 

шектеулі болып отыр, оның себебі мақсаттардың қатаң регламенттілігімен, қатынас 

мотивіне, байланыс орнатудың тәсілдеріне байланысты болып отыр. 

- Іскерлік байланыс ұйымдардың иерархиялық құрылымына байланысты арнайы 

ортада жүзеге асады. Иерархиялық пирамиданың деңгейлерінде қайта байланыс пен толық 

және нақты ақпарат беру сияқты тиімділік мәселелері туындайды. Кейбір ақпараттарға 

сүйенсек жоғарғы басқарушы жақтан келген ақпараттың 20-25 пайызы ғана оны 

орындаушыларға жетеді екен. Мұның себебі бір жағынан ақпараттың бұзылуы, екінші 

жағынан өнеркәсіп саласында болып жатқан іс жөнінде басшылардың жұмысшыларды 

толық ақпараттандырмау тілегінен болады. Қызметтік-іскерлік коммуникацияның мұндай 

ерекшеліктерін ескеру үшін қаулыларды, шешімдерді жазбаша бекіту қажет және оған 

жауап қатуды іскерлік байланыстың тиімділігін жақсартудың негізгң құралы деп түсіну 

қажет. 

- Іскерлік қарым-қатынасқа қатысушылардың соңғы нәтижеге жету үшін бір-

бірлерімен байланыстығы. Іскерлік қарым-қатынаста адам нақты тұлға және мекеме 

атынан өкіл ретінде қатысады, яғни, нақты кәсіби және ролдік функция атқарады. Іс-әрекет 

кезінде немесе адамның өз ойы мен мінез-құлық мәнері топтық нормалармен сәйкес 

келмесе конфликт орын алуы мүмкін. 

- Коллектив мүшелерінің бірлескен  іс-әрекет шарты ретінде сәйкестігі мен бірлесе 
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істесуі. Бірлесе іс-әрекет жасағанда жеке таным үдерістерінің динамикасын реттеудің 

арнайы механизмдері, мәселені шешудің бірлескен стратегиялары, топқа тән іс-әрекет 

мәнері қалыптасуы мүмкін. Жеке қабілеттер алмасу, өз мақсаттарын мен қабілеттерінді, 

ойларынды, іс-әрекеттерінде басқа тұлғаның іс-әрекеттерімен, мақсаттарымен 

сәйкестендіру орын алады. 

Іскерлік қарым-қатынастың табиғаты мен негізгі ерекшеліктері болып төмендегі 

ереже- лер немесе шарттар есептеледі: этикет нормасы (құрмет, тең құқықтылық, тұлғаның 

жетістіктерін бағалау, ілтипат көрсету, сөйлеу мәнері); регламенттілік (коммуникация өтіп 

жатқан аумақтың ұлттық-мәдениет дәстүрлерімен анықталған белгіленген ережелер мен 

заңдарға бағыну және берілген кәсіби ортада белгіленген кәсіби этикалық принциптер, 

уақыт нормасы); коммуникация жасау саласындағы терминдер мен кәсіби тілді жетік білу 

және оны меңгеру; коммуникацияға қатысушылардың түр-әлпеті (визуалды байланыс, 

тұлғаның әлеуметтік жағдайы, жеке мінез-құлқы, өзіндік бағалауы ); коммуникация 

барысында оған қатысушылардың мақсаттары мен құқықтары (конфликт мәселесін 

болдырмау мақсатында, оларды көндіру); іскерлік қарым-қатынас жазбаша және ауызша 

түрлерінде де өзінің жоғары дәрежелі конвенционалдығымен, яғни белгілі бір қатаң 

тәртіпке, ережелермен  нормаларға  сүйенуіне тура келеді; іскерлік қарым-қатынастың 

ресми немесе формалды қалыпта болуы, яғни, тұлғаның коммуникативті құзырлығы; 

іскерлік қарым-қатынаста оған қатысушылардың ролдік мақсатын қатаң сақтау. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СПЕЦИФИКА ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Кирбасова Л.Г. - Каспийский государственный университет технологии и 

инжиниринга им. Ш.Есенова, город Актау, Республика Казахстан, amlm13@mail.ru 

Аннотация. Овладение методов и умений деловой коммуникации является 

необходимостью для будущих специалистов в сфере бизнеса. Такие умения играют важную 

роль в заключение договоров и ведении различных дел в сфере бизнеса. Одной из основных 
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задач сегодня является детальное исследование деловой коммуникации с различных точек 

зрения. Данная статья рассматривает определения термина «деловая коммуникация», 

необходимость и особенности, функции и различие деловой коммуникации от остальных 

видов коммуникации. Статья предлагает условия и положения, которые определяют 

природу и специфику деловой коммуникации в целом. 

Ключевые слова: коммуникация, контекст, деловой дискурс, вербальное общение, 

процесс, сотрудничество. 

ORGANIZATION OF BUSINESS COMMUNICATION IN MODERN WORLD 

AND ITS BASIC SPECIFICITY 

Kirbassova L.G. - Caspian State University of Technology and Engineering. Sh. Esenova, 

Aktau city, Republic of Kazakhstan, amlm13@mail.ru 

Annotation. Mastering the methods and abilities of business communication is important 

for future business people. Such abilities play a great role in making contracts or dealing with 

business matters nowadays. To research the importance and specificity of business communication 

in details has become the main objective of modern world. The article under research deals with 

the identification, the necessity, specificity and main functions of business communication, gives 

differentiating features of business communication from other types of communication. The given 

article points out the aim, objectives, nature and requirements of business communication. It 

have been suggested the conditions and rules to identify the nature and specificity of business 

communication. 

Key words: communication, context, business discourse, verbal communication, process, 

cooperation 
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ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В 

НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЯХ МИРА 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы значения инноваций для 

нефтедобывающей отрасли. Приведен зарубежный опыт стимулирования инновационной 

активности.  В настоящее время наблюдается недофинансирование НИОКР в нефтегазовой 
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отрасли, что приводит к существенному технологическому отставанию казахстанских 

компаний в мировой экономике. В связи с этим рассмотрение и сравнение методов и 

инструментов финансового обеспечения инновационной деятельности зарубежных 

компаний нефтегазового комплекса представляется весьма актуальным.  

Ключевые слова: нефтедобывающая промышленность, инновации, 

конкурентоспособность 

 

В современных условиях усиливается роль инновационной деятельности во всех 

отраслях национального хозяйства, в том числе в нефтегазовом комплексе, являющимся 

одним из важнейших секторов экономики Казахстана. Нефтедобывающая отрасль 

Казахстана на современном этапе их развития сталкиваются с рядом сложных проблем, 

успешное решение которых возможно на пути радикальных изменений в технике, 

технологии и методах организации производственных операций. В условиях растущей 

конкуренции на мировых рынках и прогрессивного истощения ресурсной все более 

актуальными становятся вопросы использования передовых достижений мировой 

нефтяной и газовой промышленности в системах и методах разработки месторождений и 

переработки углеводородного сырья. В современных условиях применение инновационных 

технологий является одним из источников повышения технологического уровня 

производства нефтяных компаний, что дает им новые конкурентные преимущества в 

борьбе на рынках. В условиях мирового финансового кризиса, падения цен на нефть 

нефтяные компании сталкиваются с рядом проблем, в частности с нехваткой средств на 

реализацию крайне важных проектов. Усложнение структуры мирового нефтегазового 

бизнеса на фоне повышения рисков его развития вызывает необходимость повышения 

инновационной составляющей как главного импульса развития в условиях 

неопределенности. Развитие инноваций является естественным стремлением нефтегазовых 

компаний успешно развивать свой бизнес в складывающихся рыночных условиях. 

Нефтегазовые компании, не являясь по определению инновационными, выступают в 

качестве потребителей инноваций, присутствующих на рынке.  

За последние годы крупнейшие нефтяные компании существенно увеличили 

финансирование НИОКР. Причем если ранее - в последние десятилетия 20 века - основной 

объем инвестиций приходился на фундаментальные исследования, то в настоящее время - 

преимущественно на определенный сегмент производственного процесса, например на 

разведку и добычу. Как показывает статистика, по общему объему финансирования 

научных разработок в мире лидируют международные американские и европейские 

компании. В настоящее время инновации становятся решающим фактором обеспечения 
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долговременных конкурентных преимуществ отечественных промышленных предприятий, 

что особенно актуально для предприятий, осуществляющих переработку сырьевых 

ресурсов и характеризующихся в настоящее время достаточно низкими показателями 

эффективности инновационной деятельности по отношению к другим отраслям 

промышленности. Одной из главных целей осуществления инноваций для предприятий 

является снижение затрат в профильном бизнесе и улучшение экономических показателей 

компании. По различным оценкам, от 70 до 100% прироста производства продукции 

промышленно развитых стран обеспечивается именно за счет высокой инновационной 

активности предприятий. Абсолютными лидерами в отрасли в мире являются ExxonMobil 

и Total. Эти компании вкладывают в НИОКР по 700-800 млн. долл. США в год. Между тем 

в расчете на 1 т нефтяного эквивалента затраты «нефтяных гигантов» на НИОКР 

составляют в среднем 1 долл. на 1 т нефтяного эквивалента, в то время как аналогичные 

затраты компаний Китая и Бразилии на порядок выше – 2,35- 3,22 долл. США. Последние 

тратят на развитие технологий в области разведки и добычи углеводородов практически 

весь свой «научный» бюджет. Доля этого сегмента в общих затратах на НИОКР составляет 

от 90 до 100%, а в затратах европейских и американских компаний она не превышает 50%, 

что свидетельствует об инвестировании ими значительных средств в другие сегменты 

производства: нефтепереработку, нефтехимию, альтернативные источники энергии. По 

показателю «затраты на НИОКР по отношению к объему добычи углеводородов» (в 

долларах США к тонне условного топлива) казахстанские компании сегодня отстают от 

своих иностранных коллег. Удельные затраты на НИОКР нефтегазовых компаний 

составляют: «Эксон мобил» – 3,02 долл./т у.т.; «Шелл» – 5,67; «Газпром» – 0,29; 

«Роснефть» – 0,06, «Сургутнефтегаз» – 0,39; «Татнефть» – 0,72 долл./т у.т. Показатель 

«расходы на НИОКР по отношению к выручке», который широко используется для 

оценки инновационной активности в разных компаниях, отраслях промышленности и 

сферах деятельности, не учитывает специфику конкретных секторов экономики (табл. 1). 

[1] 

Лидерами среди российских нефтегазовых компаний по соотношению «расходы на 

НИОКР к выручке» являются «Сургутнефтегаз» и «Татнефть». Лидерами среди 

российских нефтегазовых компаний по соотношению «расходы на НИОКР к выручке» 

являются «Сургутнефтегаз» и «Татнефть». Расходы на НИОКР по данным на 2012 г. (в млн. 

долларов) составили: «Газпром» -248, «Роснефть» - 295, «ExxonMobil» - 1042, «Shell» - 

1314, «BP» - 674, «PetroChina» - 2300. При этом отношение расходов на НИОКР к выручке: 

«Газпром» (выручка -153246 млн. дол.) - 0,16 %, «Роснефть» (99003 млн. дол.) - 0,3 %, 

«ExxonMobil» (453123 млн. дол.) - 0,23 %, «Shell» (467153 млн. дол.) - 0,28 %, «BP» (375580 
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млн. дол.) - 0,18 %, «PetroChina» (349291 млн. дол.) - 0,66 %, а также «Royal Dutch Shell» - 

0,27 %, «ENI» - 0,18 %; «Лукойл» - 0,12 %. Очевидна корреляция между финансовым 

положением компаний с их бюджетом на НИОКР [2]. 

 

Таблица 1 - Расходы на НИОКР в крупнейших зарубежных энергетических 

компаниях 

 

Компания Отношение расходов на НИОКР к выручке, % 

Royal Dutch Shell 0,276 

Exxon Mobil 0,199 

BP 0,166 

Chevron 0,315 

Total 0,374 

ConocoPhilips 0,063 

China Petroleum & Chemical 0,196 

PetroChina 0,709 

ENI 0,185 

Petroleo Brasiliero 0,706 

StatoilHydro 0,299 

 

Крупнейшие компании нефтегазовой отрасли уделяют все большее внимание 

проведению научно-исследовательских работ в области геологоразведки, добычи и 

переработки нефти и газа, охраны окружающей среды и т.д. [3]. 

Мировые нефтяные компании активно сотрудничают с исследовательскими 

организациями по интересующим их технологиям. Например, компания ExxonMobil - 

мировой лидер в добыче и переработке сжиженного природного газа - планирует открыть 

исследовательский центр для исследования в областях, представляющих взаимный интерес 

для ExxonMobil и Катара.т Shell - лидер в технологиях получения сжиженного природного 

газа - будет осуществлять в Катаре свою передовую программу НИОКР. Компания Shell 

также работает над разработкой и внедрением новых технологий в области 

совершенствования переработки нефти и газа. Компания Schlumberger в 2006 г. открыла в 

технопарке свой исследовательский центр (Schlumberger Dhahran Carbonate Research - 



КМТИУ ХАБАРШЫСЫ №1(27)2015 ///ВЕСТНИК КГУТИ №1(27)2015/// THE BULLETIN OF CSUTE, 2015, Vol.27, №1 

 

95 
 

SDCR). В последние 20-30 лет приверженность инновациям является общей тенденцией в 

развитии мировой нефтегазовой промышленности. Существуют разные подходы и модели. 

Выбор конкретной модели в той или иной стране зависит от множества факторов: уровня и 

характера развития национальной экономики, «возраста» нефтегазового сектора, 

социально-политической ситуации, национальных целей и приоритетов, менталитета нации 

и др. Альтернативные модели инновационного развития нефтяного сектора, сложившиеся, 

с одной стороны, в Великобритании, а с другой - в Норвегии. В Соединенном Королевстве 

(первая модель) в нефтяной сектор вошли ведущие компании мира со своими 

технологиями, а за ними - шлейф сервисных и наукоемких компаний. Как следствие, и не 

была создана национальная наукоемкая нефтяная промышленность. В Норвегии (вторая 

модель) имело место целенаправленное (под контролем государства) формирование 

условий для становления национальных наукоемких сервисных компаний и системы 

научно-технологических центров. В результате постепенно сложилась 

высокотехнологичная национальная нефтегазовая промышленность. Государственная 

политика Норвегии по стимулированию инновационной деятельности может представлять 

интерес для Казахстана в силу нескольких причин. Во-первых, в обеих странах существует 

проблема старения ресурсной базы, истощения запасов и вследствие этого необходимость 

разработки новых месторождений, находящихся в труднодоступных регионах. Во-вторых, 

с ростом издержек на добычу актуальным вопросом в Казахстане и Норвегии является 

развитие и использование новых технологий. В-третьих, норвежское государство, как и 

казахстанское, играет немалую роль в нефтедобывающей промышленности. Норвегия – 

крупная нефтедобывающая и экспортирующая страна, лидер по ряду направлений научно-

технического прогресса в сфере нефтедобычи. Государственная политика Норвегии, по 

мнению международных экспертов, способствует развитию инноваций и повышению 

конкурентоспособности и эффективности нефтяной промышленности. Для этой страны, 

как и для Казахстана, актуальны проблемы повышения уровня извлечения нефти на 

стареющих месторождениях, налаживания эффективной по издержкам и экологической 

безопасности работы на неосвоенных труднодоступных территориях. Норвегия является 

мировым лидером в нефтегазовых технологиях. Эксперты ОЭСР утверждают, что залог ее 

успехов в инновационном направлении - наличие уникальной ресурсной базы и 

способность норвежских компаний воспринимать и использовать внешние знания и 

исследования, компенсируя низкий уровень собственных НИОКР. Через хорошо 

отлаженный механизм Министерство нефтяной промышленности и энергетики 

распределяет 25% государственных средств на фундаментальные и стратегические 

исследования и три четверти бюджета энергетических НИОКР идут на поддержку 
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программ, в которых непосредственно задействованы субъекты энергетической 

промышленности. В целях создания благоприятной среды для развития инновационной 

деятельности норвежское правительство поощряет различные формы сотрудничества 

компаний, занимающихся инновациями. Постоянным приоритетом норвежской политики 

было создание отечественного научно-технического потенциала. С самого начала 

становления нефтяной промышленности Норвегия сотрудничала с иностранными 

компаниями в силу отсутствия собственной базы для развития отрасли. При этом 

лицензионные соглашения стимулируют передачу технологий от иностранных компаний к 

норвежским. Предусматривается поощрение и вознаграждение иностранных компаний, 

которые вносят вклад в создание национального научно-технического потенциала в 

нефтяной промышленности. Механизм концессий также побуждает иностранные компании 

передавать технологию и использовать местную рабочую силу, обучая ее [4]. 

Большое значение в становлении нефтегазовой промышленности Норвегии имеет 

готовность ключевых игроков к инвестированию в НИОКР. Наряду с компаниями, 

заинтересованными в разработке и использовании новых технологий, немалую роль в этом 

процессе играет и государство. Министерство нефтяной промышленности и энергетики 

инициировало финансируемую государством программу развития НИОКР в сфере 

увеличения извлечения нефти, целью которой провозглашены создание научной среды 

мирового уровня и накопление в Норвегии знаний в области нефтедобычи. Благодаря такой 

политике Норвегия имеет высокий уровень извлечения (до 70% оценочных ресурсов), в то 

время как средний коэффициент извлечения нефти в мире составляет 30%. Результаты 

норвежских программ НИОКР вносят вклад в повышение извлечения нефти по всему миру. 

Государство поставило задачу к 2020 г. стать ведущим международным центром нефтяной 

и газовой отрасли за счет привлечения к инвестированию международных компаний и 

позиционирования Норвегии как экспортера ценных технологий, которые могут 

поддержать глобальную деятельность по разведке и добыче. Для поощрения развития 

НИОКР в промышленности предусмотрена система налоговых льгот, в основном 

используемая предприятиями малого и среднего звена. Компании с числом сотрудников не 

более 250 человек могут получить 20%-ый налоговый вычет соразмерно их расходам на 

НИОКР, а крупные компании - 18%-ый. Правительство разработало новые правила, 

которые делают передачу технологий в промышленность задачей университетов. 

Столкнувшись с проблемой постепенного снижения уровня добычи нефти, старения 

месторождений и необходимостью разработки новых месторождений в труднодоступных 

территориях, норвежское государство постепенно и планомерно взяло курс на создание 

системы, направленной на развитие технологической базы страны. Была сделана ставка на 
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сотрудничество компаний-операторов, занимающихся разведкой и добычей, крупных 

международных сервисных компаний, малых поставщиков, сервисных компаний, 

являющихся пионерами в разработке новых технологий, исследовательских институтов, 

соответствующих правительственных структур, что должно способствовать созданию 

благоприятных условий для развития передовых технологий. Норвегия выбрала путь 

отраслевого сотрудничества и координации с развитым частно-государственным 

партнерством. Крупная национальная компания «StatoilHydro» с 1991 г. реализует 

программу по поддержке компаний-поставщиков, занимающихся инновациями, 

предоставляя местным фирмам условия для развития. Взаимодействие с норвежскими 

властями, международными сервисными компаниями «Schlumberger» и «Baker Hughes» 

привело к созданию компании, разработавшей сейсмическую аппаратуру в формате 4D, 

которая широко используется на норвежском шельфе. Есть примеры взаимодействия с 

международными нефтяными компаниями, которые вслед за правительством Норвегии 

финансировали разработку необходимого нефтяного оборудования, предоставляя при этом 

знания и опыт в данной сфере [5]. 

Поставив перед собой конкретные задачи по увеличению экспорта технологий и 

дальнейшему освоению шельфовой зоны, правительство Норвегии запустило программу 

OG21 («Oil and Gas in the 21st Century»).  Ее приоритетными направлениями являются 

устойчивое развитие, повышение темпов восполнения запасов благодаря 

геологоразведочным работам, увеличение коэффициента извлечения нефти, разработка 

эффективных по издержкам технологий освоения шельфа и другие сферы. Цель OG21 — 

координация и концентрация исследовательской деятельности страны для помощи 

нефтегазовой отрасли в решении технологических проблем. Не имея собственного 

бюджета, программа представляет собой площадку для генерации идей, дискуссий и встреч 

представителей компаний и исследователей. Норвежское правительство ставит перед 

стратегическую задачу: не только увеличить эффективность использования шельфовых 

ресурсов, но и создать новые ресурсы в форме знаний и технологий, которые будут 

поддерживать экономику после исчерпания запасов углеводородов. По оценкам, Норвегия 

рассчитывает получить на каждую крону правительственных инвестиций в НИОКР 3-4 

кроны частных отраслевых инвестиций. По каждому направлению в рамках программы 

были приглашены компании-операторы из числа ведущих международных нефтяных 

компаний для оценки и предложения конкретных проектов, а также реализации будущих 

технологических потребностей нефтегазовой промышленности. Программа предполагает 

взаимодействие представителей университетов, научно-исследовательских институтов, 

поставщиков, нефтяных компаний и правительства. Способность промышленности 
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разрабатывать новые методы добычи и пионерские технологии зависит от долгосрочных 

обязательств в области исследований, взятых на себя государством. В свою очередь, 

нефтяные компании, кроме финансового участия, должны предоставлять пилотные 

площадки для испытания новых технологий [6]. 

Опыт Норвегии свидетельствует о том, что участие государства может 

способствовать эффективному развитию нефтедобывающей отрасли. Помимо 

координирующей роли и финансового участия, существенной функцией является создание 

соответствующих условий для работы всех участников сектора нефтедобычи. 

Таким образом, наращивание инновационного потенциала одним из важных 

факторов повышения эффективности деятельности компании, а оживление инновационной 

деятельности является основой для выхода из экономического кризиса, создания условий 

для оздоровления и дальнейшего развития не только отдельных отраслей, но и экономики 

в целом.  
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ӘЛЕМДІК МҰНАЙӨНДІРУШІ КОМПАНИЯЛАРЫНДАҒЫ 
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Аннотация. Мақалада мұнай өнеркәсібіне арналған инновациялардың 

маңыздылығын қарастырады. Инновациялық қызметті ынталандырудың шетелдік 

тәжірибесі көрсетілген. 

Түйінді сөздер: мұнай өнеркәсібі, инновациялар, бәсекеге қабілеттілік. 
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ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ АЛҚА БИЛЕР ИНСТИТУТ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Аңдатпа. Бұл мақалада алқа билер институтының  қазіргі таңдағы  даму процессі 

қарастырыла отыра қазақ қоғамындағы сот жүйесі зерттеледі 

Түйінді сөздер: сот, реформа, алқабилер, қазақ қоғамы, заң, халық соты. 

 

Тәуелсіз, егеменді мемлекетіміздің сот саласы қуатты, жақсы әрі тәуелсіз біртұтас 

жүйеге айналып келеді.  Сот құрылымында сот реформасы дамып, 2006 жылдың қаңтар 

айынан бастап алқабилер институты енгізілді және ол соттық құрамында халық сенімінен 

шығатын тиімді жаңалықтарымен ерекшеленуде [1]. 

Елімізде 2006 жылдың 1 қаңтарынан бастап демократиялық даму, сот билігі жүйесін 

нығайту мақсатында сот жүйесіне алқабилер институты енгізілген еді. 
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Құқықтанушылардың айтуы бойынша, сот алқабилері алғаш рет б.э.д. 829 жылы 

Францияда, одан соң 1066 жылы Англияда пайда болған екен. ХVІІ ғасырдың ортасында, 

буржуазиялық-демократиялық революциядан кейін Еуропа мемлекеттеріне тарай бастаған. 

Осылайша АҚШ-та сот алқабилері 1776 жылы тәуелсіздік Декларациясы қабылданғаннан 

кейін пайда болса, Ресейде алқабилер 1993 жылдан бастап жұмыс істеген [2]. 

 Біздің елімізде енгізілгеніне аса көп уақыт бола қоймаған, ал біраз бір елдердің 

тәжірибесінде ежелден кездесетін алқабилер соты жүйесіне көпшіліктің пікірі әралуан деп 

айтса болады. Қоғамда алқабилердің қызметіне көңілі толмайтындар да, олардың қызметін 

аса жоғары бағалайтындар да жетерлік. Ең бастысы, алқабилер сотының жүйесі -  сотта 

әділетті шешім шығаруға ықпал ете алатын жүйе.  

Алқабилер институтының енгізілуінің ерекшелігі сот реформасындағы ең серпінді 

әрі ірі қадамдардың бірі болып отыр. 

Тарихқа көз салсақ, бұл институт сонау кеңес кезеңіне дейінгі көшпелі қазақ 

даласындағы қазақ билерінің тәжірибесінде кең болғанын көруге болады. Қазақ халқының 

ұлы зерттеушісі, ғалымы Шоқан Уалихановтың 1864 жылғы «Сот реформасы жайлы» 

зерттеу жобаларында қазақтың билер сотында халық өкілдерінің сот билігін атқаруға 

қатысу көріністерін өте айқын бейнелеп жазған. Сол кезеңнің өзіңде халық билерінің сот 

алдында сот билігіне қатысатын өкілдеріне ант-су ішкізуінің өзі билерге деген сенім мен 

аса үлкен құрметін қалыптастырып отырған қазақ даласының жазбада қалған осындай 

терең зерттеулері арқылы жан-жақты дәлелдеп отыр [3]. 

Алқабилер соты – отандық әділ сот тарихында принципті жаңалық. Халықтың сот 

билігіне араласуының бірден – бір жолы мемлекетімізде  бұған ерекше көңіл бөлініп, 

конституциялық норманы іске асыру барысында біраз жұмыстар атқаруда. Сот ісіне халық 

өкілдерін қатыстыру және оған көпшіліктің бақылауын ұйымдастыру демократиялық 

қоғамның бір көрінісі екенін дәлелдейді. 

Сонымен қазақтың дәстүрлі-құқықтық жүйесіндегі билер сотының билігі, қазақ 

қоғамын  басқару жүйесіндегі биліктің бір нысанында  көрініс тапты деуге болады. Билер 

қазақ қоғамында ру басы, судья, жергілікті әкімшілік биліктің өкілі ретінде саяси-

әлеуметтік, әкімшілік, соттық-құқықтық қызметтерді жүзеге асырды. Негізінен олардың 

қызметі қоғамда болып жатқан дау-дамайларды шешу болды. 

Кез келген адамның құқын әділ қорғай алу – мемлекеттің міндеті. Осы мақсатты заң 

аясында орындау үшін шынайы сот төрелігін жүзеге асыруға қашанда ерекше назар 

аударылады. Ал еліміздің дамуындағы экономикалық, демократиялық жетістіктер мен 

өскелең заман талабы сот төрелігін жүргізуде тың үлгілерге жол ашуына мүмкіндік берді. 

Соның бірі ретінде алқабилердің қатысуымен сот ісін жүргізу тәжірибеге енді. Сөйтіп, 
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осыдан бірнеше жыл бұрын қабылданған «Алқабилер туралы» Заң қылмыстық сот ісін 

жүргізуге алқабилердің қатысуына байланысты қоғамдық қатынастарды реттейтін, 

алқабилердің құқықтық мәртебесін, тәуелсіздігінің кепілдіктерін, олардың қызметін 

қамтамасыз етудің құқықтық, экономикалық және ұйымдастырушылық негіздерін 

айқындайтын болды. Мемлекет басшысы алқабилер сотын енгізу қағидатты қадам болды 

деп атап өтті. Бұл демократияның ажырамас бөлігі ретінде азаматтық қоғам институттарын 

дамытудағы және адам құқықтарын қорғаудағы жауапты кезеңге айналды. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың енгізген ұсыныстарына байланысты алқабилер туралы 

заңдарды жетілдіруге құқықтық зерттеулердің обьектісін ғылыми тұрғыда айқындау күн 

тәртібіндегі өзекті проблемалардың бірі болып табылады. Биылғы жылы Сот құрылымында 

сот реформасы дамып, 2006 жылдан бастап алқабилер институты  енгізілді және ол соттық 

құрамында халық сенімінен шығатын тиімді жаңалықтарымен ерекшеленуде. Алқабилер 

институтының енгізілуінің ерекшелігі сот реформасындағы ең серпінді әрі ірі қадамдардың 

бірі болып отыр. 

Тарихқа көз салсақ, бұл алқа билер институты сонау кеңес кезеңіне дейінгі көшпелі 

қазақ даласындағы қазақ билерінің тәжірибесінде кең болғанын көруге болады. Қазақ 

халқының ұлы зерттеушісі, ғалымы Шоқан Уалихановтың 1864 жылғы «Сот реформасы 

жайлы» зерттеу жобаларында қазақтың билер сотында халық өкілдерінің сот билігін 

атқаруға қатысу көріністерін өте айқын бейнелеп жазған. Сол кезеңнің өзіңде халық 

билерінің сот алдында сот билігіне қатысатын өкілдеріне ант-су ішкізуінің өзі билерге деген 

сенім мен аса үлкен құрметті қалыптастырып отырған қазақ даласының  жазбада қалған 

осындай терең зерттеулері арқылы жан-жақты дәлелдеп отыр[3]. 

Қазіргі таңда алқабилер институтының маңыздылығы ең алдымен, көзделген 

қылмыстық істерге қатысуында. Бұл ретте айтуымыз керек алқаби сотының қылмыстық істі 

заңда белгіленген тәртіппен қарауына қатысуға шақырылған және ант қабылдаған 

Қазақстан Республикасының азаматы. Бүгінгі таңда қолданысқа енген заңға сәйкес, адам 

тағдырын таразылап шешуге 2 кәсіби судьямен бірге 9 алқаби араласатын болды. Осындай 

үлкен қауыммен шығарылған сот үкімінің әділдігі халық алдында күмән тұғызбайтыны 

анық. 

Қазіргі таңда Қазақстан бойынша алқа билер сотында қаралған істер бойынша 

зерттеуші Есдаулетова Ғалияның статистикалық анализі бойынша төмендегідей 

мәлметтерге тоқталдық. Статистикалық мәліметтер бойынша алқа билердің қатысуымен ( 

2007 жылы - 62  қылмыстық істен ақталғаны  36;  2008 жылы – 78 қылмыстық істен 

ақталғаны  42; 2009жылы –116  қылмыстық іс бойынша  ақталғаны 59). Ал 2010 жылы  10 
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ай аралығында алқа билер қатысуымен 202 қылмыстық іс аяқталған, соның ішінде – 199 

қылмыстық іске үкім шығарылды, соның негізінде сотталғаны  245 адам ақталғаны 33 адам. 

Осы тұрғыда аздап  алқа билер сот саласындағы кемшіліктерге тоқталуды жөн 

көрдік. Ол алқа билер құрамын іріктеу мәселесі, «Алқабилер туралы» 2006 жылғы 16 

қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 2-бабына сәйкес, облыстық және оған 

теңестірілген сот төрағасының ұсынуы бойынша сот талқылауына қатысу үшін алқабиге 

кандидаттардың тізімдері бойынша алқабилерді іріктеу жүргізілетін жыл алдындағы 1 

қыркүйегіне кешіктірілмей облыстың жергілікті атқарушы органына жіберілуге тиіс. 

Алқабилерді іріктеу процесіне Қазақстан Республикасы азаматтарының қатысуын 

қамтамасыз ету мақсатында жергілікті атқарушы органдар жыл сайын алқабиге 

кандидаттар іріктелетін жыл алдындағы жылдың 1 желтоқсанына алқабиге кандидаттардың 

бастапқы, біріңғай және қосалқы тізімдерін даярлайды [1]. Алқабиге кандидаттардың 

бастапқы, біріңғай және қосалқы тізімдеріне енгізілген азаматтардың саны облыстық 

соттың төрағасы жылда 1200  сайын ұсынатын алқабиге кандидаттар санына негізделеді. 

Сонымен қылмыстық істерді алқабилермен қарау кезінде ең басты қиындық, ол алқабилерді 

іріктеу мәселесі. Алқабилерге үміткерлерді іріктеу барысында әр кез сайын 100-150 

адамнан шақырылса да, сотқа алқабилерге үміткерлердің нақтылы келуі төмен деңгейде, 

негізінен әр қылмыстық іс бойынша шақырылған 100-150 адамның сотқа орта есеппен 25 

пайызы әрең дегенде жиналады, кей кездері қажетті алқабилікке үміткерлердің санының 

жиналмауына байланысты, сот мәжілісі кейінге қалдырылады. Осы кезде төрағалық етуші 

сот отырысының хатшысына алқабиге үміткерлердің санын қосалқы тізімнен толықтыру 

үшін өкім етеді [4]. Сонымен қатар, берілген тізімдер бойынша көптеген адамдардың 

көрсетілген мекен-жайда тұрмайтыны белгілі болып жатады. Белгілі заң талаптары 

бойынша алқабилер құрамына жасы 25-ке толмаған азаматтар, мемлекеттік қызметшілер, 

әкімшілік, қылмыстық жауаптылыққа тартылғандар, наркологиялық, психологиялық 

есепте тұрғандар, соттылығы бар адамдар және басқа да негіздер болған жағдайда 

кіргізілмейді.  

Қазіргі таңдағы тәжірибе бойынша іс жүзінде, мысалы 2010 жыл бойынша  

дайындалған тізімдер ішінен жоғарыда заңда көрсетілгендей, соттылығы бар және 

наркологиялық есепте тұрған адамдар кіргізілмейді десе ондай кемшіліктер тізімде 

кездескен. Сонымен қатар, тізімдердің ішінен 25-ке толмаған азаматтар да енгізілген. 

Белгілі тәртіп бойынша жергілікті атқарушы органдарда барлық облыстарда  алқабиге 

үміткерлер тізімін даярлау кезінде әлі де болса кемшіліктер барын көрсетеді. Сонымен 

қатар, алқабилер қызметін атқаратын азаматтардың заңи білімдері жеткіліксіз екені және 

мекеме басшылары жұмыстан босатпау салдарынан сот мәжілісіне қатысудан бас тарту, 
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түрлі себептерге байланысты өз еркімен бас тарту салдарынан  қылмыстық іс бойынша 

негізгі құрам жинақталмай сот процесстері кейінге қалдыруда. Бұл қаралып отырған мәселе 

өте өзекті болып табылады өйткені қазіргі таңда алқабилер құрамын жинақтау және іріктеу 

қиынға соғуда. Алқабидің сотқа келуіне лауазымды тұлға кедергі келтірген жағдайда, оның 

әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодекстің 514-1 бабымен әкімшілік жауапқа 

тартылатынын ескерген жөн алайда ол да ескерілмей қалуда. Яғни жоғарыда аталып кеткен 

кемшіліктер алқа билер қызметін жүзеге асыруда өте көптеген кедергіге әкеліп соқтырады. 

Жоғарыда көрсетілген статистикалық мәлметтер бойынша алқабилер қатысуымен 

шығарылған  ақталған шешімдер соттың қандай құрамымен қабылданған болып табылады 

деген сұрақ туындайды. 

Сонда қазақ қоғамындағы  билер сотының  барлық парасат пайымымен, білімі мен 

біліктілігімен, анығын айтып, әділ сөйлейтін азаматтарды ғана сайлайтыны босқа қалды ма. 

Алқаби ретінде сотқа бір рет қатысып көрген азамат билікке, сот шешіміне басқаша 

көзқараспен қарайтыны сөзсіз ғой. Ресейде алқаби сотына қатысқан азамат былай дейді: 

«Менің билікке, соттарға деген көзқарасым толық өзгерді, мен енді соттардың пара 

алатындығы туралы пікірге қарсымын, мен сатылған жоқпын ғой». Алқабилер арқылы 

қоғам сот билігіне деген сенім мен оның беделін арттыратын еркін насихаттаушылар 

әскерін құра алады. Алқабилер соты шет елдердің тәжірибесі көрсетіп отырғандай, 

қылмыстық сот өндірісіне азаматтардың алқаби ретінде қатысуы олардың құқығы ғана 

емес, азаматтық борышы деп саналуында [5]. 

Әр алқаби өзінің ішкі нанымы бойынша істің мән-жайын өз бетінше бақылауға және 

өз пікірін алқабилер алқасының алдына қойылатын сұрақтарға жауап беруге мүмкіндік алу 

үшін сотта қаралатын дәлелдемелерді зерттеуге қатысуға, процеске қатысушыларға 

төрағалық етуші судья арқылы сұрақтар қоюға, заттай дәлелдемелерді, құжаттарды 

тексеріп қарауға, сот тергеуіндегі барлық басқа да іс-әрекеттерге қатысуға, төрағалық 

етушіге заңнама нормаларын, содай-ақ сот ортасында жария етілген құжатардың мазмұнын 

және іске қатысты, өзіне түсініксіз басқа да мәселелер бойынша сұрақтар қоюға құқылы. 

Сол секілді сот отырысында тәртіп сақтауға және төрағалық етушінің заңды өкілдерінің 

бағынуға, алқабилердің міндеттерін атқару үшін, егер сот отырысында үзіліс жариялаған 

немесе істі таңдау немесе кейінге қалдырылған жағдайда, сот талқылауын жалғастыру үшін 

сот көрсеткен уақытта келуге, реті келмесе төрағалық етушіге қандай себептері бар, сол 

туралы алдын-ала хабырлауға міндетті. Міне осы мәселелердің бәрі алқабилердің 

жауапкершілігін де, мерейін де, оның алатын орнын да көрсетіп береді.  

Сол сияқты, егер алқабидің міндеттерін атқаруға азаматтық сотқа шақырылуы 

бойынша дәлелсіз себептермен келмеуге азаматтарға ескерту жасауға немесе айлық есептік 
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көрсеткіштің онға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. Бірақ біздің процедура 

бойынша ол сақталмайды. 

Сондай-ақ тағыда айта кетерлік жайт, Қазақстан Республикасының саясат 

тұжырымдамасына сәйкес «2005-2007» жылдардағы «сот жүйесін жетілдіру жөніндегі» 

мемлекеттік бағдарлама жасап, бұл бағытта жұмыстар атқарылып жатыр. Алқабилер 

принципті жаңалық халықтың сот билігіне араласуының бірден-бір жолы. Оның үстіне сот 

ісіне халық өкілдерін қатыстыру және оған көпшіліктің бақылауын ұйымдастыру 

демократиялық қоғамның бір көрінісі екенін дәлелдейді. Алқабилердің сот шешіміне ықпал 

ететін мол құзыреті  бар. Олар тіпті, жауапқа тартылушының жазықсыз деп ақтап жібере де 

алады. Мұның өзі кейбіреулер айтып жүргендей алқабилер сот процесіне қатысып, үнсіз 

отырып кете салатын жандар емес сот шешіміне тікелей ықпал ете алатын үлкен өкілеттігі 

бар нағыз халық өкілдері екендігін көрсетеді. 

Әрине, көш жүре түзеледі дегендей, алқабилердің болашағы зор екені және оны 

халқымыздың қолдап отырғаны сот жүйесіндегі үлкен өзгерістің дұрыс екендігін айқын 

көрсетеді. Конституциямыздың 75-бабында жазылғандай, қылмыстық істі қараудағы 

өзгеріс оған алқабилерді қатыстыру болып табылады.  

Алқабилер соты халық пен мемлекет арасындағы байланыстырушы алтын көпір 

секілді. Елімізде азаматтық қоғамның биліктің жүзеге асырылуына көптеп тартылуы, қоғам 

белсенділігі, азаматтық қоғамды қалыптастыру мен шешімдердің заңдылығына халықтың 

сенімін арттыруға әкеледі. Алқаби болу – Қазақстан Республикасының сотында жүзеге 

асырылып, орындалатын құрметті міндет. 

Ең әуелі судья «бұрынғыша атасақ би» қазірде қолданыстағы заңнамалардың тірі 

шежіресі, жанды энциклопедиясы және заң әліппесін жетік білетін жоғары парасат пен 

ақыл-ой, білім иесі. Біздің заманымызда тек соттың (судьяның) заң шығарушылық рөлі ғана 

болмай тұр. Бұл тұрғыдан алғанда соттың кеңес заманындағы маңызы жоғарырақ тәрізді. 

Кезінде соттардың заң шығарушылық қызметін реттейтін тетіктер болды. Қазір елімізде 

соттардың заң қолданысы барысында заң баптарының конституциялық нормаларға қайшы 

келетіндігі жөнінде Конституциялық Кеңеске жүгінушілік құқығы болғанымен, 

судьялардың өз бастамаларымен заң баптарына түзету енгізу және жетілдіру мүмкіндіктері 

қарастырылмаған. Ал дұрысында заңды жетік меңгеріп, қолдана білген тұлға, заңды 

шығарада алады ғой. Билерден алар бір үлгі - судьяның  заң шығарушылық қабілетін қоғам 

игілігіне пайдаланудың тетігін ойластыру болар еді.  Қазір судьялардың қызметін мемлекет 

басқарып, үйлестіріп отырады. Судьялардың материалдық тәуелсіздігін қамтамасыз ету 

үшін олардың табысын қараған ісінің қаржылық көрінісінен түскен пайдадан, мемлекет 

есебіне аударған төлемдер есебінен қарастырылуы тиіс. Судьялардың бәрінің жалақысы 
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бірдей болмайды. Ол судьяның біліміне, қабілітіне және істі қарау сапасы мен мөлшеріне 

қарай әртүрлі болу керек. Білімді, білікті және белсенді судьялардың жалақысы оның 

атқарып отырған қызметі мен қоғамдағы орнына қарай басқаларынан жоғары болуы 

заңдылық. 

Дұрысында «.... сот қоғамының жоғары ғана емес, төменгі табынада қызмет етіп, 

халықтың барлық топтарының мүддесіне тең дәрежеде ұстайтын демократиялық мекеме 

ретінде қалыптасады және осылайша саяси-мәдени органның тұрақтылығын қамтамасыз 

етеді». 

Сонымен қатар, Елбасымыз айтқандай «сот құқық жүйесін жетілдіру» ең орынды 

мәселе. Себебі, оның құрамына алқабилер институтын енгізу, ең ірі қадамы болды, оның 

ерекше маңыз алып отырғаны жалпы қарапайым халықтың сот билігіне деген сенімін 

нығайта түсумен осы заманғы және ашық тұрпатты нақты мүмкіндігімен ерекшеленбек. 

 Бұл алқабилер институтының енгізілуі сот реформасындағы басты кезең екенін 

айқын көрсетіп отыр.Бірақ алқабилердің қатысуымен сотталушы мен қорғаушы талап ете 

алады. Алқабилердің сотқа қатысуы, табиғи құбылыс болуға тиіс делінген елбасымыздың 

жолдауында.  

Демократиялық даму жолында соттардың билігін нығайту мақсатында қазақтың 

дархан даласында билік құрған даналар мен би-шешендердің өнегесін ұлықтап, одан әрі 

қарай жалғастыру бағытындағы алқабилер институтын енгізу – бүгінгі заманның талабы 

екені даусыз. Осы тұрғыдан алғанда алқабилер сотын енгізуде қазақтың билер соты 

жүйесінің ұлттық ерекшеліктері мен қалыптасқан менталитеті, салт-дәстүрі кез келген 

шиеленіске әсер етпей тұрмайтын баршамызға белгілі. Халық кашанда, қай қоғамда 

болмасын сотқа жүгінгенде ең алдымен қаралатын мәселенің және әділ шешімнің 

бұлттартпас болғанын қалайды. 

Сонымен қорыта келе қазіргі таңда Қазақстанда  алқабилер қатысуымен жүргізілетін 

сот процесстерінің кемшіліктері өте көп. Көрші мемлекеттер ішінде Россияда алқабилер 

қатысуымен жүргізілетін сот процесстері шектеулер ұлғаюда.   
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению института присяжных 

заседателей в современности на фоне анализа приводятся сравнение с институтом судебной 

власти в казахском обществе.  
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Abstract: This article is devoted to the consideration of the institution of sworn assessors 
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ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛАПТАР 

 

Аңдатпа. Бұл мақалада жерді ұтымды және мақсатына сай пайдалану мәселелері, 

сонымен қатар, жер қойнауын пайдалануды қорғау саласындағы талаптар мен экологиялық 

шарттар қарастырылған. Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша экологиялық 

талаптардың кейбір бөлімдері талданған. 

Түйінді сөздер: жер қойнауы, мемлекеттiк мониторингi, сараптама. 
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Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарға, жобалау құжаттамаларына 

мемлекеттік экологиялық және санитарлық-эпидемиологиялық сараптамалардың оң 

қорытындылары және экологиялық рұқсат жер қойнауын пайдалану жөніндегі 

операцияларды жүргізу үшін экологиялық негіздеме болып табылады [1].  

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің 32-тарау 218-бабында жер 

қойнауын пайдаланушы мемлекеттік экологиялық және санитарлық-эпидемиологиялық 

сараптамаға жоспарланған қызметтің қоршаған ортаға тигізетін әсеріне баға беру кірген 

және «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімі бар барлық жобалау алдындағы және жобалау 

құжаттарын ұсынуға міндетті, - делінген [2]. 

Сонымен жер қойнауын пайдалану кезіндегі жалпы экологиялық талаптарға: жер 

қойнауын Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасының талаптарына сәйкес 

пайдалануы; кен орнын игерудің арнаулы әдістерін қолдану есебінен жердің үстіңгі 

қабатын сақтау; жердің техногендік шөлейттенуін болғызбау; жер қойнауын су басудан, 

өрттен және кен орындарын пайдалану мен қазуды қиындататын басқа да дүлей 

факторлардан қорғау; жер қойнауының, әсіресе мұнайды, газды немесе өзге де заттар мен 

материалдарды жерастында сақтау, зиянды заттар мен қалдықтарды көму кезінде 

ластануын болғызбау және тағы басқалары жатады. 

Жер қойнауын пайдаланушы жұмыстарды жүргізудің халықаралық тәжірибеде 

қабылданған стандарттарға негізделген неғұрлым тиімді әдістері мен технологияларын 

таңдауға міндетті. Сонымен бірге, жер қойнауын ұтымды пайдаланылуын, 

қызметкерлердің, халықтың және қоршаған ортаның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 

жұмыстарды жүргізуге арналған технологиялық схемалар мен жобаларды сақтауға міндетті 

болып табылдаы. 

Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде экологиялық 

талаптар қойылады. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялар шаруашылық 

қызметтің экологиялық жағынан қауіпті түрлері болып табылады және экологиялық 

талаптар сақталған кезде орындалуға тиіс. 

Қазақстан Республикасының Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы 

заңнамасында көзделген, жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу 

кезінде жер қойнауының ластануын болғызбауға және жер қойнауын пайдалану жөніндегі 

операциялардың қоршаған ортаға зиянды әсерін азайтуға бағытталған іс-шаралар жүйесі 

[3].    

Қазақстан Республикасының Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы 

Заңының 108-бабында жалпы экологиялық талаптар көрсетілген. Онда жер қойнауын 

пайдаланудың барлық сатыларында болжауды, жоспарлауды, жобалауды қоса алғанда, 
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Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасында белгiленген экологиялық талаптар 

басымдық ретiмен сақталуға тиiс делінген. Сонымен қатар, жер қойнауын пайдалануға 

арналған келiсiмшарттарға, жобалау құжаттамаларына мемлекеттiк экологиялық және 

санитариялық-эпидемиологиялық сараптамалардың оң қорытындылары мен экологиялық 

рұқсат жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу үшiн экологиялық негiз 

болып табылады. Жер қойнауын пайдаланушы жоспарланған қызметтiң қоршаған ортаға 

тигiзетiн әсерiне баға берудi және "Қоршаған ортаны қорғау" деген бөлiмдi қамтуға тиiс 

барлық жобалау алдындағы және жобалау құжаттарын мемлекеттiк экологиялық және 

санитариялық-эпидемиологиялық сараптамаларға ұсынуға мiндеттi. Жер қойнауын 

ұтымды әрi кешендi пайдалану мен жер қойнауын қорғау саласындағы талаптарға: 1) жер 

қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу үшiн, оның iшiнде өндiруге қатысы 

жоқ мақсаттарға пайдалану үшiн берiлетiн пайдалы қазбалар, кен орындары мен жер 

қойнауы учаскелерi қорының ауқымы мен құрылымын нақтылы бағалау үшiн жер 

қойнауын iлгерiлей геологиялық зерттеудiң толымдылығын қамтамасыз ету; 2) жер 

қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзудiң барлық сатыларында жер 

қойнауы ресурстарын ұтымды әрi кешендi пайдалануды қамтамасыз ету; 3) бай учаскелердi 

таңдап өндiруге жол бермей пайдалы қазбаларды жер қойнауынан бөлiп алудың 

толымдылығын қамтамасыз ету; 4) кен орнын игеру кезiнде сыртқа шығарылатын және жер 

қойнауында айналыстан шыққан негiзгi және онымен бiр жерде жатқан пайдалы қазбалар 

қорларын және қосалқы компоненттердi, оның iшiнде минералдық шикiзатты өңдеу 

өнiмдерi мен өндiрiс қалдықтарын дұрыс есепке алу; 5) бастапқы өңдеу деректерi бойынша 

мемлекеттiк баланста есепте тұрған пайдалы қазбалар қорларын түзетудi жою; 6) су жинау 

алаңдарында және ауыз сумен немесе өнеркәсiптiк сумен қамтамасыз ету үшiн 

пайдаланылатын жерасты сулары жинақталған жерлерде өнеркәсiптiк және тұрмыстық 

қалдықтардың жиналуын болғызбау; 7) жер қойнауын су басудан, өрттен және кен 

орындарын пайдалануды және игерудi қиындата түсетiн басқа да дүлей факторлардан 

қорғау; 8) жер қойнауының ластануын, әсiресе мұнайды, газды немесе басқа да заттар мен 

материалдарды жер астында сақтау, зиянды заттар мен қалдықтарды көму кезiнде 

ластануын болғызбау; 9) жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды тоқтата тұру, 

доғару, кен орнын игеру объектiлерiн консервациялау мен жою жөнiндегi белгiленген 

тәртiптi сақтау; 10) қалдықтарды қою мен орналастыру кезiнде экологиялық және 

санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды қамтамасыз ету; 11) iлеспе газды маңызды 

стратегиялық энергия көздерiн, не мұнай-химия өнеркәсiбi үшiн шикiзат ресурстарын алу 

және қоршаған ортаға зиянды барынша азайту мақсатында өңдеу жолымен оны барынша 
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пайдалану жер қойнауын ұтымды әрi кешендi пайдалану мен жер қойнауын қорғау 

саласындағы талаптар жатады.  

 Жер қойнауын пайдаланушы заңнамада көзделген жұмыс жүргiзу қауiпсiздiгi 

ережелерi мен нормаларының орындалуын, сондай-ақ авариялардың, жазатайым оқиғалар 

мен кәсiптiк аурулардың алдын алу және оны жою жөнiндегi iс-шаралардың жүргiзiлуiн 

қамтамасыз етуге тиiс. 

Егер адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауiп төндiретiн болса, жер қойнауын 

пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзуге тыйым салынады. 

Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезiнде өнеркәсiптiк 

қауiпсiздiк және өнеркәсiптiк санитария қағидалары мен нормаларының сақталуына 

мемлекеттiк бақылауды өнеркәсiп қауiпсiздiгi саласындағы уәкiлеттi орган және 

санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi орган жүзеге асырады. 

Жұмыскерлердiң өмiрi мен денсаулығына тiкелей қауiп төнген жағдайда жер 

қойнауын пайдаланушылардың лауазымды адамдары жұмысты дереу тоқтатып, адамдарды 

қауiпсiз жерге тасымалдауды қамтамасыз етуге мiндеттi. Жер қойнауын пайдалану 

жөнiндегi операциялар әсер ететiн аймақтарда халықтың өмiрi мен денсаулығына тiкелей 

қауiп төнген жағдайда тиiстi ұйымдардың басшылары ол туралы жергiлiктi атқарушы 

органдарға дереу хабарлауға мiндеттi.  

Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операциялар әсер ететiн аймақта халықтың өмiрi 

мен денсаулығына қауiп төнген жағдайда, жер қойнауын пайдаланушы жұмысты тоқтата 

тұруға мiндеттi және халықтың денсаулығы мен өмiрi үшiн қауiпсiз жағдай жасалмайынша 

және төнген қауiп жойылмайынша, жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияны қайта 

бастауға құқылы емес. Қауiптi болдырмау үшiн өзге шараларды қолдану мүмкiн болмаған 

кезде жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операциялардың 

қауiптi әсер ету аймағынан халық көшiрiлгеннен кейiн ғана жер қойнауын пайдалану 

жөнiндегi операцияларды қайта бастауға құқылы.  

Кәсiби авариялық-құтқару қызметтерi жер қойнауын пайдаланушыларға Қазақстан 

Республикасының Үкiметi бекiткен ережелерге сәйкес шарт негiзiнде қызмет көрсетедi [4].  

Сонымен жер қойнауының анықтамасына тоқталатын болсақ, топырақ қабатынан 

төмен орналасқан не пайдалы қазбалары жер бетiне шығып жатқан, ал топырақ қабаты жоқ 

болса - жер бетiнен және теңiздердiң, көлдердiң, өзендердiң және басқа да су 

айдындарының түбiнен төмен орналасқан, ғылыми–техникалық прогрестi ескере отырып, 

жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзуге болатын тереңдiкке дейiн 

созылып жатқан жер қыртысының бөлiгiн айтамыз.  
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Жер қойнауының мемлекеттiк мониторингi жер қойнауының мемлекеттiк қорын 

ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету мен олардың өзгеруiн уақтылы анықтау, келеңсiз 

процестер зардаптарын бағалау, олардың алдын алу және жою үшiн жер қойнауының жай-

күйiн бақылау жүйесi болып табылады. 

Жер қойнауының мемлекеттiк мониторингiн жүзеге асыру тәртiбiн Қазақстан 

Республикасының Үкiметi белгiлейдi. 

Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы 

заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген жауаптылыққа әкеп 

соғады. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары бұзыла отырып жасалған, жер 

қойнауын пайдаланумен байланысты мәмiлелер жарамсыз болып табылады. 

Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы 

заңнамасының талаптарын бұзу салдарынан зиян келтiрген тұлғалар, егер тек зиян 

еңсерiлмейтiн күштiң немесе зардап шегушiнiң пиғылы салдарынан туындағанын дәлелдей 

алмаса, келтiрiлген зиянды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген 

мөлшерде және тәртiппен өтеуге мiндеттi. Жер қойнауын ұтымды пайдалану саласындағы 

талаптарды бұзу салдарынан келтiрiлген нұқсанның мөлшерiн жер қойнауын зерттеу мен 

пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi орган жер қойнауын пайдаланушылармен бiрлесе отырып, 

Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен айқындайды.  

Жер қойнауын қорғау саласындағы талаптарды бұзу салдарынан келтiрiлген 

нұқсанның мөлшерiн қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi орган Қазақстан 

Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес айқындайды [5]. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ 
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Аннотация. В данной  статье рассматриваются вопросы рационального и целевого 

использования земли, а  также экологические условия, требования в сфере защиты 

недропользовании. Кроме того анализируются некоторые пункты  экологических 

требований  установленные по законодательству Республики Казахстана. 

Ключевые слова: недропользования, государственный мониторинг, экспертиза 

ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS IN SUBSURFACE USE 

Usenbaeva A.U. - Caspian State University of Technology and Engineering. Sh. Esenova 

(Aktau), Republic of Kazakhstan, usenbaeva2013@mail.ru   

Abstract. This article deals with the management and proper use of the land, and the 

environmental conditions, the requirements for the protection of subsoil use. In addition, some 

items are analyzed environmental requirements established under the laws of the Republic of 

Kazakhstan. 

Key words: subsoil use, state monitoring, expertise. 
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НОВАЯ ЖИВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  

Аннотация. Целью исследования является формирования основополагающих 

принципов новой экономической системы, которая сочетает государственное 

регулирование и распределение при недопущении преобразования нового казахского 

капитала в монополистические группы и обременение его социальными нагрузками. В 

статье рассмотрены вопросы изменение культуры бизнеса на основе моральных и духовных 

ценностей. Практическая значимость заключается в том что такой вариант нового 

капитализма станет конкурентно способным антиподом современной рыночной экономики 

либерального типа. 
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Мировая экономическая система столкнулась с проявлениями кризисов  

глобализации. Закономерно, что высокий уровень интеграции мировой финансовой 

системы придал этому процессу общемировой масштаб. Экономика Казахстана, которой 

присущ высокий уровень современных рыночных институтов, наличие существенного 

промышленного сырьевого комплекса, современной банковской системы, обладающей 

значительными инвестиционными ресурсами, первой из стран региона Центральной Азии 

столкнулся с финансовым кризисом и пострадал от его проявлений в наибольшей степени. 

Глобальный финансово-экономический кризис продемонстрировал недостатки 

существующих моделей (системы) финансовых отношений, как в общемировом масштабе, 

так и национальном уровне. 

В основу современной экономической системы положена идеология либерализма 

(его радикальный вариант). Главная его особенность заключена,  как известно, в 

представлении экономическим субъектам широкого спектра свобод в деятельности 

(например, чрезмерно амбициозные действия функционирования банковской сферы как 

основного игрока финансовой  системы). Мотивация их действий достигает практически 

максимума. Экономические субъекты глубоко заинтересованы в возрастании их доходов 

(высокая маржа банковской маржи), весьма рациональны в принятии решений (очень 

низкий уровень финансирования реального сектора как сельское хозяйство). Современная 

банковская система до и после финансового кризиса достигли высокого уровня 

экономического состояния во многом посредством использования рецептов либерализма. 

Однако их же противоречивая практика демонстрирует другое, то есть низкий уровень 

активов реального сектора, высокий уровень безвозратных (30% от совокупного 

кредитного портфеля коммерческих банков РК, когда их допустимая доля должна не 

превышать 4-5%) и сомнительных кредитов. Идеология радикального либерализма в 

условиях отставания духовности индивидов обнаружила серьезные пороки дисгармонии 

[1].  

Современная Казахстанская экономика оказался перед дилеммой: продолжать идти  

по пути огромных дисгармоний или же, критически проанализировав реалии, выбрать 

вектор движения, ведущий к справедливости и умеренности в потреблении благ. Есть ли 

альтернатива парадигме избыточно либеральной модели развития (современная 

Казахстанская экономическая модель развития Инвестиции-Потребления-Рост) с ее 

нестабильностями, кризисами и нерациональным распределением и потреблением 

ресурсов?  

Справедливый экономический порядок возможен лишь при полной гармонизации 

особенностей интересов всех участников общества или экономики в лице государство, 
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предприятии и населения, исключающей гегомонизм в национальной экономической 

политике, торгово-экономических отношениях. Поэтому перемены в современной 

экономике Казахстана – насущная необходимость и они стали повесткой дня.  

Длительный процесс рыночной трансформации привел к качественным изменениям 

в обществе, которые до сегодняшнего дня, не подкреплены до конца соответствующими 

институциональными преобразованиями. Растущая деформация социально-нравственных 

ценностей  и ориентиров общества обуславливает нарастание конфликтов между 

социальными слоями населения, между зарождающимся классом национальной буржуазии 

и большинством  населения страны. Об этом также писал в своей работе  под названием 

«Мукаддима», мусульманский гений экономической мысли 14 века Ибн Халдун, что одним 

из механизмом разрушения экономического порядка является слабость экономики из-за 

неправильной экономической системы или неблагоприятных ценностей (безразмерная 

норма прибыли) и институтов (современные финансовые институты: банки, фондовые 

рынки ) [6]. 

В сложившихся условиях, хотелось бы обратит внимание общественности  на 

работы академика У. Баймуратова, которые  своевременный и актуальный («Социализация 

в экономике: от индивида до государства» 2007 год и  «Гармония общества и экономики: 

мировая парадигма» 2010 год).  В своих работах он теоретически обосновал необходимость 

социализации экономики, т.е. основанная  на идеи не гармонизации интересов общества и 

бизнеса на основе духовного развития, демократизации и демографических  проблем 

современного общества. 

Гармонизация интересов общества – это идея где общественное благо возвышается 

над нашим эгоистическим интересам. Эгоист как субъект общества должен  без зазрения 

совести использовать любые пути и средства для получения максимальной прибыли, и они 

имеют убеждение, что коммерческий потенциал – это мера всех ценностей. Эти проблемы 

закреплены в его культуре, которая ставит во главу угла исключительно корыстные 

интересы и пренебрегает моральным аспектом. Так считает и эксперт в области бизнеса, 

лауреат нобелевской премии по экономике Милтон Фридман, что современный морализм 

в бизнесе на самом деле является аморальным. Но именно следование этим рекомендациям 

и привело мир, а также нашу экономику современному кризису.  

И поэтому академик У. Баймуратов в своей работе предлагает изменение культуры 

бизнеса на основе моральных и духовных ценностей. Важно подчеркнуть, что эти идеи не 

противоречат взглядам западных ученых и экспертов на развитие экономики. 

Говоря об современной экономической системе РК, необходимо отметить 

следующие главные принципиальные моменты: 
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1. Принцип соответствия реальности. Она исходит из новой расстановки  

экономических сил (субъектов общества), в которой имеется несколько центров.  

Экономический порядок  должен основываться на гармонизации существующих моделей  

социально-экономического развития. Он не может базироваться лишь на идеологии 

либеральной экономической системы, как это сейчас происходит. В нем содержится 

элементы экономического радикализма  как переоценка возможностей саморегулирования 

рынка (теория невидимой руки) и нечестности руководителей банков всех уровней.  

Политика либеральной экономики искусственно навязывает развитие экономки 

через финансовые структуры рынка и снижает эффект их действия. Экономический рост 

основанный на началах либеральной экономики это рост макроэкономических показателей 

(ВВП, ВНП и т.п.) которая берется во внимание повышения рейтинга инвестирования.  

По этому поводу мусульманский гений экономической мысли Ибн Халдун, говорит, 

что рост зависит не только от экономических показателей, но и от других факторов, 

которые определяют качество индивидов, общества, правителей и институтов, также он 

утверждает что развитие не означает простого экономического роста. Она включает в себя 

всестороннее развитие человеческого потенциала (социально-экономический, морально-

нравственный, демографический). Таким образом, они способствуют истинному 

благополучию людей, а также гарантируют не только выживание, но и рост экономики.  

Поиск новых форм развития социально-рыночных отношений вызывает 

необходимость развивать социальную ответственность бизнеса. В современных условиях 

социальная ответственность – это не благие пожелания, а объективная реальность, 

обеспечивающая их выживание в конкурентной среде. Социальная ответственность 

бизнеса – это не благотворительность, а ответственность бизнеса перед обществом за 

предоставленное ему государством право обогащаться. Такая форма развития рыночных 

отношений похожа в большей мере основой исламской экономики. [2]   

2. Принцип справедливости. Это важнейший принцип, ради чего можно идти на 

реформирование современного экономической системы РК. Как указывалось выше, он еще 

не стал главенствующим и всеохватывающим. Усиление социальной ответственности 

бизнеса, даст осознание богатыми своего долга перед теми, кто неимущен, обездолен – пути 

к построению справедливого общества. Вне всякого сомнения, согласно идеологии  

Ислама, если же богатые люди не благочестивы, все общество может погибнуть. 

Экономика может быть здоровой лишь при наличии в ней «здоровой души», 

основанной на принципах неподкупной справедливости. 

С точки зрения Ислама понятие справедливости занимает центральное место в 

общественной жизни. Залог успеха любого объединения, от самой его маленькой единицы 
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(семьи), до самой большой (государства), опирается непосредственно на этот принцип. 

Всевышний Аллах в Коране велит нам быть справедливыми, сторониться притеснений, 

соблюдая при этом беспристрастность: «Воистину, Аллах повелевает блюсти 

справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, 

предосудительные деяния и бесчинства. Он увещевает вас, — быть может, вы помяните 

назидание» (сура Ан-Нахль, аят 90). 

Все в этом мире создано Великим Творцом в гармоничной пропорции, в том числе 

экономическая и социальная жизнь человечества. И как говорит нам Мудрый и 

Справедливый Творец: «Он возвысил небо и установил весы, чтобы вы не преступали 

границы дозволенного на весах» (сура Ар-Рахман, аяты 7-8). 

Однако, будет не совсем верным понимать «дозволенное на весах» только в прямом 

смысле как конкретные физические явления. Аллах создал каноны социальной системы 

человеческого развития в рамках определенного «дозволенного на весах», где 

фундаментальным принципом является соблюдение этой справедливости в экономической 

жизнедеятельности человека. 

Антиподом справедливости принято считать зульм. По мнению Имама Газали есть 

два пути его избежать. 

1) Отстранится от дел, которые могут в конечном итоге принести вред как самому 

индивидууму, так и в целом обществу;  

2)  Избегать людей и действия, которые могут нанести подобный вред. 

К примеру, если вы занимаясь производством или реализацией той или иной 

продукции получаете прибыль, но наносите вред обществу, за которое оно в итоге и 

расплачивается, то это и будет зульм (алкоголь, табак, азартные игры и др.). Коррупция, 

взяточничество, черный рынок, загрязнение окружающей среды - это далеко не полный 

список распространенного на сегодняшний день зульма. Подобный зульм наносит 

значительный урон как экономике, так и мировому сообществу в целом, словно опасный 

вирус, пожирающий организм изнутри, приводя в итоге к летальному исходу. 

А по мнению Ибн Халдуна, справедливость - это необходимая предпосылка 

развития т.е., экономическое развития можно достигнуть только через справедливость, и 

справедливость является критерием, с помощью которого Аллах будет оценивать 

человечество. 

Если бы на сегодняшний день, эти понятия воплощались в жизнь, а не просто 

существовали на словах, то вполне вероятно, по Милости Создателя, мир стал бы совсем 

иным. [5] 
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3. Принцип свободной и справедливой конкуренции. Без него, понятно, 

экономический порядок окажется нежизнеспособным, а экономика – неэффективной.  В 

данный момент в РК имеется серьезная монополизация экономики. Крупные казахстанские 

компании самодостаточны, их деятельность имеет монопольный характер, в них очень 

высокая концентрация собственности, в поисках средств они практически не выходят на 

биржевую площадку. Задается вопрос какова должна быть конкуренция ?  

По идеологии Ислама решающим условием экономического прогресса признаётся 

свобода предпринимательской деятельности. Догмат о равенстве людей перед Аллахом 

понимается и как равенство экономических возможностей, и как свобода конкуренции. 

Согласно требованиям Ислама, все участники рыночных отношений должны 

руководствоваться принципом справедливого обмена. Он предполагает свободное 

заключение деловых соглашений, обязательность в выполнении договоров, готовность 

договаривающихся сторон к сотрудничеству, свободный доступ к рынку продавцов и 

покупателей, честность в торговле, наличие полной и достоверной информации о качестве, 

количестве и цене товаров. Такой подход означает запрет на спекуляцию, демпинг и 

монополию и, естественно, на все виды экономических преступлений, которые одинаково 

трактуются в законодательствах разных стран. Соблюдение этих норм становится 

возможным лишь при участии на рынке свободных, равноправных, информированных и 

ответственных лиц.  

Открытая и равноправная конкуренция должна быть основана на естественном 

установлении равновесия спроса и предложения. Правило свободной конкуренции, однако, 

не отменяет предписанные нормы достойного поведения в бизнесе. Человек должен строго 

следовать этическому руководству, независимо от поведения партнёров или конкурентов. 

Запрещается наносить ущерб конкурентам приёмами, выходящими за рамки конкурентной 

борьбы. 

Другими словами, законными могут быть признаны только сделки, лишённые 

двусмысленности и несправедливости, но не те, которые могут стать причиной 

использования доверия в своих интересах, например, мошенничество или умышленный 

обман. Это подтверждается следующими положениями Корана: «Горе обманщикам, 

которые, когда берут меру /причитающуюся им/ от людей, то берут её полностью, а когда 

измеряют или взвешивают им /людям/, то уменьшают!» (Сура Аль-Мутаффифин, аят 13). 

Конкуренция в мирской жизни, которая направлена на больший успех 

(самодостаточность и независимость), путём совершенствования в науке и технике и 

достижения прогресса в экономической сфере, с намерением достижения довольства 

Аллаха и обретения Рая, является похвальной, и такая конкуренция, на самом деле, связана 
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с будущей жизнью. Поэтому, когда наши конкуренты  будут предпринимать такие шаги, 

направленные на развитие общества, это должно нас только радовать. [4]  

4. Принцип партнерства. Его нельзя во всех случаях противопоставлять 

принципу конкуренции. Нередко они оба в экономической системе совмещаются. 

Партнерские отношение в экономике должны образоваться и развиваться с появлением в 

нашем обществе социально ответственных собственников и менеджеров, и они должны 

решать социальные, экономические и экологические проблемы в рамках государства на 

долговременной и системной основе. Убедительный пример этому – возрастающий интерес 

во всем мире и в Казахстане, к исламской системе финансированию, как альтернативу 

западной модели, исключающую спекулятивную составляющую (ростовщичество) с 

опорой  на партнерства.  

5. Принцип гармонизации отношений. Все перечисленные принципы не 

приведут к стабильному развитию экономики, если они не будут дополнены этим 

важнейшим принципом построения новой экономической системы в РК. В целом в нашей 

стране существует дисгармония между уровнями материальных потребностей  и духовных 

запросов народов. 

Новейшая история показывает, что материальные потребности, возведенные в 

степень и удовлетворяемые за счет и в ущерб духовным запросам индивидов и социумов 

не приносят истинного счастья, а чаще всего доставляют моральные страдания, вводят 

людей в состояние депрессии, утраты смысла жизни. В конечном счете все бумерангом 

ухудшает саму экономическую деятельность индивидов вплоть до глобального кризиса. 

Погоня за максимальной прибылью, большими деньгами, удовольствиями как главный и 

единственный мотив человеческой деятельности и социальных преобразований 

иллюстрирует, насколько серьезны бывают их негативные последствия, что показывает 

нынешний финансово-экономический кризис. 

Финансовый кризис – это ревизия существующей экономической системы и ее 

проверка на прочность. В прочности казахстанской экономики нет никакой сомнений, пока 

мир потребляет наше сырье и цены на него высоки. Реализуя дальновидную стратегию 

Президента  Н.А. Назарбаева,  Казахстан продолжает свое развитие. Но и во время борьбы 

с кризисом, не мешает нам критически посмотреть на те, или иные проблемы нашей 

экономической системы.    

Таким образом, изложенные принципы современного ученого академика У. 

Баймуратова, новой экономической  системы которые дополняют друг друга и 

взаимосвязанные, на наш взгляд, позволяют рационально выстроить экономические 

отношения, освободить и от многих проблем и стереотипов. И основополагающим 



КМТИУ ХАБАРШЫСЫ №1(27)2015 ///ВЕСТНИК КГУТИ №1(27)2015/// THE BULLETIN OF CSUTE, 2015, Vol.27, №1 

 

118 
 

принципом предлагаемой нами новой экономической системы, мы считаем необходимость 

сочетания государственного регулирования и распределения при недопущении 

преобразования нового казахского капитала в монополистические группы и обременение 

его социальными нагрузками, именно такой вариант нового капитализма станет 

конкурентно способным антиподом современной рыночной экономики либерального типа. 

Мы полагаем, что упомянутые особенности нового капитализма станут гарантией от 

повторения ошибок нынешней экономической системы, который привел экономику к 

кризису, благодаря чему субъекты экономики вознеслись над обществом, его 

политическими институтами и экономическими предпочтениями. [3] 

Новая экономическая система по своей природе похожа на Исламскую (этическую) 

модель экономического развития.  

Исламская экономика – это этическая, нравственная экономика, целью которой 

является бизнес соответствующий канонам Ислама. Каноны Ислама дают возможность 

построить справедливую и равноправную экономическую систему. Положения которые 

касаются широкого спектра вопросов, в т.ч. и вопросов экономики, т.е. производства, 

распределения, обмена и потребления.  

Одним из основных принципов исламской экономики является финансирование, 

обеспеченное реальными активами. Исламские финансы обеспечены товарами и услугами 

в отличие от обычных финансовых институтов, которые используют ценные бумаги и 

закладные. Деньги в Исламе не являются объектом торговли, они выполняют роль 

посредника в обмене, но собственной ценности не имеют. 

Как видим, в мире еще не умерла живая экономическая система и она способна 

продемонстрировать свое реальное превосходство и совершенство. Сейчас в это трудно 

поверить, но кто знает, что день грядущий нам готовит? 
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Aktau, Kazakhstan 

Abstract. The purpose of the study is to formulate the fundamental principles of a new 

economic system that combines state regulation and distribution, while preventing the 

transformation of new Kazakh capital into monopolistic groups and encumbering it with social 

burdens. The article considers the issues of changing the culture of business on the basis of moral 

and spiritual values. The practical significance lies in the fact that such a variant of new capitalism 

will become a competitively capable antithesis of the modern liberal market economy. 

Key words: Market institutions, Liberalism, Shadow business, Monopolization, Dumping. 
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Зерттеудің мақсаты - жаңа қазақстандық капиталды монополистік топтарға 

айналдыруға және оны әлеуметтік ауыртпалықтармен қамтамасыз етуге кедергі келтіре 

отырып, мемлекеттік реттеуді және таратуды үйлестіретін жаңа экономикалық жүйенің 

іргелі принциптерін қалыптастыру. Мақала адамгершілік және рухани құндылықтар 

негізінде бизнес мәдениетін өзгерту мәселесін қарастырады. Практикалық маңызы жаңа 

капитализмнің мұндай нұсқасы қазіргі заманғы либералдық нарықтық экономиканың 

бәсекеге қабілетті антитезі болмақ. 

Түйінді сөздер: нарықтық институттар, либерализм, көлеңкелі бизнес, монополия, 

демпинг. 
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Аннотация. В статье рассмотрен и проанализирован франчайзинг как один из 

эффективных способов осуществления деятельности в предпринимательских структурах. 

Определены основные направления развития франчайзинга в Казахстане, проведена оценка 

взаимоотношений франчайзера и франчайзи в предпринимательской среде. Анализируются 

преимущества и возможные риски данного института развития, несовершенство 

нормативно-правовой базы в части регулирования франчайзинговых взаимоотношений, 

проблемы и диспропорции развития данной бизнес-системы. На основе проведенного 

исследования было выявлено, что с развитием франчайзинга в РК предпринимательский 

сектор в целом, и в особенности малый бизнес, получат мощный положи- тельный импульс, 

что послужит фундаментом для процветания экономики Казахстана. 

Ключевые слова: франчайзинг, франчайзер, мировая практика франчайзинга, 

преимущества франчайзинговых сетей, предпринимательские структуры. 

 

В современных условиях развития экономики франшиза является уникальным 

обоюдовыгодным инструментом как для обладателей хорошо налаженного бизнеса и 

известных на рынке торговых марок, так и для инвесторов, готовых вкладывать средства в 

предпринимательство. Франшиза - это своеобразная лицензия на использование готовых 

наработок, позволяющая упрочить финансовое положение обеим сторонам [1]. 

Инвестор получает в свое распоряжение раскрученную торговую марку, 

налаженные связи с поставщиками, технологии, логистику, рекламную поддержку, 

программное обеспечение - всё вплоть до разработанного профессионалами 

корпоративного стиля. Франчайзер (компания, предоставляющая права на использование 

торговой марки) расширяет географию своего влияния на рынке страны и получает 

вступительный взнос, а также ежегодные выплаты (роялти), если таковые предусмотрены 

условиями договора купли-продажи франшизы [2]. 

Признанными лидерами франчайзинга и экспортерами франшизного бизнеса в мире 

являются США, Канада, Южная Корея, Япония, Австралия, лидеры Европы - Германия, 

Франция, Великобритания [4]. 

На сегодняшний день в мире насчитывают более 16 500 франчайзеров и более 165 

500 франчайзи. Наибольшее количество компаний-франчайзеров в 2012 г. принадлежит 

США (около 1500), а также Южной Корее (1300), Канаде (1200), Японии (1100), Бразилии 

(1000). В Европе по количеству франчайзеров лидируют Германия (950), Франция (720), 

Великобритания (670). Наиболее активно развивается азиатская сеть предприятий-

франчайзи: в Японии (200 000), Южной Корее и Филиппинах (100 000) [5]. 

В настоящее время во всем мире франчайзинг признан наиболее прогрессивной 
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формой ведения бизнеса и давно является неотъемлемым атрибутом развития экономики. 

Во многих экономически развитых странах мира франчайзинг имеет поддержку со стороны 

государственных и негосударственных, частных организаций. Так, к примеру, в Италии 

каждый новый франчайзи получает от итальянской ассоциации франчайзинга 50 000 евро, 

из которых 50% - грант, 50% - кредит под низкий процент [6]. Это позволило практически 

за 5-6 лет более чем вдвое увеличить количество франчайзи. 

В Казахстане институт франчайзинга находится на начальном этапе своего развития. 

В стране франчайзинг только начинает делать свои первые шаги и находить сторонников. 

Это происходит в данный момент за счет активного развития внутреннего франчайзинга, 

который представляет собой достаточно специфический сплав зарубежных 

франчайзинговых технологий и отечественных подходов к ведению бизнеса. Большинство 

зарубежных компаний пока предпочитают обеспечивать свое присутствие на 

казахстанском рынке собственными силами, вкладывая значительные средства в новое 

строительство, приобретая на территории Казахстана хорошо отлаженный бизнес или 

арендуя его [7]. Однако в последние годы в РК наметилась положительная тенденция 

усиления интереса со стороны крупного международного бизнеса к сотрудничеству с 

казахстанскими партнерами на основе франчайзинга, при котором большая часть 

капитальных затрат осуществляется местной стороной. Отечественные бизнесмены, в свою 

очередь, также начинают осознавать все преимущества использования известной торговой 

марки и отработанной технологии ведения бизнеса международных компаний. 

Казахстанский франчайзинг начинается с появлением завода «Соса-Соіа», 

открытого по сублицензии турецкого лицензиара одноименной торговой марки. Так 

началась история франчайзинга в Казахстане. Знаменитый напиток стал присутствовать в 

республике не в качестве импорта, а как национальный продукт, поскольку в его 

производстве задействованы местные жители. В том же году открылся казахстанский отель 

«Рахат Палас»-5*, который впоследствии стал работать под франчайзинговым брендом 

международной сети «Hayatt Regency» [8]. 

В 90-ые годы многие бизнес-идеи в Казахстане стали продвигаться именно по 

франчайзингу. Чаще по этой схеме открывались бутики модной одежды. Например, во 

второй половине 90-х появился первый магазин Аdidas. Признаки франчайзинга 

прослеживались и в деятельности местной компании «Сеймар». В конце 90-х ее торговые 

точки оформлялись в едином стиле, присутствовали логотип и торговая марка. 

Арендаторами выступали независимые предприниматели - дилеры или франчайзи. 

В 1999 году была запущена гостиница «Анкара», которая сегодня работает по 

франшизе сети Іпtег Сопtіпеntаl. В тот же год в Алма-Ате открылось первое кафе «Баскин 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
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Роббинс» по субфраншизе из России. Тогда же свои двери открыл торговый комплекс 

«Рамстер», который в дальнейшем построил франчайзинговую сеть гипермаркетов [9]. 

Элементы франчайзинга очевидно присутствовали в схеме сбыта продукции 

компании «Сеймар» в конце 90-х годов прошлого века. Торговые точки компании в виде 

ларьков и автолавок были оформлены по единому фирменному дизайну, с обязательным 

визуальным присутствием логотипа и торговой марки компании. Арендаторами торговых 

точек выступали независимые предприниматели, которые выступали как дилеры, так и 

франчайзи головной компании. В декабре 1999 года открывает свои двери гостиница 

«Анкара», ныне франчайзи известной гостиничной сети Іпtег Сопtіпеntаl 

На современном этапе бизнес-идеи в Казахстане имеют все шансы развиваться по 

самому успешному в мире формату - франчайзингу. Этому способствуют [10]: 

-  относительная незаполненность ниши франчайзинга; 

-  быстрый рост экономики; 

-  увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП; 

-  внедрение передовых бизнес-технологий и др. 

Развитию франчайзинга в Казахстане способствуют несколько специализированных 

и неспециализированных институтов [11]: 

Национальный Институт интеллектуальной собственности (Казапатент). Основная 

миссия-регулирование сектора оборота товарных знаков и регистрация франчайзинговых 

договоров. 

Евразийская ассоциация франчайзинга (ЕАRAM). Основная миссия агентства - 

бесплатные консультации предпринимателей по вопросам франчайзинга и лицензирования. 

Фонд развития малого предпринимательства «Даму». Льготное кредитование 

предпринимателей на покупку франшизы. 

Ряд банков, государственных и частных организаций также осуществляют 

косвенную поддержку франчайзинга в Казахстане. 

Франчайзинг регулируется специальным РК «Законом о комплексной 

предпринимательской лицензии/франчайзинг» 2002 года. Также остается в силе Глава 45 

ГК РК от 1999 г., которая регулирует франчайзинг. Вопросам товарных знаков посвящен 

специальный закон о товарных знаках. 

Казахстан сегодня является лидером сектора франчайзинга в Центральной Азии. К 

2017 г. по прогнозам Союза франчайзинга Казахстана доля предприятий открытых по 

франшизе в структуре МСБ Казахстана будет давать прирост не менее чем 15% в год и к 

концу 2017 г. достигнет более 9%. Этот показатель может достигнуть 30% при условии 

активной поддержки со стороны государства. Наибольшее количество предложений 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
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франшиз в Казахстане приходится на сферу розничной торговли (47%), сектор 

общественного питания (23%) и сферу услуг (12%). На данный момент, по подсчетам 

экспертов, в стране развивается более 450 иностранных брендов с использованием 

франчайзинга [12]. 

Региональными центрами франчайзинга в Казахстане являются города Алматы, 

Астана, Атырау, Караганда, Шымкент. Здесь сосредоточен малый и средний бизнес, в среде 

которого и развиваются технологии франчайзинга. Более 70% франчайзинговых проектов 

берут истоки в Алматы, именно здесь проходят первоначальную адаптацию иностранные 

франшизы, прежде чем получить развитие в других городах страны. Основные 

международные франчайзинговые бренды, такие как «Ваskin Robbins», гостиничные сети 

«Іпtег Сопtіпеntаl», «Hayatt» сосредоточены в Алматы. В Казахстане 75% франшиз 

существует на рынке не более 5 лет. Доля франчайзинговых отношений в объеме МСБ в РК 

составляет 3,5%. 

Важным фактором, влияющим на рынок франчайзинга, является снижение 

препятствий для вы- хода российских и белорусских компаний на казахстанский рынок в 

связи с созданием Евразийского экономического союза. Этот фактор будет вызывать 

усиление присутствия бизнеса из этих стран в Казахстане. Скорее всего количество 

российских франшиз увеличится и может составить 30-40% [13]. 

Несмотря на благоприятные экономические и политические условия, в Казахстане 

существует множество проблем, мешающих динамичному развитию франчайзинга. Среди 

них [14]: 

-  отсутствие государственных льгот и преференций франчайзинговому сектору; 

-  ограниченность доступа предпринимателей к т. н. «длинным деньгам». Для любой 

франшизы, в особенности связанной с производством, необходим срок для ее внедрения. 

Это как минимум два-четыре года. На этот срок необходимы налоговые льготы и другие 

стимулы, способные заинтересовать предпринимателей; 

-  недостаточная защита интеллектуальной собственности и непрозрачность 

казахстанского предпринимательства также существенно тормозят развитие франчайзинга 

на здешнем рынке; 

-  непрозрачность отечественного предпринимательства; 

-  слабая информированность о франчайзинге, как о выгодной форме 

предпринимательских отношений; 

-  высокая цена на недвижимость, что делает бизнес-идеи в Казахстане 

малоокупаемыми; 

-  неразвитость фондового рынка, местное население не рассматривает этот ресурс 

http://triarh.ru/archives/category/franshiza-magazina
http://triarh.ru/archives/category/franshiza-restorana
http://triarh.ru/archives/category/franshiza-restorana
http://triarh.ru/archives/category/franshiza-uslug
http://www.kupi-franshizu.ru/stati/85-franchajzing-yeffektivnaya-forma-sotrudnichestva-i-vedeniya-biznesa_razvitie-franchajzinga-v-rossii.html
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как источник инвестирования; 

-  непосредственное соседство с Китаем также влияет на развитие франчайзинга в 

РК. С производителями Поднебесной трудно конкурировать в себестоимости товаров. Еще 

одна проблема - франшиза в Казахстане не может быть куплена в кредит. Многие 

франчайзинговые предприятия начинают приносить прибыль через 1-4 года. С 

существующими процентными ставками в кредит разумно открывать только бизнес, 

основанный на купле/продаже. 

В стране накопилась огромная денежная масса, но отсутствуют объекты 

инвестирования. Неразвитость фондового рынка мешает населению использовать этот 

ресурс как источник инвестирования. В результате инвестиции в основном направляются в 

недвижимость, что провоцирует инфляцию. 

В то же время предпринимательство и франчайзинг в частности, являются очень 

распространенными в мире объектами инвестирования. Как показывает опыт Запада, 

успешным предпринимателем может быть любой человек: от пенсионера до домохозяйки. 

И франчайзинг, как менее рискованный метод ведения бизнеса, идеален для неофитов 

бизнеса (согласно данным Торгово-промышленной палаты США 97 % франчайзинговых 

предприятий, открытых за последние 5 лет, продолжали успешно работать в дальнейшем, 

в то время как 62 % нефранчайзинговых предприятий закрылись за этот же период). 

Но в Казахстане все еще недостаточный уровень предпринимательской 

информированности, слабая вовлеченность неактивного населения в 

предпринимательскую активность. Доля занятого населения в предпринимательстве по 

сравнению с мировой статистикой очень невысока («самозанятое население» не относятся 

к официальному предпринимательству). Это говорит о необходимости совершенствования 

инфраструктуры поддержки начального предпринимательства. 

На рынке Казахстана превалирует доля иностранных франшиз. Львиная доля 

франчайзинг-предложений для Казахстана поступает из России. Их количество будет расти 

и дальше. Российские франчайзеры на своем примере убеждают местных бизнесменов в 

эффективности данного бизнес-формата. То есть опыт франшиз из России показывает 

казахстанским бизнесменам, как это работает. Свои бизнес- идеи в Казахстане реализовали 

65 российских франчайзеров. Среди них «Оранжевый слон», «33 пингвина», «Бегемотик», 

«Эконика», «Красный куб», «Шоколадница» и др. В ближайшее время на рынок Казахстана 

планируют выйти еще 30 российских брендов. В 2011 году количество объектов, открытых 

по франшизам из РФ, перевалило за 400 - это салоны красоты, фитнес-клубы, риэлтерские, 

рекламные, брачные, консалтинговые агентства, рестораны, кафе, магазины одежды, 

ювелирных украшений, мебели, спорттоваров. 
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США развивает в Казахстане 36 сетей, в которые входит 250 франчайзинговых 

точек. Американские франшизы уступили в количестве, но значительно обогнали по 

обороту. Их доля - самая значительная в общем обороте франчайзинга. Это и не 

удивительно, ведь в стране присутствует такой мега бренд, как Соса-Соlа. В России 

построено 16 заводов Соса-Соlа, но все они являются собственностью «Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия» - дочерней компании греческой Соса-Соlа Hellenic Botting Соmpany 8.А. 

То есть не работают по франчайзингу. «Баскин Роббинс» тоже вносит весомый вклад в 

оборот американского франчайзинга, хоть и продвигается российской компанией [15]. 

Вслед за Россией и США по присутствию брендов в Казахстане идут европейские 

страны: Великобритания, Германия, Франция, Италия. «Европейский блок» представляет 

82 франшизы, по ним открыто 276 точки. В основном, это модные бутики, салоны красоты, 

магазины парфюмерии. Также свои бизнес-идеи в Казахстане продвигают инвесторы из 

Турции, Израиля, Японии, Австралии и др. 

Гордостью отечественного франчайзинга является авторский Дом высокой моды 

«Куралай», которой представлен в Москве и Париже. Модели демонстрируются на одном 

подиуме с Escada, Valentino и Lacroix. 

Есть в республике несколько кафе, вышедших за пределы страны. Многие 

казахстанские бренды имеют потенциал для выхода на международный рынок. 

С 2012 года в республике участились случаи банкротства среди франчайзинговых 

сетей. Главная причина - неразвитость культуры франчайзинга. Партнеры не обговаривают 

все нюансы сотрудничества. Однако показатель банкротств не велик - всего 5% от всех 

заключенных сделок. 

В основном, это происходит в продуктовом и одежном ритейле. Среди 

обанкротившихся: казахстанские франшизы «Арзан», «Аймар», SM-маркет и российский 

«Вестер». Несколько брендов находятся в подвешенном состоянии, то есть официально 

закрытыми их пока назвать нельзя. 

Среди причин также называются: рост акцизов на некоторые товары и 

бюрократизация транспортников. К тому же, в Казахстане нет закона об обязательном 

раскрытии полной информации о франчайзере. На Западе - это обязательный документ, 

который предоставляется потенциальному франчайзи до подписания договора. 

Кроме того, казахстанские предприниматели слишком эмоционально воспринимают 

зарубежные франшизы. Приобретают их, не проанализировав рынок и не рассчитав 

возможную прибыль. Франшизы покупаются на кредитные деньги, нужно платить роялти, 

взносы. При таких условиях трудно выдерживать конкуренцию. 

Казахстан, как страна с развивающейся экономикой, имеет огромные возможности 



КМТИУ ХАБАРШЫСЫ №1(27)2015 ///ВЕСТНИК КГУТИ №1(27)2015/// THE BULLETIN OF CSUTE, 2015, Vol.27, №1 

 

126 
 

для развития бизнеса на основе франчайзинговых систем. Относительно не заполненный в 

этом плане рынок Казахстана делает его привлекательным, при этом в страну могут прийти 

новые бизнес- технологии, а с ними должна увеличиться доля малого и среднего бизнеса. 

Франчайзинг может принести в Казахстан новые технологии. Безусловно, для того чтобы 

купить франшизу, необходим первоначальный капитал, сумма которого зависит от вида 

деятельности. Для малого и среднего бизнеса необходимо иметь длинные деньги, то есть 

долгосрочные кредиты с низкими процентными ставками. В этом особую роль могут 

сыграть банки. 

Прогнозируя развитие франчайзинга в Казахстане, отметим, что в нашей стране в 

ближайшее время следует ожидать увеличение интереса к рассматриваемой форме 

открытия и развития бизнеса. Вступление в ВТО Казахстана усилит приток финансовых 

средств, что даст возможность образования и развития малых форм предпринимательства, 

в том числе и развития франчайзинговых отношений, за счет упрощения и рационализации 

процедур подтверждения соответствия производимой продукции международным 

стандартам повысится и оборачиваемость средств, а также по- явится возможность 

получения Казахстаном доступа к современным технологиям, которые могут быть 

использованы для развития различных направлений малого и среднего бизнеса [5]. 

Одним из ключевых моментов соглашений Правил ВТО является государственная 

поддержка товаропроизводителей. При этом необходимо отметить, что поддержка 

товаропроизводителей касается малых форм бизнеса, что создает дополнительное 

преимущество в распределении средств в сфере развития малых форм 

предпринимательства, где усилится и ответственность в отношении прав интеллектуальной 

собственности казахстанских производителей и прав потребителей. 

Франчайзинг может стать эффективным инструментом для решения 

государственных программных целей, повышения конкурентоспособности 

предпринимательских структур Казахстана. Проведенный анализ позволяет сделать 

выводы о том, что создание благоприятных условий в Казахстане для развития бизнеса - 

это глобальная проблема, которая предусматривает разработку и принятие целого ряда 

пакетов законопроектов, а также пересмотр налоговой и финансово-кредитной политики 

государства с целью создания современных прогрессивных организационных форм ведения 

бизнеса. Для благоприятных условий развития франчайзинговых отношений в на- шей 

стране в первую очередь необходимо внести изменения в уже существующую сегодня 

законодательную базу, ликвидировав все имеющиеся в ней пробелы. 
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ФРАНЧАЙЗИНГ – ҚР ШАҒЫН БИЗНЕСТІ ДАМЫТУДЫҢ ЖАҢА БАҒЫТЫ 

Жадигерова О.Ж. - Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және 

инжиниринг университетің доценті, Ақтау қ. 

Аңдатпа. Бұл мақалада бизнес-құрылымдарда жұмыс істеуге тиімді тәсілдерінің бірі 

ретінде франшиза қаралады және талданды. Бизнес ортадағы франчайзер мен франчайзи 

http://www.agentstvo.kz/
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қарым-қатынас бағаланды. Мақалада Қазақстандағы франчайзингтің дамуының негізгі 

бағыттары зерттелген және анықталған. Осы институтқа қатысты артықшылықтары мен 

даму тәуекелдері, франшиза қарым-қатынас проблемалары және бизнес жүйесін 

дамытудың теңсіздігі, құқықтық реттеу базасын жетілдіру жолдары қарастырылған. 

Түйінді сөздер: франчайзинг, франшиза, франчайзингтің әлемдік тәжірибесі, 

франчайзингтік желілердің, кәсіпкерлік құрылымдардың артықшылықтары. 

FRANCHISE AS A NEW DIRECTION OF SMALL ENTERPRISE 

DEVELOPMENT IN RK 

Zhadigerova O.Zh - Caspian University of Technology and  Engineering and them. Sh. 

Esenova, Aktau, Republic of Kazakhstan, olia_kz@mail.ru 

Abstract: This research еvаluated tһе relationships between the franchisor and franchisee 

in the entrepreneurial environment. Bаsed оn tһe study were identified tһe mаіn directions of 

franchising in Kazakhstan. Authors analyzed the benefits and possible risks of the development 

institution, the imperfection of the legal framework regarding regulations, problems and disparities 

of development of the business system. 

Key words: franchising, franchisor, world practice of franchising, advantages of 

franchising networks, entrepreneurial structures. 
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Аншаева Д.И1., Тасболатова А.А1. 
1Ш. Есенов атындағы Каспий Мемлекеттік технологиялар және инжиниринг 

университеті 

 

ҚР МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ-НЕСИЕЛІК 

МЕХАНИЗМІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 

 

Аңдатпа. Қазақстан Республикасында мал шаруашылығы 20 бағыттан астам 

жиынтықпен, оның ішіндегі негізгісі асыл тұқымды мал шаруашылығын дамыту, 

технологиялық жабдықты жаңғырту, мал мен құс ұстауға және алуға субсидия болып 

табылатын асыл тұқымды мал шаруашылығын және қой өсірушілікті қолдау бойынша, 

республикалық бюджет есебінен қаржыландырылады. 

Түйінді сөздер: салық, агроөнеркәсіп, субсидия, интеграция, маркетинг  

 

Қазіргі кезде ресми аграрлық саясат мал шаруашылығын басымдық мемлекеттік 

қолдау қажеттілігін мойындайды. Қазақстан Республикасында мал шаруашылығы 20 
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бағыттан астам жиынтықпен, оның ішіндегі негізгісі асыл тұқымды мал шаруашылығын 

дамыту, технологиялық жабдықты жаңғырту, мал мен құс ұстауға және алуға субсидия 

болып табылатын асыл тұқымды мал шаруашылығын және қой өсірушілікті қолдау 

бойынша, республикалық бюджет есебінен қаржыландырылады. 

Мал шаруашылығы пайда болған күрделі экономикалық жағдайдан кезең-кезеңмен 

шығуды қажетсінеді. Және біріншіден, қолға алатынымыз, бұл, дұрыс жұмыс істейтін, 

бәсекеге қабілетті құс шаруашылығын құру. Статистикалық зерттеулерге сүйенсек, 

қазақстандықтардың 80%-дан астамы құс етін үнемі пайдаланады және бұл өнімге сұраныс 

тұрақты артуда. Халықтың жан басына құс етін орташа тұтыну 10-12 кг-ды құрайды. 

Басқалармен салыстырғанда, Ресей Федерациясында 19-20 кг тұтынады, Еуропада 

халықтың жан басына 40 кг-нан астам, Израиль мен Канадада 36 кг, АҚШ-та 49 кг-нан 

астам. Қазақстан нарығы осы көрсеткіш бойынша батыс аналогына жақындап келе жатқаны 

күтілуде [1]. 

Мал шаруашылығында ұсынылатын субсидияларды жіктеу жүйесі: 

АӨК (мал шаруашылығының) бюджеттік қолдаудың негізгі формалары дотациялар 

мен өтемақылар (қаражаттандыру) болып табылады. Ғылым мен тәжірибенің міндеті, мал 

шаруашылығы өнімін барынша көп мөлшерде алуды қамтамасыз етуге арналған мал басын 

ұдайы өндіруді дұрыс ұйымдастыру. Бұл үшін табынның экономикалық тиімді құрамын 

белгілеу, төлдейтін табынды жиынтықтау, ұрықтандыруға дайындалу, төлдейтін мал басын 

арттыру үшін, ауылшаруашылық жануарларды іріктеу және өсіру, жасанды 

ұрықтандыруды ұйымдастыру, барынша көп мал төлін алу, төлді сақтап қалу және оны 

өсіру, мал өлімін азайту және басқа ұйымдастыру шараларының жалпы қатары қажет. 

Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін мемлекеттік қолдау жүйесін 

талдау барысында, барлық ұсынылатын субсидияларды, қаражаттандыру объектісі 

сипатының белгісі бойынша екі топқа бөлуге болатыны анықталды. Бірінші топқа жататын 

субсидиялар, қаржыландыру көлемі ет өндіру көлеміне байланысты анықталады, екінші 

топқа жататын субсидиялар, қаржыландыру көлемі, шаруашылық қызметтің соңғы 

нәтижесіне байланыстырылмай, шаруашылық қызметтің өндірілген шығын көлеміне 

байланысты. Біріктірілетін құрылымдар қатысушыларының жалпы мүдделілігін 

қамтамасыз ету мақсатында олардың өзара қарым-қатынасы жасау жүйесінің келесі 

нұсқалары ұсынылады. 

1 нұсқа. Интеграцияға қатысушылар арасында сатылған өнім үшін өзара есеп 

айырысу екі кезеңде жүргізіледі. Ең алдымен, әрбір кәсіпорын үшін агроөнеркәсіптік 

қаржылық топтың бірыңғай жүйесіне жеткізілетін, сатылатын өнімдерді сатудың келісілген 

минималды бағалары анықталады. Осы бағалар кепілдік сатып алу бағаларынан төмен 
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болмауы тиіс және әдеттегідей, өнім мен нормативтік табыстылықтың әрбір түрі бойынша 

ауданда қалыптасқан шығын деңгейінде есептеледі. Бағаларды шикізат сапасын, тапсыру 

мерзімдерін және басқа да факторларды есепке алумен саралауға болады.  

2 нұсқа. Біріктірілген компанияның барлық кәсіпорындары біртұтас ағза ретінде 

жұмыс істейді және әрбіреуінің табысы жалпы соңғы өнімді сату аралық бағаларды 

қолданусыз шамасына қарай қалыптасады. Барлық өзара есеп айырысулар басты 

компанияның есептік есеп-шотының көмегімен жүзеге асырылады. Алынған табыс 

интеграция қатысушылары - кәсіпорындар арасында алдын ала белгіленген пропорциялар 

бойынша бөлінеді.  

3 нұсқа. Әріптестер арасындағы экономикалық өзара қарым-қатынастар механизмі 

көбінесе құндық емес, табиғи, заттық сипатқа ие. Мысалы, сүтті өндіру және қайта өңдеу, 

дайын өнімдерді шикізатты өндірушілер мен қайта өңдеуші кәсіпорындар арасында алдын 

ала белгілі критерийлер бойынша бөлу, басты компания көмегімен әрбіркәсіпорынның 

жеке-жеке немесе ұйымдастырылған түрде соңғы өнімдерін сатуы [2].  

Холдинг түріндегі біріктірілген құрылымдардың қызмет ету механизмі 

ұйымдастыру және экономикалық реттегіш жүйелері және оларды қолдану ережелері 

арқылы өзара және басқару органдары арасында қатысушылардың өзара әрекет ету тәртібін 

білдіреді (1 сурет).  

Олардың жұмыс істеуіндегі экономикалық механизмдегі негізгі элементтер 

бірлестіктің уәждері мен мақсаттарын анықтау және экономикалық, шаруашылық 

талаптарға сәйкес ұйымдастырушылық-құқықтық құрылымын дұрыс таңдау, барлық 

қатысушылар мүдделерін есепке ала отырып, шарттар талаптарын өндіріп шығару және 

фирмаішілік және өндірісішілік есептегі принциптерде толық шаруашылық және заңды 

дербестікте олардың өзара қарым-қатынасының басымдылығын қамтамасыз ету, меншік 

иесінің қатынасы, қызмет бағдарламасын қалыптастыру, ағымдағы қаржыландыру және 

инвестициялар, материалдық-техникалық базасын дамыту, маркетинг және басқару жүйесі, 

табысты бөлу және ынталар, ауылды және т.б. дамытудың әлеуметтік саласы, бағаның 

құрылу механизмдерін, тарифтер мен өзара есеп айырысу жүйелерін әзірлеу, аралық 

өнімдерді алмастыру барысында бөлу қатынастары механизмдерін анықтау және соңғы 

өнімді сатудан түскен табысты бөлу, өз қызметі нәтижесіне және барлық корпорацияға 

барлық қатысушылардың материалдық мүдделігі мен экономикалық жауапкершілігін 

қамтамасыз ету болып табылады. Соңғы өнімді сатудан түскен табыстарды қатысушылар 

тек баға арналары ғана емес, сонымен қатар басты ұйымдардың орталық қорлары арқылы 

да алады [3].  
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1 Cурет - Агрохолдингтердің жұмыс істеуіндегі ұйымдастырушылық-

экономикалық механизмдер моделі 

 

Біздің ойымызша, АӨК мал шаруашылығы саласында қазақстандық біріктірілген 

құрылымдардың ұйымдастырушылық-құқықтық мәртебесі әлемдік тәжірибеде 

қалыптасқан корпоративтік басқару және шаруашылықты жүргізу жүйесіне сәйкес келуі 

тиіс. Сонымен қатар, ойдағыдай ашық акционерлік қоғам нысанындағы компаниялар болып 

табылады, олар басқа шаруашылық субъектілермен қатынаста мүлікті басқаруда, басқа 

кәсіпорындарға қатысуда үлкен еркін іс-әрекеттерге ие және инвесторлар үшін аса 

тартымды объект болып табылады (2 кесте).  

АӨК-тегі біріктірілген құрылымдарды акционерлік қоғамдарға қайта құру 

заңнамалық актілерге өзгерістер енгізуді талап етеді. Сонымен қатар, акцияларды 

кадастрлық бағалау құнымен болса да жарғылық капиталға өзінің шартты жер үлестерін 

салған ауыл қызметкерлеріне де бөлуді орынды деп санаймыз. Жер – бұл ауылда 

еңбеккерлерді ұстайтын және ауыл шаруашылығы өндірісінің болашағына үміт беретін 

Агрохолдингтердің қызмет істеуіндегі  

ұйымдастырушылық-экономикалық механизм 

Қатысушылардың 

ұйымдастырушылық-құқықтық 

мәртебесі 

Басқару жүйесі және топ-

менеджерлердің жауапкершілігі 

Жекеменшік қатынас және 

қатысушыларды ынталандыру 

Құрылымдық бөлімшелердің 

(қатысушылардың) өзара қарым-

қатынасы  

Жоспарлау, есеп, есептілік  

және бақылау Табысты қалыптастыру  

және бөлу 

Маркетинг жүйесі 
Ауылдық аумақтардың  

әлеуметтік дамуы 

Мемлекеттік реттеу  

және қолдау 

Біріктірілген агроқұрылымдардың 

экономикалық тиімділігі 

Қаржыландыру, салық салу  

және сақтандыру 
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жалғыз тірек. Сондықтан да жерді пайдалану және жер қатынастарын дамыту мәселелері 

астық компанияларының жұмыс істеу механизмін жетілдіруде басты болып табылады [4]. 

 

2 кесте - АӨК-тегі біріктірілген құрылымдардың жұмыс істеуіндегі экономикалық 

механизмдердің ұсынылған модельдері  

 

Негізгі 

элементтер 

Шаруашылықты жүргізу жүйесі 

Қолданыстағы 

Ұсынылатын 

басты фирма 
еншілес 

фирмалар 

Ұйымдастыру-

құқықтық мәртебесі 
ЖШС АҚ ЖШС 

Құрылтайшылар 
Меншік иесі - 

инвесторлар 
Меншік иелері, акционерлер УЗД иелері 

Жекеменшік құқығы Заттық 
Компания – заттық 

Акционерлер - міндетті 

Пайдалану 

құқығы, УЗД 

меншік иесінің 

акциясы 

Басқару әдістері 
Әкімшілік-

командалық 

Корпоративтік стратегиялық 

басқару (маркетингтік, 

инновациялық, 

инвестициялық, қаржылық), 

корпоративтік басқару 

(стандарттар, кодекстер) 

Жедел-

шаруашылық 

өндірістік 

 

Жоспарлау 
Орталықтанған 

(директивті) 

Стратегиялық және орта 

мерзімді бюджеттеу 

негізінде 

Бизнес-

жоспарлар 

Салық салу, есеп және 

есептілік 
Орталықтанған Шоғырланған жүйе 

Алғашқы есеп, 

баланс 

Шаруашылықты 

жүргізу принципі 
Коммерциялық Коммерциялық есеп 

Шаруашылық 

есеп 

Өзара қарым-

қатынасы, табысты 

бөлу 

Меншік иесі –

инвестор шешімі 

бойынша 

Нарықтық баға бойынша 

Трансферттік 

бағалар 

бойынша 

Материалды 

ынталандыру 

Меншік иесі –

инвестор шешімі 

бойынша 

Менеджерлер: 

жалақы+сыйақы 

Акционерлер: 

Дивидендтер және табыстың 

бір бөлігі 

Қызметкерлер: 

жалақы+сыйақ

ы 

Меншік иелері: 

УЗД-

дивидендтер 

Ақпарат Жабық БАҚ Статоргандар 

 

Аграрлық сектор үшін жоғары деңгей мен қауіптердің алуан түрлілігі тән, ол ауыл 

шаруашылығы тауар өндірушілерінің қаржылық нәтижелерінің тұрақсыздығына әкеледі. 

Сондықтан да өндірістің жоғары табиғи циклдігі банктік несиеге деген тәуелдікті білдіреді. 
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Қазақстан Республикасындағы несиелендірудің қолданыстағы жүйесі жоғары 

табыстылыққа бағытталған, оған АӨК жатпайды, өйткені АӨК субъектілері экономиканың 

басқа субъектілерімен бірдей несиелендіру нарығына қатыса алмайды. Сонымен қатар, 

АӨК-тегі мүлікті, жоғары қауіпті бағалаудың күрделілігі сияқты себептерден 

коммерциялық банктердің экономика секторының АӨК сияқты түрін несиелендіруге 

ынтасы мен қызығушылығы болмайды. АӨК субъектілеріне берілетін несиеге жоғары 

пайыздық мөлшерлемелер оларды қайтармау болып саналады. Бұл несие алған адамдардың 

мемлекет өзі жабады деген үмітпен оларды қайтармауымен байланысты, бірақ АӨК-ті 

несиелендіру саласындағы саясат басқа нәтижелер береді, осы механизмге жұмыс істейтін 

барлық субъектілер ұтылмайды [5].  

Микронесиелеу – несиелеу түрлерінің бірі. Микронесиелеу идеясын Қазақстан 

Малазиядан алған болатын. 3 жылға дейінгі қысқа мерзімге беріледі.  

Бюджеттік несиелеу мал шаруашылығын мемлекеттік қолдаудың қолданыстағы 

механизмі болып табылады және осы бағытты жан-жақты дамыту және жетілдіру қажет. 

Бюджеттік несиелеудің жақсы жақтары мыналардан көрінеді:  

- жеңілдікті пайыздық мөлшерлеме мен бюджеттік несиені ұсыну;  

- табиғи жабумен несиені өтеу мүмкіндігі;  

- лизинг фирмасынан ұзақ мерзімді несиені алу мүмкіндігі (3 жылға дейін);  

- мал шаруашылығында жобаларды жүзеге асыру үшін ұзақ мерзімді несиелеу 

мүмкіндігі.  

Мал шаруашылығына АӨК-тің құрамдас бөліктерінің бірі ретінде салық салуды 

оңтайландыру қажет. Салық салуды оңтайландыру салықты жоспарлаумен тығыз 

байланысты, оның құрамдас элементтері мыналар болып табылады:  

- салықтық міндеттемелерді жоспарлау стратегиясы және осы стратегияны іске 

асыру жоспары;  

- есептік саясат – кәсіпорын таңдалған бухгалтерлік және салық есептерін жүргізу 

тәсілдерінің жиынтығы;  

- ақпарат алуға, оның ішінде салық жоспарлары үшін алуға мүмкіндік беретін 

бухгалтерлік есеп пен есептіліктің тиісті жағдайы;  

- салық күнтізбесі;  

- міндеттемелерді нақты орындау.  

АӨК-тің отандық субъектілері, оның ішінде мал шаруашылығында жұмыс істейтін 

адамдар үшін табыс салығын, Қосымша құн салығын және жер салығын оңтайландыру 

нұсқаларын қарастыру қажет [6].  
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Қазақстан Республикасындағы салық саясаты келесі негізгі бағыттар бойынша 

дамуы тиіс:  

- экономикалық өсуді және экономиканы әртараптандыруды қамтамасыз ету 

жағдайының бірі ретінде салық ауыртпалығын одан әрі төмендету жұмысын жалғастыру;  

- салық жүйесін жеңілдету және жеке табыстар пайдасының өсуіне, көлеңкелі 

экономикалық қызметпен қамтуға және одан бас тартуға ынталандыратын салықтарға 

бағытталған салықтар санын азайту; 

- барлық салық салушылар үшін салық салу жағдайын теңестіру есебінен, оның 

ішінде тиімсіз салық жеңілдіктерінен бас тарту және салықтардың экономикалық мазмұнын 

бұрмалайтын нормаларды түзету арқылы салық жүйесінің әділдігін күшейту;  

- салық пен жиындардың жиналу деңгейін жоғарылату, сондай-ақ, салықтар мен 

жиындар туралы заңнаманы сақтаумен байланысты шығындарды төмендету жағдайының 

бірі ретінде салықтық әкімшілендіруді жақсарту[7].  

Бұл ретте салық жүйесінің тұрақтылығы, ұзақ мерзімге салық төлеушілер үшін 

салық төлемдерінің көлемін анық білу принциптерін сақтауды қамтамасыз ету, сондай-ақ 

салық төлеушілердің оны қолдану кезіндегі түсіністігін жоғарылата отырып, салықтар мен 

жинау туралы заңнаманың тікелей әрекетін қамтамасыз ету тиіс. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОГО 

МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Аншаева Д.И., Тасболатова А.А. - Каспийский государственный университет 

технологий и инжиниринга им. Ш.Есенова, г. Актау, Казахстанa, 

kjarkyn_tasbolatova@mail.ru 

Животноводство в Республике Казахстан финансируется за счет республиканского 

бюджета, с более чем 20 комплектами совокупных ресурсов, включая разведение 

животноводства, модернизацию технологического оборудования, субсидирование 

птицеводства и животноводства. 

Ключевые слова: налог, агропромышленность, субсидия, интеграция, маркетинг.  

WAYS OF IMPROVING THE FINANCIAL AND CREDIT MECHANISM OF 

LIVESTOCK DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

Anshayeva D.I., Tasbolatova A.A. - Caspian State University of technology and 

engineering. Sh. Еsenova, Aktau, Kazakhstan. 

Livestock breeding in the Republic of Kazakhstan with more than 20 sets, the main part of 

which is the development of pedigree cattle breeding, modernization of technological equipment, 

keeping animals and birds and get subsidized breeding animal husbandry and sheep breeding 

support, financed from the republican budget. 

Key words: tax, agroindustrial, subsidy, intergration, marketing  
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Абланова Э.А. 

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті, 

Ақтау қ., Қазақстан  

 

ӨНДІРІСТЕГІ ҚАЗАҚ ЖҰМЫСШЫЛАРЫНЫҢ САНДЫҚ ҚҰРАМЫ 

(1959-1970 жж. халық санағы негізінде) 

 

Аңдатпа: Мақалада Кеңес заманындағы өндірістегі қазақ жұмысшыларының сандық 

құрамы мәселесі қарастырылған. Автор 1959-1970 жылдар аралығындағы Бүкілодақтық 

халық санағы негізінде қазақ жұмысшыларының өндірістегі үлестік салмағын европалық 

жұмысшылармен салыстыра отырып талдаған. Сонымен қатар мақалада қазақ 

жұмысшыларының экономикалық аймақтардағы саны салыстырмалы түрде қарастырылып, 

зерделенген. Жұмыста статистикалық дерек негізінде жалпы Қазақстан халқының сандық 

көрсеткіші  қатынасында қазақ жұмысшыларының саны әлеуметтік және маманданған 

топқа дифференциялық түрде бөлініп айқындалған.  

Түйінді сөздер: қазақ жұмысшылары, өндіріс, экономикалық аймақ, басқа ұлт 

өкілдері, үлестік салмақ, сандық құрамы. 

 

Қоғамдық ілгерілеуде әлеуметтік-таптық құрылым иерархиясы әрдайым өзгеріп 

отырады. Қазан төңкерісіне дейін қазақтардың негізгі дені – мал шаруашылығымен, тек аз 

ғана бөлігі егіншілікпен күн көрген. Жергілікті этнос қазақтардың тұрғылықты қонысы 

ауылдар болса, әлеуметтік тап өкілдерінің дені шаруалардан тұрған. 

Республикадағы жергілікті қазақ жұмысшы мамандарының сандық құрамының 

ұлғаюы бірінші бес жылдықтың басталуымен, яғни индустриализация саясатының белсенді 

енуімен байланысты болды. 

Қазақстандағы әлеуметтік құрылым эволюциясы, қазан төңкерісінен кейін Кеңестік 

кезеңнің шарықтау шегінде Одақ көлеміндегі барлық республикадағыдай бір заңдылықпен, 

яғни бір типті әлеуметтік құрылыммен сипатталды. Бұл әлеуметтік инфрақұрылымға 

жұмысшы табы, шаруалар және зиялы қауым өкілдері мен қызметшілер топтасқан 

Гуманитарные и естественные науки 
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еді.Кеңес қоғамының әлеуметтік негізі-патриотизм ұранына негізделген схематикалық 

байланысқа тәуелді өрістеп отырды (таптар арасындағы достық, бірлік т.б).  

Қазақстандағы индустрияның күшеюіндегі өзіндік ерекшелік: 1960-1970 

жж.өндірістің энергетика, түрлі-түсті және қара металлургияның, машина жасау, мұнай 

өндіру, химия, құрылыс, ауыл шаруашылығы, жеңіл өнеркәсіп салаларының өрлеген кезеңі 

болуымен сипатталады. Жалпы мемлекеттік көрсеткіште Қазақстан көмір, мұнай, темір 

рудасы, шойын құю, қара металлургия шикізаттарын өндіруде алдыңғы қатарлы өлкеге 

айналды. Республиканың ішкі өндірісіндегі жалпы жұмысшы саны 1960-1983 жж. 2,13 

есеге өсті [1.388б]. 

Еліміздегі бір типті әлеуметтік құрылым құрамының негізін жұмысшы табы құрады. 

Индустрия орталығы – қалалардағы жұмысшылардың басым көпшілігі- европалық ұлт 

өкілдері құрады (европалық ұлт өкілдерінен тұратын жұмысшылар сол жылдары 60,2%-ке 

дейін жетті) [2.18-п]. 

Қазақтар ауылдағы колхоздар мен совхоздардағы жұмыс күшінің негізі 

болып,қаладағы өндіріс орталықтарындағы жұмысшылар арасында азшылықты құрады. 

Жалпы республика бойынша әлеуметтік таптар ішінде 1950-1970 жылдар 

аралығында жұмысшы табы абсолюттік динамика тұрғысынан көпшілік санын, яғни 

мемлекет тұрғындарының 70 процентін алған. 

Жұмысшы табының үлестік салмағының жоғары болуы – Орталықтың саяси 

бағдарымен байланысты, яғни Ұлы Отан соғысынан кейін Қазақстанның өндірісін 

интенсивті дамытуды мақсат етуінің жемісі еді. Аз ғана уақыт ішінде Қазақстанда көптеген 

ірі өндіріс орталықтары, жаңа қалалар салынды. Жұмысшылардың қатарын басқа 

республикалардан келген еңбек күші толықтырып отырды. Ауыл шаруашылығында тың 

және тыңайған жерлерді игеру кезеңі дәуірледі. Елдегі жұмысшы табының көбеюіне тағы 

бір өзінің әсерін тигізген фактор 50 –ші жылдардың аяғына таман 60-шы жылдардан бастап, 

колхоздардың орнына совхоздардың құрылуы нәтижесінде колхозшылардың саны 

минимумға дейін төмендеп (1970 жылдары 260 мыңдай ғана колхозшы-шаруа қалған), ал 

керісінше совхоз жұмысшыларының саны 1 млн-ғак дейін көбейіп, республикадағы 

жұмысшы табының (23%-ке) үлестік көрсеткішін арттырған[3.7б]. 

Халық шаруашылығындағы еңбек бөлінісінде әр этнос арасында белгілі бір жұмысқа 

шоғырлану тән. Мысалы, қазақ жұмысшыларының 50,2%-ті мал шаруашылығында, орман, 

темір жол, мұнайда болса, өте аз проценті машина жасау, металл өңдеу, қара және түрлі-

түсті металлургияда, электроэнергетика бағытында жұмыстанған.Бұл өндіріс салаларында 

керісінше европа ұлт өкілдері көпшілікті құраған. 
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Сол жылдары қазақ жастарының көпшілік дені 10 жылдық білім алған соң ауылда 

қалып, екпінді комсомол-жастар бригадасын ұйымдастырып, мал шаруашылығымен 

шұғылданса, қаладағы европалық жастар ПТУ тыңдаушысы болып, маманданған өндіріс 

жұмысшылары қатарын толтырды.  

Қазақстан жылдар бойына Кеңес өкіметінің шикізат базасының орталығына, ал 

өндірген өнімді өңдеу басқа экономикалық республикалардың үлесіне тиді.Нәтижесінде 

шикізат өндіруші объектілер республиканың табиғи ортасына зиянын тигізіп, экологиялық 

ластануға, хаклықтың денсаулығының төмендеп кетуіне әкеліп соқты. Шикізатты өндіру 

барысында қара жұмысшылардың негізі қазақтардан тұрды[4.91б]. 

Мысалы, Батыс Қазақстан аймағындағы мұнай өндірісіндегі қара жұмыстағы 

қазақтардың үлестік салмағы 70%-ке дейін жетті. Республиканың басшы ұйымдары 

жергілікті ұлт өкілдерінен маманданған жұмысшыларды дайындауға көңіл бөлмеді, 

сондықтан да шикізатты өңдейтін өндіріс салаларында, электроэнергетикадағы жұмысшы 

күшінің негізін маманданған европалық өкілдерден тұрған жұмысшылар құрады. Ел 

территориясында ірі өндіріс комплекстері салынғанда (Ақтауда АЭС, Павлодарда трактор 

заводы, Өскеменде түрлі-түсті металл заводы), жұмысшы контингенті Қазақстанның ішінде 

жетіспейді деген сылтаумен сырттан, Ресейден тартылды. Ал, оның қорытындысы өндіріс 

жұмысшы табының ішінде қазақ жұмысшыларының үлестік салмағының күрт төмендеп 

кетуіне алып келді. 

Сол жылдарғы Қазақстанның экономикалық аймақтарындағы қазақ 

жұмысшыларының проценттік көрсеткіші бір өлкеде ауылшаруашылығы бағытында көп 

болса, екінші бір экономикалық аймақта өндіріс салалары орталықтарында 

басымырақ.Мысалы: Солтүстік, Орталық, Оңтүстік Қазақстандағы қазақтар 

ауыфлшаруашылық жұмысшылары арасында (қазақтардың өз ішінде Э.А.) көп еңбектенсе, 

Батыс, Шығыс Қазақстан экономикалық аймақтарының қазақ жұмысшылары негізінен –

өндірісте шоғырланған. 

   Соғыстан  соң, сондай-ақ 50-70 жылдары көптеген қиындықтар мен негативті 

көріністерге қарамастан ұлттық жұмысшы кадр мамандарды дайындауда алға басушылық 

тенденциясы өрістеді. Жергілікті ұлттан құралған мамандардың өсуінің экономикалық 

негізі жаңа транспорт құрылысының, оның ішінде: теміржол мен жол-көлік трасса 

жолдарының салынуы (тың және тыңайған жерлердің игерілуіне байланысты), 

Қазақстандағы бай өндіріс орталықтарында: мұнай, газ, көмір өндірудің өркендеуі, 

республиканың ірі қалаларында тек қана жолаушы автотранспорты ғана емес, электрлі 

(трамвай, троллейбус) жол көлік қатынасын дамытты. 
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1970 жылдардан бастап қазақтардан шыққан көлік жүргізуші мамандардың көбеюіне 

әсер еткен бір жағдай, демографиялық табиғи өсім болса, екінші жағынан миграциялық 

саясатта сырттан ағылған еңбек күшін тежеп, өндірістегі еңбек көзін қазақ жастары 

есебінен толықтыруға мән беріле басталудан еді[5.77б]. 

Теміржол магистраліндегі қазақ жұмысшыларының саны республикада 1963 жылы 

27358 адамға, ал 1967 жылы -28051-ге немесе барлық жұмысшылардың 19,4% және 19,5%-

не жеткен[6.262б]. 

Теміржол линияларындағы қазақтардың сандық динамикасы жол-көлік 

транспортында еңбектенген қазақ жұмысшыларынан бірнеше есеге көп болған.Бұның 

себебі, болат жолдың елдің түкпір-түкпіріне дейін салынуы, мемлекет тарапынан жол 

құрылыс трассаларына қарағанда қолға алынып, маман жұмысшыларды жұмысқа 

жұмылдыру үрдісіне көп көңіл бөлінгеннің арқасында іске асты. 

Қазақстан Республикасының экономикасын көтеруде сол жылдарғы көмір, мұнай 

өндірісінің кен орындарын ашуды қолға алуы өзінің жемісті нәтижесін берді[7.72-73б]. 

Орталық Қазақстан экономикалық аймағының негізгі көзі – Қарағанды көмір 

бассейні.Көмір шахталарында 1961 жылдың 1 қаңтарында 25 жасқа жетпеген 10838 европа 

өкілінің жастары, 1550 ғана қазақ жастары жұмыс жасаған[8.303б]. 

Мемлекеттің саяси-экономикалық бағдарламасы негізінен республикадағы өндірісті 

көтеруге жұмыстанды.Өлкедегі жалпы өндіріс жұмысшылары 1970 жылы 1048 адамға 

немесе барлық еңбекшілердің 22,5%-не тең [9.14б]. 

Шахтерлар саны республикада 1932 жылы 12,5 мың болса, қазақ шахтерлары 

олардың 32%, 1936 жылы 18 мың шахтердың – 62,1% қазақ, 1944 жылы Қарағанды көмір 

бассейнінде 43 мың шахтердың 21,7%-і жергілікті ұлт өкілдерінен, 1985 жылғы 61 мың 

шахтердың 6,9% қазақтардан тұрған[10.66б]. 

Орталық Қазақстандағы ұлттық жұмысшы табының шоғырлануына реэмиграциялық 

үрдістер тікелей өз әсерін тигізіп өтті. Саяси-әкімшілік механизм ықпалымен жасалған 30-

40 жылдар аралығындағы жаппай департация, саяси тұтқындар, арнаулы жер 

аударылғандар т.б. Осындай реэмиграцияның салдарынан әлеуметтік құрылымдық 

динамикада қазақ ұлтынан құралған жұмысшы өкілдерінің үлестік салмағы 1940 жылдары 

артты, себебі реэмигрант толқыны бір ұлттық топтан тұратын халық сипатында топтасты. 

Ал кейін «социалистік» миграция тұсындағы аймақтағы қазақ жұмысшыларының үлестік 

салмағы төмендеп кетті. 

Кеңес дәуірі тұсында республиканың жеңіл өнеркәсібінің дамуы өндіріс салалары 

ішінде соңғы орындағы сұрақтардың бірі болды. Нәтижесінде бұл күндері көптеген 

текстильді, жеңіл, тамақ өнеркәсіптері жабылып, халықтың тұтыну қанағатын өтемей, 
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сыртқы рыноктың тұрмыстық заттарына қарап қалды.Егер де республикадағы жеңіл 

өнеркәсіп 1970 жылы ішкі өндірістің барлық өнімінің 18,1% жапса[11.225б], ал 1990 жылы 

республикадағы жеңіл өнеркәсіптің өнімдері өндірістің 2,3% ғана жапқан[12.52б].Ал жеңіл 

өнеркәсіптегі негізгі еңбек күші әйелдер. Қаншама әйел бұл күндері жұмыссыз қалды? Егер 

де барлық жердегі жеңіл өнеркәсіпте жұмыстанған әйелдердің үлестік салмағы 1970 жылы 

80-90 процент болса, қазіргі таңда олардың көрсеткіші 20-25%-ке ғана жеткен[12.52б]. 

Кеңестік кезеңде еңбекке жарамды жұмысшылардың негізгі жұмыс көзі-қалаларда 

орналасты. Қазақстан қалаларының экономикалық құрылымының негізі-өндіріс. 1957-1973 

жылдары республика қалаларындағы қазақ жұмысшыларының проценттік көрсеткіші 

ауылдағы ауылшаруашылығындағылардан 8,5 есеге артық. 

Қазақ жұмысшыларына қарағанда басқа этнос өкілдерінің облыс аралық жұмыс 

іздеп жылжуы интенсивті түрде дамып отырды. Мысалы, Батыс Қазақстан экономикалық 

аймағында қаладан қалаға жұмыс іздеп ауысқандар арасында  қазақ жұмысшылары 32,3% 

болса, орыстардың – 46,4% қонысын өзгерткен[13.170 б]. 

Қазақстанның 50-70 жылдардағы әлеуметтік-экономикалық дамуында 

экономикалық өңірлер біркелкі тепе-теңдікті ұстамады. Бұның тамыры Кеңес өкіметінің 

саяси құрылымынан басталады. 

Кеңес Одағының «жоспарды асыра орындау», «сапалық даму емес, сандық 

көрсеткіш» саясаты, миграциялық тасқынның тежелмеуі жергілікті аймақтардағы өндіріс 

күшін ғана емес, еңбек ресурсының, халықтың этностық құрамының, тұрмыстық 

дәрежесінің жақсаруын әлсіретті. 

Техникалық прогрестің баяу өрістеуі, облыстардағы өндіріс өнімдерін өңдейтін 

объектілердің болмауы, экономикалық-әлеуметтік жылжуды тежеді[14. 16]. 

Бұл жылдары экономикалық өрлеу барысында өндіріс жұмысшыларынан соң 

Қазақстандағы ауылшаруашылық жұмысшыларыфның саны артты. Солтүстік Қазақстан 

аймағының өзінде ауылшаруашылық еңбегіндегі жұмысшы саны басқа экономикалық 

өңірлермен салыстырғанда 3 есеге көбейді. Ауылшаруашылық өнім саласымен 

салыстырғанда жұмысшылардың басымдылығы сол кезеңдегі мемлекет саясатының 

колхоздарды қысқартып, орнына совхоздарды көбейтуінен болды. 

Республика аймақтарындағы табиғи ресурстар мен биоресурстарды көтерудегі 

комплексті жұмыстың жүргізілмеуі, бір жерді игеруге жұмысшылардың көптеп 

жұмылдырылуы, ал оған керісінше көршілес басқа экономикалық аймақтың шикізатын 

өңдеуге мән берілмеуі себепті аймақтардың базистік деңгейі біркелкі дамымады. Соның 

салдарынан республика экономикасының өндірістік пропорция құрылымы тепе-теңдікті 

сақтамай, біржақты өндірістік өсу сипатына ие болды. 
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1954-1959 жылдары Қазақстанда мемлекеттік және әкімшілік-шаруашылық басқару 

аппаратындағылар қысқартылып, оларды тұрмыстық өндіріс саласына ауыстырды, ал бір 

бөлігі жұмысшылар қатарын көбейтті. 

1939 жылдан 1959 жылға дейін қазақ жұмысшыларының саны 1,8 есе көбейсе, 

орыстар – 2 есеге, украиндер -2,6 есеге, татарлар 3 есеге артқан[15. 135б]. 

1963 жылы республиканың халық шаруашылығындағы барлық қазақ жұмысшылары 

мен қызметтегілер саны 676 немесе 18,8%-ке көтерілсе, өндірістің жеке салаларында бұл 

көрсеткіш одан да төмен, өндірісте - 10%, транспортта -12,7%, құрылыста - 5%[15. 136б]. 

Қазақстанда қазақ жұмысшыларының үлестік салмағы азайған сайын, басқа 

республикалардан келуші жұмысшылардың үлестік салмағы көбейе берді. 

Бірақ, жалпы 1959-1970 жылдар аралығында қазақ жұмысшыларының үлестік 

салмағында өзгерісті алға жылжығанын көреміз.Себебі, 50-жылдардың аяғына қарағанда 

70-жылдардың басында республикаға сырттан келуші мигранттардың санының азаюы 

көрсеткішті жергілікті тұрғындар есебінен көтерді. 1959 жылы қазақ жұмысшыларының 

саны 2723 мыңға жетсе, 1970 жылы 4161 мың адамға тең. Үлестік салмағы тұрғысынан 

29,8%-тен 32,4%-ке дейін өсті[16. 78б]. 

Жергілікті ұлт өкілдерінен құралған жұмысшылардың шоғырланған жері Батыс 

Қазақстан және Оңтүстік Қазақстан экономикалық аймақтары. Ал Солтүстік және Шығыс 

Қазақстандағы жұмысшылардың 10-15% ғана қазақтардан тұрған. 

Қазақ халқының әлеуметтік өсуінде жұмысшылар қатарын толықтыруда қазақ 

әйелдерінің де өзіндік орны айқындалады. 1929-1959 жж.өндірістегі қазақ қыздарының 

есебі 8 есеге артқан. Ал 1939 жылы қазақ жұмысшы әйелдері 14% болса, 1959 жылы 

олардың үлестік салмағы 31,3%-ке дейін жетті [17. 235б]. 

50-ші жылдар басқа республикалардан еңбек күшінің интенсивті келуі қазақ маман 

жұмысшыларының үлестік салмағының өндірістің барлық салаларында азаюына алып 

келді. 1963 жылғы 1 маусымдағы статистикалық мәліметпен алғанда республиканың халық 

шаруашылығында 18,8% қазақ жұмысшылары мен қызметтегілер еңбектенсе, өндірісте-

10%, құрылыста-5%, байланыс ұйымдарында-12,7%, ауылшаруашылығында-33,0%, орман 

шаруашылығы саласында -23,3%, басқа өндіріс салаларында -17,5% жұмыс жасаған. 

Қазақтардың көпшілік дені ауылшаруашылық салаларында шоғырланған. Бұл 

жылдары қазақ халқының 60% ауылшаруашылық еңбегімен айналысқан[17. 235б]. 

Қазақстанның экономикалық аймақтарында 1950-1970 жылдары өндірістің барлық 

салаларына қатысты өнім алынды. Өндіріс салаларының ішінде алдыңғы орынға 

республикадағы ауыр өндірісті өркендету мақсаты тұрды[18. 64б]. 
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Батыс Қазақстан аймағындағы мұнай-газ өндіруде қазақ жұмысшыларының 

проценттік көрсеткіші жоғары деңгейде өрістеді.  1965-1970 жж. Маңғыстаумұнайгаз 

өндірісінде 4100 жұмысшы, оның 980-қазақтар, бұл жердегі мұнайшылардың 48,8%-үлестік 

салмағы қазақтардан құралған[19. 7п]. 

1959 жылы Атыраумұнайгаз өндірісінде қазақ мұнайшылары 18,8% болса, 1970 

жылы 17 жастан жоғары қазақ жұмысшыларының үлестік салмағы 31,2%-ке жеткен[20. 5п]. 

Ал облыс бойынша өндірістегі қазақ жұмысшыларының санақ аралығындағы өсімі 6,8%-ке 

тең[21. 20п]. 

  Ақтөбе облысында тек мұнай өндірісіндегі 1850 жұмысшының 780-ін қазақ 

жұмысшылары құрап, үлестік салмағы жағынан барлық жұмысшылардың олар 42,2% алған 

[22. 112п]. 

 Қазақстан республикасындағы 1959-1970 жж.халықшаруашылығындағы қазақ 

жұмысшыларының жасаған жұмысына қарай мынадай топтарға бөлдік: 1) өндіріс 

жұмысшылары (бұнда өндірістегі, құрылыстағы және транспорт саласындағылар кіреді). 2) 

ауыл шаруашылығы жұмысындағы жұмысшылар (совхоздар мен колхоздағы еңбекшілер). 

3) өндірістік емес құрылымдағы жұмысшылар (бұған коммуналдық-тұрмыстық, қоғамдық 

қажетті өтеу, сауда саласындағы еңбекшілерді алдық). 

Сонымен сөзімізді қорытындылай келе, 1929-1970 жылдар аралығында 

Қазақстанның жергілікті ұлт өкілдері қазақтардан топтасқан ұлттық мамандар тобы үлкен 

прогреске жетпегендігін байқадық. Жұмысшы мамандардан жинақталған өндірістің қай 

саласын алып қарасақ та, қазақтардың үлестік салмағы басқа ұлт өкілдеріне қарағанда 

азшылықты көрсетіп отырған. Соның себебінен 90-жылдары республикадан басқа ұлт 

өкілдерінен жиналған мамандандырылған жұмысшы өкілдерінің көптеп кетуі өндірістегі 

сапалы жұмысқа өз әсерін тигізген болатын.Ал қазақтың маман жұмысшы кадрларының өз 

кезеңінде аз дайындалуы себепті, кеткен жұмысшы мамандардың орнын толтырып 

компенсация жасалмай қалуының соңы, КСРО-ның құлауымен, бір орталыққа тәуелді  

өндіріс орындарының жабылуына әкеліп соқты. Сонымен қатар жұмысшы санының өндіріс 

салаларына пропорциялы бөлінбеуі, яғни қала мен ауыл жастары арасындағы өндіріс пен 

ауылшаруашылық жұмыстарындағы сандық сәйкессіздік қазақ жұмысшыларының 

көбеюіне тағы да субьективті қарсылығын тигізіп өтті. 
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ЧИСЛЕННОСТЬ КАЗАХСКИХ РАБОЧИХ ЗАНЯТЫХ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(НА ОСНОВЕ ПЕРЕПИСЕЙ 1959-1970 ГГ) 

Абланова А.Э. - Каспийский государственный университет технологии и 

инжиниринга имени Ш. Есенова, eltaablan@mail.ru 

Аннотация. В статье рассматривается численность казахских рабочих в Советскую 

эпоху. Автор на основе Всесоюзных переписей 1959-1970 гг. сравнивает удельный вес 

рабочих коренного населения с рабочими европейской национальности. А также 

анализирует и сравнивает численность казахских рабочих в экономических регионах 

Казахстана. В работе на основе статистических источников выявляется удельный вес 

казахов в дифференцированных социальных и профессиональных группах по отношению 

ко всему населению Казахстана. 

Ключевые слова: казахские рабочие, промышленность, экономический регион, 

другие национальности, удельный рост, численность. 

A QUANTITY OF THE KAZAKH WORKERS BUSY IS IN INDUSTRY  (ON THE 

BASIS OF CENSUSES OF 1959-1970) 

Ablanova Elvira - Sh. Esenov Caspian State University of technology and engineering., 

Aktau, 130000, Kazakhstan, eltaablan@mail.ru 

Abstract. In the article the quantity of the Kazakh workers is examined in the Soviet epoch. 

Author on the basis of the All-union censuses 1959-1970 compares specific gravity of workers  of 

native population to the workers of European nationality. And так-же analyses and compares the 

quantity of the Kazakh workers in the economic regions of Kazakhstan. In-process on the basis of 

statistical sources specific gravity of Kazakhs comes to light in the differentiated task and 

professional forces in relation to all population of Kazakhstan. 

Key words: the Kazakh workers, industry, economic region, other nationalities, specific 

height, quantity. 
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Өтесова Г.Е1. 
1Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг 

университеті, Ақтау қ., Қазақстан 

 

МҰХАМЕДЖАН  СЕРАЛИННІҢ ҚОҒАМДЫҚ САЯСИ ҚЫЗМЕТІ 

 

Аңдатпа. Бұл мақалада Мұхамеджан Сералиннің қоғамдық саяси қызметіне тарихи 

тұрғыда талдау жасалады. Мұхамеджан Сералиннің Айқап журналын шығарудағы ролі 

ашылады.  

Түйінді сөздер: дума, журнал, губерния 

 

Мұхамеджан Сералин 1872 жылы Қостанай уезі, Шұбар болысының №5 ауылында 

(қазіргі Қостанай облысы, Қарабалық ауданы «Өрнек» ауылында) туған. Көрнекті жазушы, 

білікті журналист, қоғам қайраткері ретінде танылған  Мұхамеджан 3 жасқа толғанда, әкесі 

Сералы қожа қайтыс болады да, ауыр тұрмыс жағдайынан шешесі балаларын алып, 

Троицкіге туыстарына кетеді. Мұхамеджан Сералин 1880-1887 жылдары Троицкідегі 

медреседе оқиды оны аяқтағаннан кейін  Қостанайдағы екі кластық мектепке түседі. Оны 

1891 жылы табысты аяқтайды. Оқуды аяқтағаннан кейін  1891-1900 жылдар арасында біраз 

уақыт ауылнайдың хатшысы болып істейді, кейін Арал теңізі жағына барып   оқытушы 

болып кетеді. Білімін өздігінен жетілдіре түсіп, орыс, татар жазушыларының 

шығармаларын көбірек оқиды. Мұхамеджан Сералин 1900 жылы Троицкіге көшіп,  

миллионер татар Яушев деген көпестің приказчигі болады. 1909-1910 жылдары Яушевтің 

сенімді өкілі болып істейді, ел аралап Яушевтің әркімге қарызға,несиеге берген 

тауарларының ақшасын жинайды. Ол осының арқасында халықпен араласады., оның 

тұрмысымен танысады, дала жайы мен қала жайын, қазақ ахуалын мен қала халықтарының 

ахуалын салыстырады. Елді көп аралаған  Мұхамеджан ел аралай жүріп, қазақтың мақал-

мәтелдерін жинап жазып  жарыққа шығаруға ұмтылады.  Осының арқасында   оның 1900 

жылы «Топжарған», 1903 жылы  «Гүлқашима» атты  поэмалары жарық көреді.  Оның бұл 

поэмалары өз  заманынының  зор еңбегі болады. Мұхамеджан Сералин большевик социал-

демократтардың  Қостанай, Тройцкідегі ұйымының И.Ф. Голованов,С.С. Ужгин сияқты 

біраз адамдарымен таныс-біліс болады, солардың саяси жолына іш тартады, жұмыстарына 

көмектеседі. Әсіресе 1905-07 жылдардағы төңкеріс кезінде, онан кейін де большевиктердің 

үндеулерін, листовкаларын қазақ тіліне аударысады., қазақ арасына таратысады. 1906 

жылы Мемлекеттік бірінші думаға депутаттар сайлауы жүреді. Торғай обылысына екі орын 
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беріледі. Оның бірі қазақ арасынан,екіншісі орыстар арасынан сайлануға тиісті болады.      

Большевиктер қазақ арасынан Мұхамеджан Сералин сайлансын деп ұсыныс жасайды. Бірақ 

бұл ұсыныс өтпей қалады. Қазақтың би-болыстары Сералинге қарсы болады: ол діннен 

безген, қазақты христиан болуға үгіттеп жүрген деген сияқты жалалар жабады. 

Мұхамеджан Сералин есімін айтқан кезде біздің есімізге «Айқап» журналы түседі, 

Мұхамеджан Сералин қазақ даласында журнал шығарған алғашқы қазақтың бірі ғана емес 

осы журнал арқылы халықтың мұң-мұқтажын көрсете білген біртуар тұлға. Мұхамеджан 

Сералиннің қоғамдық қызметі  осы журналмен тығыз байланысты. Мұхамеджан 

Сералиннің қоғамдық қызметін екі кезеңге бөліп қарастырамыз. Бірінші кезеңіне Айқап 

журналында төңкеріске дейін басылған 40- қа жуық мақалалары жатады. Екінші кезең 1918-

1928 жылдар аралығын қамтиды, бұл кезеңде «Ұшқын», «Еңбекші қазақ», «Ауыл» 

газеттерінде саясат шаруашылық, мәдениет  мәселелері жайында мақалары жарияланады. 

Мұхамеджан Сералиннің қоғамдық қызметі 1911  жылы Троицкіде шыққан  демократтық 

бағыттағы «Айқап» журналымен тығыз байланысты. «Айқап» журналының алғашқы саны 

Троицк қаласында  1911жылдың қаңтарында жарық көрді. Ол журналды алғаш жұрттан 

қарызға ақша алып, пай жинай жүріп шығарды. Біраз уақыттан соң журнал өз қаржысымен 

шыға бастады, оған жәрдемдесушілер де табылды. Дегенмен қаржының тапшылығынан ол 

алғашқы жылы айына бір реттен, кейде шағын көлемді болып жарық көрді. 

Жәрдемдесушілер көбейіп және өзі қаржығы ие болғаннан кейін, яғни  1912 жылдан бастап 

журнал айына екі реттен, 12-14 бет көлемде шықты. Профессор Қ.Бекхожиннің 

дәлелдеуінше «Айқаптың» тиражы 1000 дана болған. Жалпы журналдың бес жыл ішінде 89 

саны жарық көрген. «Айқаптың» «Өлең-жыр», «Фельетон», «Хабаршыларымыздан», 

«Ашық хат», «Басқармадан жауап» деп аталған тұрақты айдарларының болуы оның 

жұмысындағы ұқыптылықты, жүйелілікті танытады. Журналдың жоғарыдағы айдарлар 

бойынша жарияланған материалдардан айқын аңғаруға болады. «Айқап» журналында сол 

заманның маңызды деген мәселелері талқыланды. «Айқап» өз кезі үшін үздік журнал 

болды. Оның әр санын жұрт асыға күтті. Оған Қазақстанның барлық обылысынан және 

Астрахань губерниясына қосылған Бөкей ордасы мен Кавказ округына қарайтын 

Маңғыстау, Атырау, Оралдан үзбей хат келіп тұрды. Әсіресе Ақтөбеден Қостанайдан, 

Семейден және тағы басқа жерлерден келген мақалалар жие жарияланды. 

 «Айқап» мемлекеттік думаларға, дума сайлауларына байланысты мақалалар 

жариялады. Қазақтарға да сайлау құқығын берілуін, Думаға қазақтан да депутаттар 

сайлануын, онда халқымыздың көкейкесті мәселелерінің қаралып шешімін табуын талап 

етті.  
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«Айқап» журналының редакторы болған М.Сералин  журналдың 1912 жылғы 

үшінші санындағы «Юбилей» туралы атты мақалада Романов тұқымдарының патшалық 

құрғандарына 300 жыл толу мерекесіне қатысатын қазақ өкілдеріне мынадай тапсырма 

жүктейді: 

1. Қазақстаннан Думаға депутат сайланатын болсын 

2.Қазақ жеріне енді шеттен көшпенділер келтіру тоқтатылсын 

3.Қазақ,орыс орналасқаннан қалған жер қазақ пайдасына берілсін. 

4. Мал шаруашылығын жаңаша өркендетуге орыс пен қатар қазаққа да учаске 

болсын. 

5. Қазақстандағы қазынадан сатылатын жерлерді орыспен қатар қазақтың да сатып 

алуына рұқсат етілсін. 

6. Дін туралы, мектеп, медресе ашу туралы, халық сотын өзгерту туралы 

сұралсын.[1] Осындай мәселелерді көтере білген Мұхамеджан Сералин қиындықтарға 

қарамастан, 1915 жылға дейін журналдың шығуын қамтамасыз етеді. Мұхамеджан Сералин 

патша отарлау саясатының түпкі мақсатын дәл тани біліп, оны жұртқа дұрыс түсіндіруде де 

білгірлік танытты. Мәселен, оның мына пікіріне құлақ түрелік «Соңғы он жыл ішінде 

үкімет... қырғыз-қазақтардың отырықшы қылып өнер үйретейін, өнерге алғызайын, 

салдырлап көшіп азап шеккенше отырықшы болып жан тыныштық қылсын деп емес, 

отырықшы болып 12-15 десятина жер алып,ала алмағандардың жерін кесіп алмақ».[2] Дәл 

бұлай батыл пікір айту тек Сералин тәрізді саналы, ержүрек жанның ғана қолынан келмек. 

М.Сералиннің «Отырықшы болған қазақтар туралы» деген мақаласында «Жаңа болыстық 

соттардың қазақы дау-жанжалдарды шешуге икемсіз болып отырғанын мысалдармен 

дәлелдеп, болыстық сот құны 300 сомнан артық мал дауын тексере алмайды. Қазақ 

арасындағы  жесір дауларының  құны көбіне 300 сомнан асып кететіндіктен дау-дамай 

қалай шешіледі» деп жұртқа сұрақ қояды да ол үшін «Қазақ әдеттері» деген кітап шығару 

қажет дегенді айтады.  «Айқап» журналында Мұхамеджан Сералин алдымен қолға алған, 

көп жазған негізгі, маңызды  мәселесі – жер мәселесі, отырықшы болу, егін кәсібімен 

айналасу поселка, қала салу мәселелері болды. Бұл мәселелер жөнінде Мұхамеджан 

Сералин өзінің «Жер мәселесі», «Ескі жыр», «Қазақ халқының мұқтаждығы» деген 

мақалалар жазып оны журнал беттерінде жариялайды. Мұхамеджан Сералин тек журнал 

шығарып қана қоймай ел арасындағы ағарту мәселесіне де көніл бөледі. Мұхамеджан   

Сералин  өзінің туған ауылында кітапхана мен мектеп ашады.  

М.Сералиннің бастамасымен №5 ауылда Шұбар болысында 1917 жылы ауыл 

құрылып, суырып салма ақын Сералының құрметіне «Сералы ауылы» деп аталады. Бұл 

ауылда 30 үй болған. Егіншілікпен айналысып, қала типті тұрғын үйлер ғимараттарының 
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құрылысы бой көтерген. Жетімдер мен кедей балаларына қамқорлық көрсеткен. Мектепте 

кешке ересектер арасындағы сауатсыздықты жою мақсатында курстар құрып, жастар 

күшімен көркемөнерпаздар үйірмесі ұйымдастырылып, ауыл тұрғындарына тегін 

спектакльдер қойылған. Пьеса авторы көбінесе Мұхамеджан Сералиннің өзі болған. 

Спектакльдерде феодалдық көріністер сыналып, білім, ғылым мадақталып, табиғи 

байлықтар мен жануарлар әлемін сақтауға көңіл бөлінеді. Мұхамеджан Сералин «Айқап» 

журналы жабылғанға дейін журнал беттерінде өз заманының өткір мәселелерінің бірі 

ағарту, өнер, ғылым, мәдениет, тіл  әдебиет мәселелеріне байланысты  «Біздің 

жастарымыз», «Шәкірттер халінен» деген мақаларын жазады. 1915 жылы тамыз айында 

«Айқап» журналы тоқталғанда «Басқармадан» деген мақала жазып, Мұхамеджан Сералин 

журнал жұмысының барлық нәтижесін атқарған  жұмыстарын  қорытқан. 1915 жылы 

«Айқап» журналы жабылғасын  Мұхамеджан Сералин Троицкіде біраз уақыт орыс тілінде 

шығып тұратын «Степь» газетінің редакциясында қызмет істейді.1916 жылы өз ауылына 

көшіп 1919 жылдың басына дейін сонда тұрады. Мұхамеджан Сералин 1919 жылдың 

басында Орынбор қаласына барып алғаш рет кеңес өкіметінің қызметіне кіреді. Сонда 

губерниялық жер-су бөлімінде істейді. Сонымен бірге Орынбор қазақ өлкесін басқаратын 

соғыс-төңкеріс комитетінің қазақ тілінде тұңғыш рет шыққан «Ұшқын» газеті 

редакциясының алқа мүшесі болып істейді. 1920жылдың аяғында өз еліне қайтады. 

 1920-1921 жылдары М.Сералин Шұбар болыстық атқару комитетінің төрағасы және 

партия ұйымының хатшысы болған. 

1922 жылы Қостанай өз алдына губерния болып құрылды.  Осы жылы Мұхамеджан 

Сералин губерниялық қызметке шақырылды онда әуелі губерниялық, жер бөлімінің 

бастығы, әрі губерния  атқару комитетінің төрағасының орынбасары болып сайланады. 

1923 жылы қыркүйекте Қостанай губерниялық партия кеңес комитеттерінің тілі болып 

«Ауыл» газетін шығарады.  1924 жылы  қаңтарда  Кеңестердің Бүкіл Ресейлік  II сьезіне 

делегет болып сайланды. 1926 жылға дейін газеттің редакторы болды. 1928 жылы Қазақстан 

Орталық Атқару Комитетініне мүшелікке өтеді. Осы жұмыста жүріп қаны тасу кеселімен 

ауырып 1929 жылдың  жазында дүние салады. 

Мұхамеджан Сералин қазақ тілінде тұңғыш рет «Айқап» журналын шығарды, 

халыққа баспасөз арқылы қызмет етті. «Журнал шығарудағы мақсатымыз.. тек қана 

жұрттың көзі,құлағы болмақ еді» дейді ол[3]. Айқап кейбір қатесі, кемшілігі бола тұрса да 

жалпы алғанда, демократтық-ағартушылық бағытта болды,қазақ тарихында прогресшіл 

роль атқарды: халықтың оянуына, саясат, шаруашылық, мәдениет жақтан өсуіне біраз әсер 

етті. Қазақстанның сол кезде құрала бастаған зиялыларына Айқап қазақша ойлауды, 

ойлағанын қазақша жазуды үйретті, газет, журнал шығару қазақ оқығандарының да 
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қолынан келетін жұмыс екенін дәлелдеді. Мұхамеджан Сералин Айқап арқылы, өз 

шығармалары арқылы қазақ халқының Абай мен Ыбырай негізін салған сара жолдың одан 

әрі дамуына өз үлесін қосты. Мұхамеджан Сералин қазақ халқының ХХ ғасыр басындағы 

ірі көрнекті қоғам қайраткері, әрі көрнекті журналисі  ретінде тарихта өз орны бар тұлға 

екенін мойындаймыз. 
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немесе өмір салтын салауаттылыққа бағыттау.Осы міндеттерді шешу бағытында оқытушы 

студенттермен өзара тиімді іс-қимылдар жасау үшін (конструктивті формада) олардың 

психологиялық ерекшеліктерін жақсы білуі тиіс. бірінші кезекте олардың мұқтаждығы мен 

психикалық жағдайын түсіну маңызды. Сондықтан да оқытушы психодиагностика 

әдістерін терең меңгеруі тиіс. Студенттерді психологиялық тұрғыдан тексеру әрбір 

студенттің психологиясын жақсы түсінуге мүмкіндік берді, өзара түсінісетіндей қарым-

қатынас, әңгімелесу мен кеңес беру, өмірдің мәні мен  мақсатын белгілеу туралы пікір 

алысулар студенттердің мінез-құлқына жағымды әсер етеді, зиянды әдеттердің азаюы мен 

саламатты стилі принциптерін сақтау уәждемесін қалыптасуына мүмкіндік туғызды. 

Түйінді сөздер: салауатты өмір салты, уәж, студенттер, дене тәрбиесі, 

психодиагностика. 

 

Бүгінгі таңда салауатты өмір салты  денсаулықты сақтау мен  нығайтудың ең сенімді 

тәсілі екенін барша халық түсінеді. Бірақ бұл деректерді білу мен түсіну қажетті талаптар 

мен ұсыныстарды  іске асыруға аздық етеді. Әрбір адам өз денсаулығына көздің 

қарашығындай қарайтын қатынасты тәрбиелеудің салиқалы саясатын жүргізу қажет. 

Адамның өз денсаулығына қамқорлықпен қарауы оның қажеттілігіне, қызығушылығы мен 

уәждемесіне байланысты мінез-құлқы арқылы детерминацияланған.  

Адам мінез-құлқын дұрыс бағалай білу үшін ең алдымен сырттай қарағанда түрлі 

жағдайлардағы түрлі адамдардың бірдей мінез-құлқы арқылы бірдей мақсатқа жеткізетін 

осы мінез-құлықтың  уәждемесін дұрыс түсіне білу қажет. Мақсат – алдын ала көрініп 

тұрған, адам өзі ұсынған және санасына салған нәтиже. Уәж – мақсатқа жету жолындағы 

қозу. Қалай нығайғандығына байланысты уәждерді сырттай және іштей деп екіге бөліп 

қарастырады. 

Сырттай уәж  нығаюдың сыртқы көздерімен байланысты – тағам, ақша және басқа 

да марапаттаулармен, мысалы, оқытушы студентке тек нақты бір тапсырманы орындап 

келгенде ғана сынақ бағасын қоюға уәде беруі мүмкін. 

Іштей уәж нығаюдың ішкі көздерімен байланысты, мысалы студент көптен бері 

орындай алмай жүрген жаттығуын орындауға қол жеткізгенде, мысалға – нық басып 

қолымен тұруға үйренгенде қуаныш сезіміне бөленеді [1]. 

Мақтау, жоғары баға қою және басқа да нығаюдың сыртқы көздері сырттай 

уәждемені қамтамасыз етеді. Сырттай уәждемеленген студенттер сырттай сый-сыяпат 

алуға ұмтылады, іштей уәждемеленген студенттер, керісінше, нығаюдың ішкі көздері мен  

орындалған парыз сезіміне мән береді. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, іштей уәждемені 
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басшылыққа алатындар өздеріне ғана сенетін болады, істеген жұмысынан ләззат алып, 

сәтсіздіктерді жеңіл қабылдайтын болады [2, 317 б.]. 

Қызығушылық іштей уәждемемен тығыз байланысты. Іштей уәждемеге сәйкес іс-

әрекет жасайтындар сол іс-әрекеттің өзіне қатты қызығушылық таныта алады. Дегенмен, 

ішкі уәждеменің қалыптасуы бірден бола қоймайды, ол студент пен оқытушының бірлесіп 

атқарған ұзақ жұмысы барысында қалыптасады. Біздің байқауымызша, дене тәрбиесі 

сабақтарында көптеген оқытушылар сырттай уәждемені нақты бір жағдайға байланысты 

«сыналды» немесе «сыналған жоқ» түрінде ғана пайдаланады.  

Сырттай нығайтуды барлық мұғалімдер пайдаланғанымен, кейбіреулері мұндай 

әдістерді қолданғысы келмейді, олар марапаттау мен жазалау жүйесін табиғи емес, адам 

мінез-құлқына жат көрініс деп есептейді. Гуманистік көзқарастарды басшылыққа алатын 

педагогтар мұндай оқушылар немесе студенттер өзіндік дамуға, денсаулығының 

мықтылығына және ешкімге ұқсамайтын ұлы тұлға  болуға жетелейтін  қажеттілікке сай 

келетін өздерінің ішкі дауысын естуді ешқашан үйрене алмайды  деп санайды [2, 317 б.]. 

Іштей уәждемемен тығыз байланысқан қызығушылық – бұл әлде бір жұмысқа, 

немесе бір іс-әрекетке деген қызығушылық. Қызығушылық нысанадан, іс-әрекеттен, немесе 

субъект үшін жоғары құндылықтан байқалады. 

Гуманистік психология мен педагогика негізгі қажеттілік (физиологиялық: тамақ, су, 

жылу, демалыс, секс, қауіпсіздік) және екінші қажеттіліктер: 

оларға жататындар: 

- әлеуметтік қажеттіліктер - өзін өзі  әлдебіреуге  не әлденеге жатқызу, (субъектіні 

басқалардың қабылдауы, әлеуметтік өзара әрекеттесу, жақын тарту мен қолдау) негізінде 

қалыптасатын іштей уәждемелерді зерттеумен айналысады; 

– сыйлау мен жақсы көруге деген қажеттілік, өзара жақын тартуға құрылған 

қатынастарды дамытуға деген қажеттілік, әлдеқандай топқа жататындай қажеттілік; 

– өзін құрметтеуге деген қажеттілік, өзін жоғары бағалайтындай жағдай жасау және 

қолдау; айналасын қоршағандардың құрметіне деген қажеттілік. 

Өзін құрметтеуге деген қажеттілік өзара айырмасы бар екі қажеттіліктен тұрады. 

Басқалардың құрметтеуі – ол өзін өзі құрметтеумен бірдей емес. Адамға анау да, мынау да 

қажет. Әр дара тұлғаға қажеті – оны төңірегіндегілердің құрметтегені мен мойындағаны.  

Бірақ онымен қоса оған өзін лайықты сезінуі мен өзін құрметтеуі және өзіндік игілігі де 

қажет. 

А.Маслоу (Maslow [3,120 б.]) бойынша жоғары деңгейдегі қажеттілікке 

метақажеттіліктер жатады -  ол шындыққа, әдемілікке, адалдыққа және өзін-өзі жұмылдыра 

білу, яғни өсу қажеттілігі. Өсу қажеттілігі деп аталатын жоғары қажеттіліктер тек негізгі 
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қажеттіліктер қанағаттанған кезде ғана қанағаттана бастайды. Бұл заңдылықтың ЖОО-дағы  

білім беру процесіне тікелей қатысы бар. Егер студент аш  болса, одан күнделікті сабаққа 

қатынасу мен жақсы білім талап етудің еш мәні жоқ. Алдымен оның тамаққа деген 

физиологиялық қажеттілігін қанағаттандыру қажет, себебі оның бар ойы сол жайлы болады 

да, сабақ оқу мен білім алу екінші орынға шегеріледі.  

Дене тәрбиесінің қазіргі қолданып жүрген жүйесі Білім министрлігі бекіткен   ЖОО-

дардағы  Типтік оқу бағдарламаларына сай құрылған [4,  3 - 35 б.]. Осы бағдарламаға сәйкес 

спорт түрлері – спорттық және көркем гимнастика, жеңіл атлетика, спорт ойындары 

бойынша қозғалыс дағдылары мен қимылдарына үйрететін сабақтар жүргізіледі. Сабақ 

барысында пайдаланылатын тәсілдер мөлшері Типтік оқу бағдарламасында қарастырылған. 

Ұйымдастыру жоспарында сабақтар оқу топтарында жүргізіледі және топтың барлық 

студенттері дене жаттығуларының бірдей кешендерін орындайды. Сабақтарды осылай 

ұйымдастыру барысында студенттің психикалық ерекшеліктері мен дене дамуын ескеріп 

отыру мүмкін емес. Мұндай оқу процесінде дамыған шет елдерде кең тараған білім беруге 

деген дифференцияланған көзқарас пен жеке дара бағдарланған дене тәрбиесін дамытуға  

мүмкіндік жоқ [5, б; 21, 32 б.]. 

Дене тәрбиесінің қазіргі жүйесі студенттердің қозғалыс белсенділігіне деген жеке-

дара қажеттіліктерін, қызығушылықтары мен уәждемелік-құндылықты қатынастарын 

тәрбиелей алмайды. 

Оқытудың гуманистік көзқарасын қолдайтын С.Д. Смирнов былай деп жазады: «... 

тәрбиенің маңызды міндеті – тәрбиеленушіге өмір сүрудің жеке-дара стилін, жеке-дара іс-

әрекет пен қатынас құруға көмектесу... Оқытушы психодиагностика әдістемесін меңгеруі 

қажет, сонымен бірге  студенттерді өзіндік таным әдістерімен қаруландыруы тиіс. 

Студенттердің психологиялық және психофизиологиялық ерекшеліктерін білу арқылы 

олардың әлеуметтік статусын, жасы мен негізгі қызметінің сипатын анықтай білу аса үлкен 

маңызға ие.» [6, 155-156 б.]. Сондықтан, автор «өмір сүрудің жеке дара стилін таңдауға 

көмектесу» деген оқытушының маңызды міндетін дұрыс көзқарас деп санауы атап өтуге 

тұрарлық. Студенттің өмір стилі немесе өмір салты салауатты болуы тиіс, ЖОО-дағы дене 

тәрбиесінің басты міндеті осында деп білеміз. Осы міндеттерді шешу бағытында оқытушы 

студенттермен өзара тиімді іс-қимылдар жасау үшін (конструктивті формада) олардың 

психологиялық ерекшеліктерін жақсы білуі тиіс. Сондықтан да оқытушы психодиагностика 

әдістерін терең меңгеруі тиіс деп санайды С.Д. Смирнов. 

Гуманистік педагогикаға сәйкес ЖОО-да оқыған кезеңде студенттің жеке 

тұлғасының патологиялық дамуына әкелетін жағдайларды жою қажет, оған психологиялық 

көмек, оның ішінде денсаулықты нығайту, зиянды әдеттерден құтылу және өзге де жеке 
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адамдарға қатысты мәселелерді шешуде жәрдем көрсетілуі тиіс. Дене тәрбиесі 

кафедраларының оқытушылары осы мәселені шешуде студенттерге көмек көрсеткені жөн. 

И. Конның пікіріне сәйкес  [7], жасөспірімдік жастың ең басты ерекшелігі 

(жастықтың соңғы кездерін қосқанда да) "Мен" деген бейнені қалыптастыру мен сана-

сезімнің пайда болуында адамның өзінің дербестігін, қайталанбайтындығын жете 

түсінуінен тұрады. Бұлар әлеуметтік бағыт-бағдарды, өзіне деген көзқарасты және өзге 

адамдардың оған деген ілтипатын қоса есептегендегі бағытты білдіреді. Автор соңғы он 

жылдықтарда сана сезімнің қалыптасуы 17-19 жастан 23-25 жасқа қарай ауысты деп 

есептейді. Осы жаста сыртқы ортаның әсерімен (достарының, туыстарының, 

оқытушыларының) жасөспірімдерде (немесе қыздарда) маңызды, ал кейде қарама-қайшы 

қарым-қатынас жасаудағы, оңаша болғысы келудегі, табыстарға жетудегі және өзге де 

қажеттіліктер қалыптасады. 

Табысқа жету қажеттілігі, мысалы оқу қызметінде, егер ол қанағаттандырылмаса, 

өмірдің өзге саласына, кәсіпкерлікке, қоғамдық қызметке, спортқа, музыкаға немесе 

сырластық қатынас аясына заңды түрде ауысады. Қажеттіліктердің осындай ауысуы, өте 

жиі жағдайда зиянды әдет-терді бойға дарытумен қатар жүреді (бәрінен бұрын темекі 

тарту). Сондықтан да студенттердің психологиялық ерекшеліктерін зерттеу қажет, бірінші 

кезекте олардың мұқтаждығы мен психикалық жағдайын түсіну маңызды.  

Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг 

университетіндегі біздің жұмысымызда Стилбергердің сауалнамасы бойынша 

студенттердің жеке және мазасыздану жағдайларын бағалау әдістері [8, 353 б.] және 

Люшердің сегіз түсті сынағы [9, 335-379 б.] пайдаланылды. Олар оқытушылар мен 

студенттердің үйлесімді өзара түсінісуіне себепкер болды.  

Студенттердің психологиялық ой-өрісін зерттеу әрбір студенттің материалдық 

қиындықтарын, баспанамен қамтылуын және негізгі мұқтаж-дықтарын 

қанағаттандырудағы қиындықтарды қоса, нақты көкейкесті проблемаларын анықтады. 

Студенттермен осылайша түсінісу олардың оқытушыға сеніммен қарауына игі әсер етті, 

өйткені олар өздерінің нақты мәселесін шешу жөнінде жан-жақты кеңес алды.  

Студенттердің оқытушыға деген сенімді, сыйластықты көзқарасы оларда зиянды 

әдеттердің төмендеуіне және салауатты өмір салтының қалыптасуына себепші болды, 

өйткені салауатты әдеттерді сақтаудағы оқытушылардың жағымды үлгісі өзінің мінез-

құлқын жағымды жаққа қарай өзгертудің күшті құралы болды. 

Студенттерді психологиялық жағынан тексеру нәтижелерін талдай отырып, дене 

тәрбиесі кафедрасының оқытушылары олардың көпшілігі (әсіресе қыздар) өмірдегі 

мағынасыздыққа, рухының төмендігіне, "үмітсіздігіне" күйетіндігіне назар аударды. Осы 
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ақиқаттар, бұл адамдарда өмірлік ұстанымдар әлі қалыптасып болмағандығын, өмірлік 

мақсаттарын белгілемегендігін дәлелдейді және мүмкін болашақтағы кәсібін де 

анықтамағандығын, сондай-ақ құнды бағдарламаларды әлі белгілемегендігін көрсетеді. 

Осы мәселелерді шешуде, дамыған елдердің ЖОО-сы мен коллеждерінде жұмыс істейтін 

психологиялық қызмет үлкен көмек көрсетуі мүмкін. Біздің жағдайымызда нақты 

студенттің ата-анасы, оқытушылары немесе достары оларға көмек көрсетуі тиіс. Білікті 

психологтың көмегі, әрине тиімді болар еді.  

Студенттерге көмек көрсету үшін оқытушылар кәсіби білікті психологтардан кеңес 

сұрап, арнайы әдебиеттерді қарап, ізденді. Мұның өзі психологиялық көмектің сапасын 

едәуір арттырып, оқытушылар мен студенттердің өзара түсінісуінің жақсаруына себепші 

болды. Өмірдің мәнін түсіну, өмірде белгілі бір мақсат ұстану, өмірдегі өзінің орнын 

анықтау мәселелері жөнінде бірінші және екінші курс студенттерімен дене тәрбиесі 

кафедраларының оқытушылары әңгімелер өткізді, мұның өзі кафедраның беделін елеулі 

түрде арттырды. Көптеген студенттер, өмірлік мақсаттарға жетуге зиянды әдеттердің 

кедергі келтіретінін, жағымсыз әсер ететіндігін, ал салауатты өмір салты алға қойған 

мақсаттарға ойдағыдай жетуге көмектесетіндігін жете түсінді.  

Дамыған елдердің, соның ішінде Ресейдің де кейбір ЖОО-дарында 

психодиагностика міндеттерін шешу үшін психологиялық қызмет жұмысы 

ұйымдастырылған.  Қазақстан ЖОО-дарында мұндай қызмет қарастырылмаған. 

Сондықтан, біздің ойымызша,  студенттер психологиясын зерттеу міндеттерін дене 

тәрбиесі кафедрасының оқытушыларына алдын-ала оларды психодиагностика әдіс-

тәсілдеріне оқыту арқылы табыстау керек немесе білікті психолог мамандарды шақыру 

қажет деп санаймыз.Студенттің жеке тұлғасының психологиясы мен оның психикалық 

жай-күйін  біле отырып, зиянды әдеттерден арылту жолдары мен салауатты өмір салтын 

қалыптастыру міндеттерін шешу жеңілге түседі. 

Сөйтіп, студенттерді психологиялық тұрғыдан тексеру әрбір студенттің 

психологиясын жақсы түсінуге мүмкіндік берді, өзара түсінісетіндей қарым-қатынас, 

әңгімелесу мен кеңес беру, өмірдің мәні мен өмірлік мақсат белгілеу туралы пікір алысулар 

студенттердің мінез-құлқына жағымды әсер етті, зиянды әдеттердің азаюы мен салауатты 

өмір салтының қалыптасуына мүмкіндік туғызды.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы формирования здорового образа 

жизни студентов. В ВУЗЕ главная задача физического воспитания студентов, направления  

стиля жизни на благополучие. Эффективное взаимодействие преподавателя со студентами 

в решение этой задачи, действий (конструктивной формы), должны хорошо знать их 

психологические особенности, в первую очередь важно понимание их психического 

состояния и нуждаемости. Поэтому,  преподаватель должен обладать глубокими методами 

психодиагностики. Обследование позволило лучше понять психологию студентов, 

взаимные общения, беседы и консультации, мнения студентов об определении жизненной 

цели и смысли жизни,  благотворно влияет на здоровый стиль, способствовала 

формированию мотивации и снижение вредных привычек, принципов. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, мотивация, физическая культура, 

психодиагностика. 
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Abstract: This article examines the issues of formation of healthy lifestyle of students. In 

the UNIVERSITY the main task of physical education of students, direction, or lifestyle, the well-

being of life. Effective interaction of the teacher with the students in the direction of solving this 

problem, actions (structural forms), should know their psychological characteristics. first and 

foremost, it is important to understand their mental condition and needs. Therefore considers that 

the teacher should have in-depth methods of psycho-diagnostics. The survey allowed us to better 

understand the psychology of students, each student psychologically, tsende mutual 

communication, conversations and consultations, the opinions of the students about the definition 

of life goals and the meaning of life alfasolar behavior has a beneficial effect on healthy style 

contributed to the formation of motivation and the reduction of harmful habits, principles. 

Key words: healthy lifestyle, motivation, physical culture, psycho. 
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Уристенбекова Г.К.1 

1Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологияларжәне инжиниринг 

университеті, Ақтау қ., Қазақстан 

 

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯ БӨЛІМ СТУДЕНТТЕРІНЕ 

ҚАЗАҚ ТIЛIН ДАМЫТА ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ 

 

Аңдатпа. Автор аталған мақаласын қазіргі уақытта  елімізде  болып жатқан саяси-

әлеуметтік және экономикалық, мәдени өзгерістерден  туындап отырған білім беру жүйесін  

реформалаумен байланысты ең бір өзекті мәселе - ана тілімізді  жоғары оқу орындарында  

мамандыққа сай меңгерту  және оның сапасын арттыруды  өз дәрежесінде көтеруге 

арнайды. 

Автор мақалада экология бөлім студенттеріне қазақ тiлiн дамыта оқытудың іскерлік 

ойындардың  маңыздылығын дәлелді түрде ойын үлгілерімен көрсетеді, көрнекті   

ғалымдардың  еңбектеріне сүйеніп, әдістеме құруға  қажетті тұжырымдар  жасайды.  

Түйінді сөздер: дамыта оқыту, қарым-қатынастық ойындар, шығармашылықпен 

ойлау. 

 

Жоғары оқу орындарының орыс бөлімдерінде қазақ тілін қатысымдық тұрғыдан 

дамыта оқытудағы негізгі мақсат – студентердің сөйлеу дағдыларын қалыптастыру. 

Сөйлесу арқылы танымдық қарым-қатынас әрекетін үйлестіре отырып, нақты ақпарат алу 
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немесе ойын жеткізу мақсаты көзделеді. Толыққанды қатынас орнау үшін сөйлеуші мен 

тыңдаушы өзара тілдесіп, ақпарат алмасуы қажет.  

Қазіргі кездегі жоғары мектеп оқытушылардың алдында тұрған маңызды міндет – 

жетілдірілген түрлі амал-тәсілдерді қолдана отырып, мамандар даярлаудың тиімділігін 

арттыру. Бұл бағытта атқарылып жатқан жұмыстар өте көп, түрлі әдістемелік нұсқаулар да 

бар. Жоғары білікті мамандар даярлауда белсенді оқыту әдістемесі тиімді де болашағы зор 

мәселелердің қатарына жатады. Осы орайда қазақ тілін дамыта оқытуда болашақ 

мамандыққа баулу және тереңдете үйретуде пайдалы әрі тиімді саналатын іскери 

ойындардың орны ерекше. С.А.Габрусевич, Г.А.Зорин іскерлік ойындардың маңызы 

туралы былай дейді: «Делавая игра, отражая суть будущей профессии, включает в свою 

структуру все профессионально значимые элементы квалификационной характеристики, 

готовить студента к переходу на режим профессиональной деятельности» [1, 7 б.]. 

Мұнда басты талап – сөйлеу дағдыларын меңгерту болып табылады. Ол үшін қарым-

қатынастық ойындарды қолданған  тиімді. Жоғары оқу орындарының студенттеріне дәріс 

беруде де ойын түрлерін қолдана отырып, тақырыпты  игерту  оқытушының шеберлігі мен 

біліктілігін қажет етеді. Осыған байланысты В.Н.Кузьмин былай дейді: «Для старших 

школьников игра вступает как отдых, средство общения и самовоспитания. Игра в высшей 

школе может стать эффективным средством подготовки специалистов» [2, 109 б.]. 

Дағдылы жаттығуларды орындаумен салыстырғанда, қарым-қатынастық ойындар 

ережелерді еркін меңгеруге, қатысушылардың ынтасын оята отырып, қайталау арқылы 

дағды мен шеберлікті шыңдауға мүмкіндік береді. Қарым-қатынастық ойындардың 

көрнекілігі жоғары болып келеді. Сөйлесу арқылы ойынға қатысушылар тілді қатынас 

құралы ретінде қолданып, осы қызметін жете сезіне алады. Студенттердің сөйлесуге деген 

ынтасын оятып, оқытушы жағдай туғызуы тиіс, яғни олар тілдің қажеттілігін сезінуі керек.  

Басқа да оқу ойындары сияқты қарым-қатынастық ойындар да үш бөліктен тұрады: 

лингвистикалық, қарым-қатынастық және іскери. Бұл ойында тапсырмасы біртіндеп 

күрделеніп отырады. Алдымен студенттерді үлгі бойынша сөйлетіп, кейін үлгіні 

басшылыққа ала отырып, басқа да тапсырмалар орындалады, ең соңында жекелеген 

жаттығулар беріледі.   

Түрлі қатысымдық жағдаяттық, рөлдік, іскерлік ойындар арқылы болашақ 

мамандардың мамандығына деген қызығушылықтары оянып, оның қыр-сырын білуге 

құмар болады, мамандығына қатысты сөздік қоры қалыптасады. А.А.Вервицкий оқытуды 

кәсіптендірудің маңызы туралы былай дейді: «Профессионализация обучения – один из 

центральных тенденций развития дидактической системы высшей школы. Она не 

отвергает, а наоборот, предполагает общее, общекультурное развитие будущего 
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специалиста, подчеркивая, что в обучении оно осуществляется направленно – в рамках 

освоения будущей профессиональной деятельности» [3, 6 б.]. 

Қатысымдық ойындар тілдік материалды меңгерту мақсатын көздейді. Ол тілдік 

материалдың мазмұнымен тығыз байланысты болумен қатар студенттердің логикалық 

ойлау, шығармашылық қабілетін дамытатындай деңгейде жүргізілуі тиіс. М.Ж.Арстанов, 

П.И.Пидкасистый, Ж.С.Хайдаров сияқты ғалымдар ойын түрлері өнермен, әсіресе 

орындалуы жағынан театр өнерімен тығыз байланысты екенін айтады [4, 50 б.]. 

Ойынға қатысушы студенттер өздеріне бөлінген рөлдері ойнау арқылы сөйлеседі, 

араласады, пікір алысады. Кей кездері ойын үстінде олардың ойлары үйлеспей, пікірталасқа 

түсуі де мүмкін. Ойын барысында табиғи шиеленіс (конфликт) туындап, шиеленіседі. 

Ойынға қатысушылар ойын үстінде кәсіби білімін, шеберлігін, білімдарлығын көрсетумен 

қатар табандылық, шапшаңдық, ынта, белсенділігін және тіл табысу, қарым-қатынас жасау 

мәдениетін де байқата алады. 

Студенттер ойынға қатынасу арқылы олардың болашақ маман, қызметкер ретінде 

шешім қабылдауға үйренеді. Ойын барысында олар шығармашылықпен ойлауға, жағдайды 

бағалауға, мүмкіндігінше дұрыс шешім жасауға дағдыланады. Қатысымдық ойындар 

дидактикалық ойындарға жатады. Қатысымдық ойындардың дидактикалық міндеті болуы 

шарт. Ондай міндеттерге белгілі бір дағдыны қалыптастыру, ойлау қабілетін дамыту, жеке 

басын тәрбиелеу т.б. жатқызуға болады. Оқытушы студенттердің дайындық деңгейіне 

байланысты рөлдердің дұрыс бөлінуін, оған топтың түгел қатысуын қадағалауы керек. 

Тосын жағдайдың шешімін табу үшін студенттер оқытушының мақсатын түсінуге 

тырысып, өз біліміне сүйене отырып, әрекет етеді. Студенттердің алған білімі есінде берік 

сақталуы керек, бұл өз кезегінде шығармашылықпен ойлауды дамытады. 

Шығармашылықпен ойлау тапсырманы жалпыға белгілі әдістерді пайдалана отырып, ойын 

жеткізе білуге итермелейді. Ойлаудың бұл түрі жаңа материалды түсініп, оқытушының 

тапсырмасын түсінуге  міндеттейді. Сөйтіп, қатысымдық ойын барысында студенттер жаңа 

білім алумен қатар өз бетінше әрекет етіп, жадағай ойлау әрекеті  диалектикалық бірлікте 

болады. Студенттерді кәсіби даярлыққа үйретуде іскери ойын түріндегі белсенді оқытудың 

артықшылығы да осында. 

Іскери ойынның бастапқы кезеңі репродуктивті ойлаумен өтеді. Бұл бұрыннан таныс 

білімдер негізінде ойынның астарын түсініп, шығармашылық ізденістер арқылы 

тапсырманы орындауды міндеттейді. 

Қатысымдық ойындардың психологиялық-педагогикалық дамыту мүмкіндіктері 

мол. Іскери ойындар студенттердің танымдық әрекетін, өзіндік ойлау қызметін дамытады, 

пәннің әлеуметтік мәнін ұғынып, шығармашылықпен ойлауына көмектеседі, теориялық 
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білімді тәжірибемен ұштастырып, маңызды мәселелерге назар аударуға дағдыландырады, 

студенттердің бір-бірімен белсенді түрде сөйлесіп, пікір алысуға мүмкіндік береді. 

Осындай белсенді әрекеті арқылы олардың кәсіби дайындық деңгейі көтеріледі. Ойын 

элементтері шынайы өмір жағдайымен қабысып, тұтас бірлікте болуы керек. Студенттердің 

іскери оқу ойындарын дұрыс ұйымдастыра білгенде ғана мақсатқа қол жеткізуге болады.  

Қатысымдық ойында студенттердің ұжымдық қызметі айқындалады, яғни 

диалогтық қатынас орнайды. Тапсырманы шешу барысында ойынға қатысушылардың 

әрқайсысы білім деңгейін шамалап, оны іс жүзінде қолданудың тәсілдерін меңгереді. 

Студенттер арасында теориялық, тәжірибелік білім алмасуы жүреді. Алайда діттеген 

мақсатқа қол жеткізу үшін студенттердің белсенділігі қажет. Талқылау барысында әдетте 

түрлі көзқарастар туындап, ойынға қатысушы студенттердің өзіндік ұстанымдары ортаға 

салынады. Студенттер бір-біріне сауал қойып, талдап, талас туғызып, өзінің дұрыстығын 

дәлелдеуге тырысады. Соның нәтижесінде ақпарат көлемі ұлғайып, студенттер өзара пікір 

алмасумен қатар білімін де шыңдап, жетілдіре түседі. Шешім қабылдау барысында өз 

бетінше ойлау, жауапкершілік, ынталылық сияқты маңызды қасиеттер дамиды.  

Сонымен, қатысымдық ойын қатысушылардың материалды шығармашылықпен 

игеруіне, топтың, ұжымның мақсатын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Осы ұжымдық 

ойлау әрекеті үстінде жаңа білім, шеберлік пен дағдылар қалыптасындықтан, іскери оқу 

ойындары студенттердің кәсіби дайындығын арттырады.  

Жоғары оқу орындарында қолданылатын іскери ойындар міндетті түрде қызықты 

элементтерден құралуы тиіс. Ойын материалдарынан алынған үлгіге сәйкес ойынға 

қатысушы түрлі қырынан ашыла түсуі керек. Ойынға  қатысушылар өзара бәсекелестікпен 

сайысатындықтан, ойын қызықты да тартымды сипат алады. Қатысымдық ойындарды 

осылайша ширықтыра  түсу  студенттердің білімге деген құштарлығын оятып, белсендігіне 

жол ашады, нәтижесінде студенттер материалдарды шығармашылықпен игеріп, жетіле 

түседі.  

Қатысымдық ойындардың танымдық деңгейін көтеру үшін оны шығармашылық 

пікірталасқа құру қажет. Сонда студенттердің ойлау белсендігі артумен қатар пікір 

жарыстыруға үйренеді, өз тұжырымын дәлелдеуге дағдыланады, білім деңгейі де өседі. 

Қатысымдық ойын студенттердің өзін жан-жақты көрсете білуге, теориялық білімін кәсіби 

мамандығына сәйкес ұғынып, жете  түсінуіне, жекелеген құбылыстарды анықтап алуына 

мүмкіндік береді. Ендеше, іскери ойын барысында танымдық жағдайлардың мәнін ашу, 

жарысуға деген ынтаны ояту студенттердің танымын байыта түседі, кәсіби  білім мен 

шеберлікке  дағдыландырып, білімін арттырады. Шет тілін оқыту барысында 

қолданылатын ойынның мақсатын Е.И.Пассов былай көрсетеді: қажетті дағдыларды 
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қалыптастыру, нақты тілдік шеберлікті дамыту, қарым-қатынас жасай білуге үйрету, 

психологиялық қызмет пен қажетті қабілеттерді дамыту, таным әрекетін дамыту, тілдік 

материалды есте сақтау [118, 206 б.]. 

Қатысымдық ойындардағы жетістіктер көбіне студенттердің теориялық білімінің 

сапасымен тікелей сабақтасып жатады. Іскери ойындардың нәтижелі өтуі үшін 

студенттердің теориялық білімі мен тәжірибелік шеберлігін, білім деңгейін және ойынға 

даярлығын алдын ала тексеру, дайындықтан (тренинг) өткізу қажет. Білім деңгейі шамалы 

болып, кемшіліктері көрініп жатса, оларды ойын басталмас бұрын анықтап, студенттердің 

өздігінен ғылыми әдебиеттерді, оқулық, анықтамалық және әдістемеліктермен танысып, 

оқытушының көмегімен дайындықтан өткізу керек. Студенттердің білім деңгейі шамамен 

бірдей болғаны жөн. Сонда ғана материалдың мазмұны мен көлемін анықтап, іскери 

ойынды өткізуге кететін уақытты анықтап  алуға мүмкіндік туады. 

Ойынның нәтижелі өтуіне студенттердің өзін-өзі бақылауы, жолдастарының 

алдындағы жауапкершілікті сезінуі, топ, ұжым мүшелерінің білімі терең болуы да әсер 

етеді. Студент шешімінің сапасы мен шапшандығы, шешім қабылдаудағы жаңашылдық пен 

саналылығы, жіберген қателерінің саны, деңгейін ескере отырып, ойынға қатысушылардың 

қарым-қатынасын тексеріп алу қажет. Сондай-ақ олардың білімдарлығы, шешімінің негізді 

болуы, ғылыми, анықтамалық әдебиеттерді пайдалана білуі де ескеріледі. 

Іскерлік ойындар барысында оқытушы мен студент бірлесіп қызмет ете бастайды. 

Оқытушы ойынға қатыспағанмен, оның ұйымдастырылуы  мен орындалуын бақылайды. 

Ойын барысында студенттер қиналса немесе пікір қайшылығы (конфликт) мен төтенше дау 

туындаса, екі жақтың даулы тұстарын шешуге кеңес беруіне болмаса жанама түрдегі 

шешімінің түйінін ұсынуға болады. Оқытушының бұл тұстағы белсенділігі әдеттегі оқу 

үстіндегіден гөрі өзгеше ұстамдылықты талап етеді. Оның белсенділігінің төмендігі, 

керісінше, студенттердің теориялық ойлау әрекетін белсендіре түседі.   

Орыс топтарында қазақ тілін дамыта оқытуда іскерлік ойындарды қолдану  

студенттерді кез келген жағдаяты талдауға, өзара пікірлесіп, қарым-қатынас жасай білуге 

үйретеді. Қарым-қатынастық ойындар олардың сабаққа қызығушылын, ынтасын, 

танымдық белсенділіктерін арттырып қана қоймайды, олардың талабын ұштап, ой-өрісін 

кеңейтуге, ізденушілік, шығармашылық қабілеттерін дамытуға әсерін тигізеді. Мысалы, 

экология бөлімі студенттерін қазақ тіліне дамыта оқытуда ойын түрін қолданғанда, 

талдауға 3-4 сауал төңірегінде мәселе қойылады. Студенттер рөлдік ойынның әр сұрағы 

бойынша өзінше топтасады. Әр топта 4-5 адамнан болады. Ойын үш кезеңде өтеді. Мысалы, 

ойынның тақырыбы: «Экология және денсаулық» халықаралық конференциясы.  

Рөлдер: эколог-баяндамашылар, рецензент, провокатор, шолушы, жетекші. 
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Өткізу формасы: топтық, ресми. 

Қажетті дағды: ресми тілдік қатынас. 

Ойынның мақсаты: Студенттердің кәсіби құзіретін қалыптастыру. 

Дамытушылық мақсаты: қазақша кәсіби сөйлеуін, ой-өрісін кеңейту, ізденушілік, 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. 

Тәрбиелік мақсаты: Кәсіби мәдениеттілікке, әдептілікке үйрету.  

1-кезең – ұйымдастыру кезеңі. Рөлдік ойынның мақсаты мен міндеті хабарланады. 

Рөлдер бөлінеді: 

 баяндамашылар аталған мәселе бойынша дайындалып, баяндамаларын 

оқиды; 

 рецензент баяндамашылардың тақырыбын толық ашуға көмектесіп, 

баяндамада көтерілген мәселенің жетістігі мен жетімсіз тұстарын көрсетеді; 

 провокатор (қыздырушы, арандатушы) қарсы топтағы студенттерге сұрақ 

қояды (ол 2-3-тен аспауы керек); 

 шолушы (визуализатор) баяндамадағы ұтымды ой, пікірлерді тіркеп, есептеп 

отырады; 

 жетекші өз тобындағы әрекетті жағдайға сай бағыттап отырады. 

2-кезең – негізгі кезең. Ойынның шартына қарай өткізіледі. Студенттер таңдаған 

мәселесіне қарай жұптасып (топтасып) отырады, баяндамашы 5-7 минут сөйлейді.  

Баяндамашылардан кейін сыншы шығып сөйлейді. Топтағы студенттердің барлығы 

да баяндамашының мүдірген сұрақтарына жауап бере алады.   

3-кезең – қорытынды кезең. Сауалдарға жауап берілген соң қорытынды 

шығарылады: баяндама, сын, сұрақ, жауаптардың ұпайы есептеледі. Қорытынды кезеңде 

оқытушы студенттердің жауабын толықтыра отырып, кімге не үшін ынталандыру ұпайын 

беруге болатынын шешеді. Мәселен, баяндаманың сонылығына, пайдаланылынған 

көрнекілігіне қарай және т.б. Тіркеушілердің есеп карточкасы көпшілікке, яғни топқа 

жарияланып, әрбір студенттің жетістігі, жинаған ұпайы шығарылып, хабарланады. Белсенді 

қатысқан студенттер, топтар ерекше аталып өтеді.  

Күтілетін нәтиже: 

- студенттердің шешіле сөйлесуге, ойын еркін жеткізуге дағдыланады;  

- ойынға шығармашылықпен қатысуға үйренеді; 

- оқу материалын тереңірек зерттеуге ұмтылады; 

- қарсы топқа неғұрлым қиын сұрақтар қоюға тырысады.  
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Қарым-қатынастық ойын барысында оқытушының міндеті өзгеріп отырады. Кейде 

оқытушы ойын басында ақпарат беруші міндетін атқарса, кейде ұйымдастырушы, кеңесші 

де болады, ең соңында ойынды талдап, оған қатысқан топтың және жекелеген студенттің 

өзіндік әрекетіне баға береді. 

Сонымен, іскерлік қарым-қатынастық ойындардың студенттердің кәсіби білімін 

қалыптастырып, шеберлігін үстеуге қосатын пайдасы орасан зор. Қазақ тілін дамыта 

оқытуда қатысымдық ойындардың мынадай ерекшеліктерін атап өту орынды: 

1) Іскерлік ойын студенттердің шығармашылық белсендігін өсіреді. Оның көмегімен 

оқытушы студенттердің оқуға деген ынтасын оятып ғана қоймай, ойын барысындағы 

танымдық қызығушылығын көтермелеуге болады. Ойынға жарыс элементін кіргізу 

студенттердің өзіндік белсенді әрекетін күшейтеді. 

2) Студенттердің іскерлік ойындарға қатысуы сабақтың ақпараттық деңгейіне 

байыппен қарауға үйретеді, кейде ойын барысында тапсырмаларды орындау кезінде 

студенттердің білімі жетіңкіремей жатады. Осыдан келіп жаңа деректер алуға деген, оқу 

материалын игеруге деген ерекше ынта оянады. Олардың нақты шешім қабылдауға, 

мәселені өздігінше ойлап таразылауға деген тәсілі қалыптасады. 

3) Іскерлік ойындар арқылы оқып жатқан пәннің ерекшелігі айқындалады.  Мұның 

педагогикалық жағынан тиімділігі – студенттердің болашақ кәсіби қызметінің мәнін ашады 

және осы үлгі (модель) негізінде білім алып, шеберлігі мен дағдылары қалыптасады. 

Сондай-ақ теориялық білімнің уақытпен үндес болуына жағдай туғызылады. 

4) Іскерлік ойындар ұжымдық оқу әрекетін қалыптастырады, өзара жолдастық 

қарым-қатынасты дамытуға, ойлануға, бірлесіп әрекет жасауға, студенттердің жинақы, 

ықыласты болуына, жолдастарының пікірімен санасып, сыйласуға үйретеді. 

5) Іскерлік ойындар арқылы студенттер өздерінің болашақ мамандықтарына 

бейімделеді, мамандығының қыр-сырын білуге деген қызығушылығы артады. 
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THE EFFECTIVE WAYS OF THE DEVELOPMENT OF TEACHING KAZAKH 

LANGUAGE TO STUDENTS FROM ECOLOGY DEPARTMENT AT UNIVERSITIES 

Uristenbekova G. - Sh.Yessenov Caspian State University of technologies and engineering, 

Aktau, Kazakhstan 

Abstract: The author emphasizes that one of the most urgent issues related to reforming the 

education system, which is currently underway in the country, is political and social, economic, 

and cultural changes, and is naimed at improving the quality of our language in higher education. 

The author points out the importance of business games of learning Kazakh language for 

students of ecology departments in the article motivated by game samples. The author draws on 

the findings necessary to build a methodology based on the works of prominent scientists. 

Key words: develoing training, communicative games, creative thinking. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПУТИ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ КАЗАХСКОМУ 

ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ ВУЗОВ 

Уристенбекова Г. - Каспийский государственный университет технологии и 

инжиниринга им. Ш.Есенова, г. Актау, Казахстан, gulba71@mail.ru. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения статуса государственного языка 

и направлена на улучшение качества преподавания казахского языка в вузах, являющегося 

одной из актуальных проблем, связанных с реформированием системы образования, 

проводимым в настоящее время в стране, а также с политическими, социальными, 

экономическими и культурными изменениями в обществе. 

Автор отмечает важность деловых игр при развивающем обучении казахскому языку 

студентов-экологов, иллюстрируя материалом обучающих игр. Выводы автора, 

необходимые для составления методологии, подкреплены работами выдающихся ученых 

Ключевые слова: развивающее обучение, коммуникативные игры, творческое 

мышление. 

 

ӘОЖ 159.9.07 

Айджанова З.Ж.1 

1Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг 

университеті, Ақтау қ., Қазақстан 

 

ТІЛ ҮЙРЕНУДЕ ПСИХОЛИНГВИСТИКАҒА ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 

 

Аңдатпа. Бұл мақалада тіл біліміндегі ғалымдардың психологиялық бағыттары 

баяндалады, психолингвистиканың проблемалары, сөйлеу әрекеті теориясының негізгі 

ережелері қарастырылады. 
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Психолингвистика, тілді ең алдымен психика құбылысы ретінде зерттейтін 

лингвистика аясы. Психолингвистиканы лингвистиканың және ішінара психологияның түрі 

деп санауға болмайды. Бұл лингвистикалық пәндерге қатысты күрделі ғылым, өйткені ол 

тіл үйретеді, психологиялық пәндерге қатысты, өйткені ол тілді белгілі бір аспектте – 

психикалық құбылыс ретінде қарастырады. Тіл – қоғамға қызмет ететін сигналдық жүйе 

болғандықтан, психолингвистика сонымен бірге әлеуметтік коммуникацияларды 

зерттейтін пәндер шеңберіне кіреді, оның ішінде білім беруді жобалау және беру. 

Түйінді сөздер: психолингвистика, қарым-қатынас, психофизиологиялық үрдіс, 

тілдік қарым-қатынас, тілдік қабілет, психолингвистикалық функция, дара құбылыс, тілдік 

құбылыс. 

 

Психолингвистиканың өзінің анықтамасының болуына қарамастан, А.А.Леонтьев 

негізін қалаған «қарым-қатынас әрекеті» оның синонимі ретінде қарастырылып келеді. 

«Психолингвистиканың негізгі пәні комплексті моделдеу заңдылықтары мен қарым-

қатынас әрекеті болып табылуы» 1 деген анықтама берген болатын, ол осы синонимнің 

қолданылуына бірден-бір себеп болды. «Психолингвистикаға» басқаша дефинициялар 

келтірместен бұрын, ең алдымен «қарым-қатынас әрекеті» түсінігіне тоқтала өтейік. 

А.А.Леонтьевтің және оның ізбасарларының түсініктері бойынша қарым-қатынас 

әрекеті бұл қарым-қатынас феномені болып табылады.  Ал А.А.Леонтьевтің өзінің 

пайымдауынша  қарым-қатынас әрекеті бұл әрекет түрі, яғни  еңбек, танымдық, ойын т.б. 

болып табылады. Осы берілген концепция бойынша қарым-қатынас әрекеті – бір жағынан 

психологиялық тұрғыдан ұйымдасқан мақсаттылығымен сипатталса, екінші жағынан 

бірнеше бірізді фазалардан тұрады (жоспарлау, жоспардың орындалуы, бақылау) деп 

көрсетеді.  

Қарым-қатынас әрекеті өзіндік арнайы мотивациясы бар әрекет ретінде құрамдас 

бөліктерден тұратын қарым-қатынас әрекеті және қарым-қатынас операциялары немесе 

қарым-қатынас әрекетіне жатпайтын  формасы [2]. Әрекет дегеніміз – күрделі және 

көпжоспарлы көріністің саналы әрекеті. Бірақ әрбір сыртқы өлшемге ішкі өлшем де сай 

келеді, сол сияқты қарым-қатынастың да ішкі жағын оның жасырын, санадан тыс 

орындалатындығы айқындайды. Осы жерде С.Л.Рубинштейнмен келіспеске болмайды, 

оның ойынша психика мен әрекет бір болғанымен, олар ешқашан да тең келмейді 

«психикалық әрекетте қалыптасып дамиды, бірақ әрекет пен психика – әр түрлі» 3. 

Қарым-қатынасты тек қарым-қатынас әрекеті мен қарым-қатынас құралы ретінде 

ғана қарастырмай, оның адамның жоғары психикалық функциясы ретінде, оның 

психикалық және психофизиологиялық үрдісі ретінде қарастыруға болады. Л.М.Веккердің 
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«Психика и реальность: единая теория психических процессов» атты еңбегінде «Тіл қарым-

қатынас құралы, әрекет акті және психикалық үрдіс, бір-бірімен тығыз байланыстағы тілдің 

үш аспектісі,  осы күнге дейін бөлек қарастырылып келді» 4 десе, осы еңбегінде «қазіргі 

ғылым – оның мәнді жетістігі – біріңғай концептуалды аппаратпен тілдің үш аспектісін 

қамтиды» 4 дейді. Л.М.Веккердің осы өзекті мәселесін өз зерттеуімізде ашуға тырысамыз. 

Біз тілді психикалық тұрғыдан ғана емес, психофизиологиялық үрдіс ретінде, қандай да бір 

сөзбен әсер етуші бірлік ретінде емес, тек жай ғана әрекет ретінде қарастырамыз. Өйткені 

сөйлеу  тек сыртқы  емес, сонымен қатар ішкі сөйлеу болып бөлінеді, сөйлеуде көптеген 

механизмдер санадан тыс жұмыс жасайды.  

Адамның басқа тілді үйренуін оның ойы мен сезімдері, оның санасының айнымас 

бөлігі ретінде қарастырамыз. Ол адам психикасына табиғи түрде енеді, саналы түрде ғана 

емес, ойланбастан «автопилот» деңгейінде басқара алады. Тілдік белгілерді математикалық 

символдар ретінде қолданып,  үйренуге болады, механикалық тұрғыдан фразалар мен  

бүтіндей мәтіндер түзуге болады, бірақ бұл сөйлеуге жатпайды.  

С.Л.Рубинштейн: «Адамның толыққанды тілі – мәні мен қолдануы алгебралық 

белгілер сияқты жаттанды, белгілер жүйесі емес» 3 - деп көрсетеді. Нағыз сөзді қолдана 

білу үшін, сөзді тек жаттап алу аздық етеді, сөз адамның жадысының, оның психикасының 

саналы әрекетіне айналуы қажет. Когнитивті, сезімдік психикалық процестер тілдің 

құрылуына ғана әсер етіп қоймай, сөздің құрамдас бөліктері болып табылады. 

Жаттанды шет тілі адам санасында жасанды болады. Мұндай жаттанды тәсілмен тіл 

үйренген адамдар тілді түсінуінде қиыншылықтар кездеседі. Бұл жерде тілді қабылдауда 

кездесетін табиғи заңдылықтар есепке алынбаған. Егер оқушы  шет тілінде ойлайтын болса,  

шет тілінде хат немесе әңгіме жазып, қазақшаны шет тіліне аудара алатын болса, онда ол 

оқушы шет тілін толық, еркін меңгерген деп айта аламыз.  

Психолингвистиканың басты мақсаты – адамдарға толық, еркін түрде шет тілін 

үйретуге көмектесу. Саналы және санадан тыс жұмыс жасайтын тілдің ішкі және  сыртқы 

психикалық заңдылықтарына тоқтап, ашып көрсетейік. 

Жоғарыда айтылғандарды зерделей келе, психолингвистика дегеніміз – кешенді 

психологиялық және лингвистикалық тіл туралы ғылым, психикалық және 

психофизиологиялық үрдіс, тілдік қарым-қатынас. Психолингвистика пәні – тілдің 

лингвистикалық және психикалық жақтары болып табылады. А.М.Шахнаровичтің 

еңбегінде: «Предметом психолингвистики, является изучение природы и структуры 

языковой способности и ее реализации в речевой деятельности, взаимосвязей языка как 

системы с языковой способностью человека, обеспечивающей «жизнь» этой системы» 5. 



КМТИУ ХАБАРШЫСЫ №1(27)2015 ///ВЕСТНИК КГУТИ №1(27)2015/// THE BULLETIN OF CSUTE, 2015, Vol.27, №1 

 

166 
 

Осы анықтама  біздің зерттеуімізге жақынырақ болып келеді, бірақ психолингвистика пәні 

ретінде тілдік қабілет  линвистикалық тұрғыдан ғана қарастырылады. Осы анықтамамен 

келісе отырып мынадай ой қорытындысына келеміз: тілдік қабілет адам психикасына 

жатады, міне сол үшін де лингвистикалық қана емес, сонымен қатар психикалық және 

психолингвистикалық функцияларын атқарады. Оны тілден бөлек алып қарастыруға 

болмайды. 

Ф.Де Соссюр тілдің не екенін түсіну үшін «индивидуалды  акттан әлеуметтік 

құбылысқа ығысу керек» 6 деді. Ол былай деп жазды: «Тілдік әрекетті  оқып үйрену 2 

бөлімге бөлінеді: біріншісі, тіл – мәнділігі жағынан әлеуметті және жеке индивидке 

байланысты емес, екіншісі тұрлаусыз, пәні – сөйлеу әрекетінің индивидуалды жағы, тіл мен 

сөйлеу». Тілдің әлеуметтілігін және жекелігін қарастыра келе Ф. Де Соссюр тіл дегеніміз 

«тілдік әрекеттің әлеуметтік элементі, өздігінен тілді тудыра да, өзгерте де алмайды» 6. 

Сонымен, тілтанушылардың ойынша тіл – әлеуметтік, ал сөйлеу дара құбылыс. 

Мұндай түсінік бойынша сөйлеу ғылыми жүйеленбеген, сапасыз құбылыс ретінде көрінеді. 

Бірақ, біз бұл пікірмен толықтай келісе алмаймыз. Әрине, сөйлеу жеке тұлғаға тән және сол 

тұлғаның дара қасиеттерін алып жүруіне байланысты дара ретінде сипатталады, бірақ ол 

қазіргі таңдағы ғылыми көзқарас бойынша әлеуметтік құбылыс болып саналады. Мұндай 

көзқарас біздің жұмысымызға тиімді, себебі оның мақсаты – шет тілінде сөйлеуге үйрену 

жүйесін құру. Сондықтан біз сөйлеуге тек дара құбылыс ретінде қарасақ, онда басқа 

адамдарды оған үйрету мүмкін емес болады. Ал, біздің алдымызда сөйлеуді бір ғана 

индивидке үйрету емес, ал тұтас бір топтағы индивидтерге үйрету мәселесі тұр.  

XIX-шы ғасыр ортасында XX-шы ғасырдың басында психологияда сөйлеуге «жеке 

дара» құбылыс ретінде ғана қарап қоймай, оған әлеуметтік құбылыс ретінде де қарастырған 

еңбектер бар. Мәселен, И.А. Бодуэн де Куртенэ, А.А. Потебня, Л.В. Щерба өз еңбектерінде 

сөйлеуді әлеуметтік құбылыс ретінде қарастырған. Сонымен, И.А.Бодуэн де Куртенэ «20-

шы ғасырдағы тіл тану немесе лингвистика» атты мақаласында «объективті зерттеудің 

кординалды талабы адам тілінің психологиялығы мен әлеуметтігіне сенімділігі болуы 

қажет» деп жазады, осыдан біз оның психологияны тілтану ғылымының негізі ретінде 

қарайтынын көре аламыз. Ол сөйлеуді дара психика ретінде анықтап қоймай, адамның 

психикалық өміріне сырттай ықпалын зерттейтін объективті тәжірибелік психологиялық 

тұрғыдан қарастыруды көздеді. И.А.Бодуэн де Куртенэ пікірлерін ары қарай Л.В.Щерба өз 

еңбектерінде дамытты. Ол өзінің мақаласында тілдік құбылыстардың 3 негізгі қырларын 

көрсетеді: 1) «қоғамдық топта қолданылатын сөздер мен түсініктердің сөздіктері және 

тілдік грамматика, ой қорытындысының нәтижесінде жасалатындықтан оны тілдік жүйе 

деп атаймыз; 2) «қоғамдық топтардың нақты жағдайларда қолданылатын сөздерімен 
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түсініктерінің жиынтығы – тілдік материал болып табылады; 3) «индивидтің сөйлеуінің 

психофизиологиялық жақтарын қарастыру керек». Л.В.Щерба индивид терминін 

әлеуметтік ұғым ретінде қолданды. 

Қазіргі ғылыми көзқарас бойынша тек тілге ғана емес, сөйлеуге де әлеуметтік 

құбылыс ретінде, қарастыру қажеттігін мойындау керек. 
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NEW VIEWS OF PSYCHO-LINGUISTICS IN LANGUAGE STUDIES 
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Abstract: This article outlines the psychological directions of scientists in linguistics, 

examines the problems of psycholinguistics, the main provisions of the theory of speech activity. 

Psycholinguistics, the area of linguistics, studying the language primarily as a phenomenon 

of the psyche. Psycholinguistics should not be considered as a kind of linguistics and, in part, 

psychology. It is a complex science that relates to linguistic disciplines, because it learns language, 

and to psychological disciplines, because it studies it in a certain aspect - as a psychic phenomenon. 

And since language is a sign system that serves the society, psycholinguistics also enters the circle 

of disciplines that study social communications, including the design and transfer of knowledge. 

Key words: Psycholinguistics, communication, psychophysiological process, language 

communication, language skills, psycholinguistic function, individual phenomenon, language 

phenomenon.  
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Аннотация. В этой статье изложены психологические направления ученых в 

языкознании, рассматриваются проблемы психолингвистики, главные положения теории 

речевой деятельности. 

Психолингвистика, область лингвистики, изучающая язык прежде всего как 

феномен психики. Психолингвистику не следует рассматривать как отчасти лингвистику и 

отчасти – психологию. Это комплексная наука, которая относится к дисциплинам 

лингвистическим, поскольку изучает язык, и к дисциплинам психологическим, поскольку 

изучает его в определенном аспекте – как психический феномен. А поскольку язык – это 

знаковая система, обслуживающая социум, то психолингвистика входит и в круг 

дисциплин, изучающих социальные коммуникации, в том числе оформление и передачу 

знаний.  

Ключевые слова: психолингвистика, коммуникация, психофизиологический 

процесс, языковая коммуникация, языковые навыки, психолингвистическая функция, 

индивидуальное явление, языковое явление. 
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ҚАЗАҚ ХАЛЫҚЫНЫҢ РУХАНИ МҰРАЛАРЫ НЕГІЗІНДЕ ЖАС ҰРПАҚТЫ 

АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУ 

 

Аңдатпа. Бұл мақалада қазақ халқының мұрасы негізінде балаларды адамгершілікке 

тәрбиелеу мәселелері сипатталады. Жас ұрпаққа рухани-адамгершілік тәрбие беру жолдары 

қарастырылады. 

Түйінді сөздер: моральдық қасиеттер, адамгершiлiк сезiм, рухани-адамгершiлiк 

қасиеттерi, адамгершiлiк ережесi, халық мұралары. 

 

Елiмiзде болып жатқан әлеуметтiк, экономикалық өзгерiстер егемендi ел тiзгiнiн 

берiк ұстауға қабiлетi, жан-жақты жетiлген парасатты азамат тәрбиелеп өсiрудi көздейдi. 

Адам баласы қоғамда өзiнiң рухани-адамгершiлiк қасиеттерiмен, адамгершiлiк сезiмiмен, 

адамгершiлiк мiнез-құлығымен, қайырымдылығымен ардақталады. Моральдық қасиеттер 

адамдардың қимыл-әрекеттерiнен, махаббат, әдiлеттiлiк пен әдiлетсiздiк, борыш пен 

намыс, ар мен ождан адамның iс-ірекетi арқылы өлшенедi. Бұларды адам бойына 
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жастайынан мiнез-құлық ережесi етiп қалыптастыру тәрбиеге байланысты. Халқымыз жас 

ұрпақты рухани-адамгершiлiкке тәрбиелеуге ерекше көңiл бөлiп, кейiнгiге талай ұлағатты 

сөздерiн, iс-тәжiриберiн қалдырған. 

Адамгершiлiк – адамның қасиетiн, рухани және жан дүниесiнiң сапасын анықтайтын 

ереже. Мораль – адамгершiлiк ережесi немесе адамгершiлiк негiзi. Сонымен, мораль және 

адамгершiлiк дегенiмiз – қоғамда қалыптасқан мейiрiмдiлiк пен зұлымдық, ар мен ұят, 

әдiлеттiлiк пен парыз туралы ереже. Осыны ұстанған қазақ халқы жастарды отбасында 

кiшiпейiлдiлiкке, iзеттiлiкке, имандылыққа, инабаттылыққа тәрбиелеудi бiрiншi мiндет етiп 

қойған.  

Ұлт тағдыры – ұрпақ қолында екенiн жақсы түсiнген ата-бабамыз жас 

жеткiншектердi өнерге, еңбекке шақыра отырып, адамгершiлiк iзгi қасиеттерге баулу 

мәселесiн алғашқы орынға қойған. Халық мұраларында рухани-адамгершiлiк қасиеттердi, 

әсiресе, ар-ожданды қастерлеу тәрбиенiң басты қағидасы болып саналған. Осыны басты 

нысана етiп ұстанған ата-бабамыз «Атаңның баласы болма, адамның баласы бол», «Ақ 

жүрген адам азбас», «Әдептiлiк, ар-ұят – адамдықтың белгiсi» деп ар тазалығы басқаға 

қиянат жасамауға, шыншыл, әдiл болуға баулиды. Әдептiлiк, сыпайылық, кiшiпейiлдiлiк, 

мейiрiмдiлiк, иманжүздiлiк қасиеттердiң бәрi ар-ұят, ождан тазалығынан туындайды. 

Имансыз болу – ата-ананы, ұстазды, үлкендi сыйламауды халқымыз кешiрiлмес үш күнә 

деп санаған. Қазiргi мейiрiмсiздiк, қатыгездiк, дөрекiлiк етек алып отырған заманда 

жасанды ар-ождан тазалығын сақтауға, рухани-адамгершiлiкке, имандылыққа тәрбиелеуге 

ерекше көңiл бөлу қажет болып отыр.  

Жас ұрпақты рухани-адамгершілікке, имандылыққа тәрбиелеуде адамгершіліктің ақ 

жолынан айнымаған бұрынғы өткен ақыл-ой алыптарының мұра етіп қалдырған өсиет 

сөздері және ғұламалардың ғибраттары арқылы қоғамымызда салауатты өмір салтын 

қалыптастыруымызға болады. Сонда ғана бүкіл жер бетінде, әсіресе, жастар арасында бой 

көрсетіп жатқан маскүнемдік, нашақорлық, жезөкшелік, парақорлық, дүниеқоңыздық, 

көреалмаушылық сияқты кеселдерден мемлекетіміздің болашағы – жас ұрпағымызды 

қорғап қаламыз және аман сақтаймыз. 

Қазақ халық мұралары мазмұнының ерекшелігі талай-талай қағидалары мен 

талдаптарының арғы-бергі замандардағы ұлы ойшылдардың пікірлерімен сабақтастығы, 

орайластығы, деңгейлестігі. Мәселен, өткен замандардың бір ақылгөйі (философ) Сенека: 

«Уағыз айтып жақсылыққа жетелеу қиын,  ал өнеге арқылы ұйыту оңай» деген екен. Осы 

ғасырдың басында дүние салған данышпан жазушы Лев Толстой: «Балаларды 

адамгершілікке тәрбиелеу түгелдей игі өнегеге саяды. Өзіңіз жақсылап өмір сүріңіз, тым 
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құрыса жақсылап өмір сүруге талпыныңыз, өмірді неғұрлым жақсырақ өткізсеңіз, соғұрлым 

балаларыңызды жақсы тәрбиелейсіз»,- деді. 

Қазақ халқы да «Әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер» деп бала тәрбиелеуші 

ата-аналардың да өнегелі болуын талап еткен. Көргендікті әуелі көп алдында өзің көрсет. 

Балаңды да, тәрбиеленушіңді де бетімен жіберме. Бесіктен белі шықпаған сәби шағынан 

жақсылыққа үйрет, жамандықтан жирент. «Бас мүлгісе, аяқ сүрінеді» дегендей, ең әуелі 

өзің үлгі бол, ұрпағың сонда ғана өнегелі тәрбие алады деп жалпы тәрбие мәселесіне, 

әсіресе, жақсы тәрбиенің игі ықпалына қазақ халқы өте-мөте үлкен мән берген.  

Халқымыздың педагогикалық қағиданы парасатты мақал-мәтелдер арқылы шебер 

бейнелейтініне тәнті боласыз. Мәселен, «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің», «Өнеге 

көші өлшеусіз», «Жақсы атты тай жағалайды», «Ата көрген оқ жанар, ана көрген тон пішер» 

т.б. Қай заманда болса да өмір сүрген ақылгөй қариялар, ақын-жыраулар, би-шешендер 

ұрпақ тәрбиесін көңіл көзінен таса қалдырмай, алғашқы шығармасын тәрбиеге, ұрпақ 

болашағына бағыштағаны аян. Мәселен, Әбу-Насыр Әл-Фарабидің  есімі дүние жүзі 

мәдениеті мен ғылымының тарихынана берік орын алады. Оны «Шығыстың Аристотелі» 

деп атаған. Артында қалған ғылыми мұрасы өте көп, жүз алпысқа жуық трактат жазған.  

«Этика» еңбегі Фараби мұрасының ішінде үлкен орын алады. Этиканы ол ең алдымен 

жақсылық пен жамандықты ажыратуға мүмкіндік беретін ғылым деп қарады. Сондықтан 

оның этика жөніндегі тұжырымдарында жақсылық, мейірбандық категориясы басты орын 

алады. 

Қожа Ахмет Иассауи (1094 жылы туылған – қайтыс болған жылы белгісіз) «Диуани 

Хикмет» -  «Даналық кітабы» атты еңбегінде ізгілікке, адамгершілікке бастайтын жолды 

ислам дінімен байланыстырады. Өзінің хикметтерінде жапа шеккен, жетім-жесір адамдарға 

қол ұшын беру, рақым ету – құдай қуаттаған, Мұхаммет растаған ізгі қасиет деп түсіндіреді. 

Анығырақ айтсақ, бес уақыт намаз, отыз күн оразасын қаза қылмай, жетім-жесірге 

қарайласып, кісінің ақысын жемей, біреуді өсектеп, біреуді кемітпей жұртты өзімен тең 

санаған, ата-анасын сыйлаған, ұстазын пір тұтқан адал адам Алланың шапағатына бөленбек 

дейді. Қожа Ахмет Иассаудің еңбектеріндегі тағы бір бағалы дүние  «Бейіш пен тозақтың 

айтысы» дер едік. Біздің ойымызша, түркі халқында өлеңмен айтысу осы туындыдан бері 

қарай басталды ма деген ой келеді. 

Жүсіп Баласағұни туралы жазба деректер көзін ақынның өз шығармасы  «Құтадғу 

білік» немесе «Құтты білік» дастанынан ғана табамыз. Ақын дастанын елуге келгенде, он 

сегіз ай ішінде жазып бітіргенін хабарлайды. «Құтадғу білік» («Бақытқа жеткізуші білік») 

дастаны – түркі тілді туысқан халықтардың бізге келіп жеткен дүниежүзілік мәнге ие 

бірден-бір жазба әдеби ескерткіші. Осыдан он ғасырдан астам бұрын жазылған көне мұра 
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біз үшін несімен құнды, несімен қымбат? Ең алдымен,  ақиқаттық-этикалық, эстетикалық 

көзқарастарымен бағалы. ХІ ғасырдағы көне түркі поэзиясының тұңғыш кітабының басты 

қасиеті, мұрат-мақсаты – адамның бақыты, адам баласының парасатты тұрмысына жол 

көрсету. Дастан авторы адамгершілікті, адалдықты, адамды сүюді, тебірене жырлайды. Ол 

үшін оқу-білімге, инабаттылыққа,  адалдыққа меңзейді, өзі өмір сүрген заманның қоғамдық, 

саяси-әлеуметтік ахуалын, кемшілігін тамыршыдай тап басып әшкерелейді. 

Жүсіп Баласағұн ақын ретінде де, ойшыл ретінде де  көрсоқыр тағышарлыққа, 

адамды аздыратын жаман әдеттерге (зұлымдық, арамдық, ішімдікке салыну, озбырлық) 

жаны қас.  Бақытты қоғам құрудың жолдарын іздейді. Парасаттың, бақыт-ырыстың көзі – 

адамшылық, білім, ақыл, парасат және қанағатшылдық дейді көне дәуір ақыны. 

Дастанындағы мақал: «Жастығымда бейнет бер, қартайғанда дәулет бер» деп жастарды 

еңбексүйгіштікке шақырады. 

Түркістан қаласының маңындағы Югнек немесе Жүйнек деген жерде туып өскен 

Әдиб Ахмет ибн Махмут Иігүнеки (ХІІ ғасырдың аяғы ХІІІ ғасырдың басы) өзінің «Ақиқат 

сыйы» немесе «Хибату-л-хақайың» дастанымен мәлім. Шығармасының түпнұсқасы 

сақталмаған, оны түрік ғалымы Нажиб Асим Стамбулдағы Суфия мешітінің 

кітапханасынан 1480 жылғы көшірмесін тауып, сол арқылы ғана 1916 жылы жариялаған. 

Ахмет Иігүнеки адамгершілік, биік парасат, кісілік, кішілік туралы жырлаған. Әсіресе, 

сараңдықты жерден алып, жерге салып мінейді. Өсек, өтірік, мақтан, ғайбат, үстірт пікірге 

сақ бол деп оқушысын жақсылыққа жетелейді. Расында адам баласы адамгершілік жолы 

бойынша «бетегеден биік, жусаннан аласа» болу керек екен. Тәкаппарлық, дандайсу, өзін-

өзі жоғары ұстау, мұрнын шүйіру деген сияқты қасиеттерді ата-бабамыз асқан күнә деп 

есептеген. 

Сол сияқты, халқымыздың аса көрнекті қоғам қайраткері, ғұлама ағартушы, жаңа 

үлгідегі демократ тәлімгер, ғалым-этнограф, әрі публицист-жазушы Ыбырай Алтынсарин 

де адамгершілік тәрбиесіне көбірек көңіл аударған. Адамгершілік қасиеттерге кереғар 

құбылыстарға қарсы қарекеттер жасаған. Өзінің ісі жайлы Қазан университетінің 

профессоры Н.И.Ильминскийге жазған хатында Ыбырай: «Мен балаларды оқытуға қойға 

шапқан қасқырдай қызу кірістім. Кейін парақор  болып шықпаулары үшін оларға 

адамгершілік жағынана әсер етуге бар күшімді салып отырмын»- деп, өзінің сүйікті ісіне 

белсене кіріскенін зор қуанышпен хабарлайды. 

Ыбырай істерінің бәрі сайып келгенде адал, шыншыл, еңбексүйгіш, өнегелі, өнерлі, 

ізгі жүректі елінің азаматын тәрбиелеу еді. Ал Ыбырайдың өз бойынана Абай  ақын 

айрықша мән берген мұғалімнің адамгершілік, имандылық, моральдық, эстетикалық 

сезімдерді көруге болар еді. 
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Ғасыр бойы әдеп, таным, тәрбие академиясындай болған Абай тәлімі бүгінгі күні 

кісіліктің киелі кітабындай. Абайдың қара сөздері адамшылықтың, ел болмақтың, 

арлылықтың дана жолының ұлттық іргетасын замана мінезіне қарай берік бекіткен. 

Мәселен,  «Адамның адамшылығы істі бастағандығынан білінеді, қалайша бітіргендігінен 

емес» (37-ші сөз). Тәуелсіздіктің ауыр жолына түскен жұрттың бой түзеуі үшін, Ақыл, 

Қайрат, Жүректі бірдей ұстауы үшін іш пен сыртты бірдей саралап,саңлақ шығарлық 

парасаттылық, адамгершілік керектігі белгілі. Қазақ қауымы дана ақыны өсиет еткен ұлы 

күштің бетін енді ғана қайта түзеді. Ел болмаққа, ерікті мемлекет болмаққа бет түзеді. Абай 

ойы, Абай жолы – осы жол еді. Бұл жолдың ұлы сөзі – Абайдың  ғақлия сөздері. Сондай-ақ 

ақын ғылымды өрбендеу, оны оқып меңгермеу – адамшылыққа лайық емес, жақсылық пен 

жамандықты айыра алмау надандықтан туады деген адамгершілік қағидаларымен, терең 

ойларымен тәнті боламыз. 

Ақын Шәкәрім (1858-1931) Абай ізімен филасофиялық ой қорытқан, Абай 

ұшқынының бірі. Шәкәрімнің «Анық пен танық» өлеңінде дүниенің ішкі сырын ақыл-ой, 

сезіммен білуге болады, адамның әділетті, әділетсіз болуы, ізгілікті қууы немесе жауыздық 

жолға түсуі, ақыл мен жүрек ісі, не нәрсені сарапқа салып, байыбына барып, терең ойлап 

ақылмен іс қылуы адамдықтың, адамгершілік парызы дейді. 

Шәкәрім «үш анық» атты еңбегінде адамдық: ынсап, әділет, мейірім үшеуі қосылып 

ұждан деген үғымды білдіреді. Ұжданы таза адамды еш нәрсе де қарйта алмайды дейді. 

Шәкәрімнің әдеби мұралары жалпы жұртқа, әсіресе, жастарды тәрбиелеуде асыл қазына 

болып табылады. Бұл – ақынның бүкіл мұрасының өн бойында айтылатын ұстаным еді. Осы 

сияқты мұраларымызды ұрпақ игілігіне жарату да таланттылықты қажетсінетін іс. 

Адамгершілік қасиетің өзекті мәселесі – қайырымдылық, достық. Халық ұғымында 

жақсылық пен жамандық, достық пен қастық адамгершілік қасиеттің екі түрлі белгісі 

ретінде егіздің сыңарындай қатар салыстыра суреттеген. Еліне қайырымды, бойындағы бар 

қасиетін халыққа жақсылық жасауға арнаған адамды «Ел қамын жеген – ер» деп дәріптеген. 

«Жақсы келді дегенше – жарық келді десеңші, жақсылықтық үлесін ала келді десеңші» 

деген нақылдар жақсы адамның көпшіл, халық қамын ойлайтын абзал азамат екенін 

дәлелдейді. 

Халық мақалдары жақсы мен жаманды салыстыра суреттеп, жақсының 

жақсылығын, халыққа тигізер пайдасын паш етеді: «Басыңа іс түссе, жақсы көмек етеді, 

жаман күліп кетеді», «Жақсыдан әкім қойсаң, елді түзетер, жаманнан әкім қойсаң елді 

жүдетер» деген мақал-мәтелдерден байқаймыз. 

Адамгершілік қасиетті жоғары түрі – ар-ұят сақтау. «Жаным – арымның садағасы», 

«Өлімнен ұят күшті», «Ақылды болсаң арыңды сақта, ар-ұят керек әр уақытта» деп ар-
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ожданды қастерлеген, оны адамгершіліктің туы етіп көтерген. Адамгершіліктің асыл 

белгілері: ар-ұят, ождан сақтауды, сыпайыгершілікті, әдептілікті, үлкенді сыйлауды, 

достықты уағыздай отырып, осы тамаша қасиеттерге қарама-қарсы адамды аздыратын 

өтірік-өсек, еріншек, мақтаншақ сияқты жаман әдет, жат мінездерден сақтандырады. Көп 

адамда кездесетін кесапаттық – малға, басқа масаттануды: «Малым бар деп мақтанба, боран 

соқса қайтесің? Басым бар деп мақтанба ажал соқса қайтесің?» - деп, жастарға олардың 

зияндылығын түсіндіреді. 

Адамгершіліктің ең жоғарғы түрі – бауырмалдық, бүкіл баласын бауыр, дос тұту, 

көпшіл болу. Қонақжайлық – халқымыздың ежелгі бауырмалдық-меймандостық дәстүрінің 

көрінісі. «Құтты қонақ келсе, қой егіз табады», «Ішілмеген ас – умен тең, кісі келмеген үй 

– көрмен тең» деп дәлелдей түседі. Қазақ халқы ағайын-туған, ауыл-аймақ тату-тәтті, 

ынтымақта болсын деп туған жерді, елді қорғауға, отансүйгіштікке тәрбиелеген. 

Бүгінгі таңдағы мектептер балаларға таза ғылыми негіздегі білімдерді бере отырып, 

олардың жүректеріне рухани және адамгершілік, имандылық құндылықтарын енгізуді 

екінші қатарға қалдырады немесе тіпті мән бермейді. Соның салдарынан жастарымыздың 

бұзылып, адамгершілік, имандылық дегеннің не екенін білмей өсуіне әкеліп соғуда. 

Қазіргі кезде көп ата-ана баламыз компьютерді, ағылшын тілін меңгерсе болды 

жетілген тұлға болады деп ойлайды. Ең алдымен әрбір бала адами тамаша қасиеттерді 

бойына жинақтаған дұрыс адам бола білуі шарт. Сонан кейін ғана білімін тереңдете алады. 

Адамдардың адами рухани-адамгершілік құндылықтарының орнындағы кемшіліктерді 

ешқандай да академиялық білімдердің толықтыра алмайтынын өмірдің өзі көрсетіп отыр. 

Қазір қоғамымызда балаларға, мейірбандылық және сүйіспеншілік туралы білім керек 

деген қорытындыға келіп отыр. Бұл сияқты мәселелер жөнінде қазақстандық 

ғалымдарымыз М.Мұқанов, Т.Тәжібаев, Қ.Бержанов, А.Көбесов, Қ.Жарықбаев, С.Қалиев, 

С.Ұзақбаева, Қ.Сейталиев, Ә.Табылдиев т.б. зерттеу жұмыстарын жүргізіп, рухани-ұлттық 

мұраларымызды жандандыра бастағаны көңіл қуантарлық жағдай. 
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Abstract. In this article the matter of spiritual and morals education in forming healthy 

mode of life is considered. It is exposed the problems of brining-up the sensible and healthy 

generation for the countries sake. 
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

НА ОСНОВЕ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ КАЗАХСКОГО НАРОДА 
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инжиниринга им. Ш.Есенова, город Актау, Казахстан, nazira-akjigit@mail.ru 

Аннотация. В этой статье рассматривается проблема нравственного воспитания 

детей на основе наследия казахского народа. Излагаются пути духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения. 

Ключевые слова: моральные качества, моральное чувство, духовно-нравственные 

качества, нравственность человека, национальное наследие. 
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FRUCTURES INFLUENCE ON WELL OPERATION  STATE 

 

Abstract. In the article we considered one of the most common methods to increase the 

productivity of wells, opening up low-permeable  reservoirs – hydraulic fracturing (HF). Authors  

obtained new improved formulas to determine main parameters of hydraulic fracturing.  

Keywords: well, bed, productivity, hydraulic fracturing, pressure, oil saturation 

technological effect, permeability.   

Recently, most oil fields enter in the last stages of development, characterized by low flow 

rates of wells and high water cutting. The state analysis of oil fields development shown that the 

last stage of oil-saturated formations have low permeability and they are drained poorly. This 

problem is aggravated by the fact that new oil deposits have beds with the beds, which are 

characterized by low-productive parameters and complex geological structures. In this connection, 

different methods are used to improve the oil displacement process from complex structured 

formations with low-productive characteristics. One is the hydraulic fracturing (HF) [1]. 

According to the technology, fluid is pumped into the gap under high-pressure during 

hydraulic. The pressure created at the bottom, with which fluid is injected – is injection pressure. 

After bed fracturing liquid with sand are  injected  for fixing cracks. 

The mechanism of cracks creation is the main part of the formation hydraulic fracturing. It 

is conducted as follows.  Rocks have natural micro - fractures that are compressed under the 

influence of the weight of the overlying rocks or rock pressure. The permeability of such fractures 

is small.  All solids have some strength. Therefore, it is necessary to remove stress generated by 

the rock pressure in the slides for new fracturing  and expansion of existing fractures. Also it is 

needed to overcome the  strength of solids on the gap. 

Fracturing pressure is inconstant even within one formation and it may be varied widely. 

Practice confirmed that in most cases the bottom-hole fracturing pressure Pf  is lower than  

Science: Research and practice  
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mountain and is equal (15 ... 25) * H, kPa (1.5 ... 2.5 kgf/cm2) (where H - well depth, m ) [2]. For 

low-permeable rocks, this pressure may be achieved during injection of low-viscous fluids of 

fracturing with limited rates of injection. If the rocks are high-permeable, the high rate of injection 

is required and it necessary to use liquid of high viscosity at limited rate of injection. Finally, great 

rates of  high-viscous  liquids injection should be used to achieve fracturing  pressure in the case 

of very high permeability of the reservoir . 

As previously mentioned, recently HF is made  in  formations with different permeability 

in the case of  decrease of the flow rate or injectivity of injection wells. 

To make  hydraulic fracturing and correctly simulate the further process, flow test is done 

in  the well. Wherein  absorptivity  and injection pressure are defined. Thus, during injection 

pressure increase , flow rate is measured until creation of  maximum pressure. Then  inectivity 

influences plots on injection pressure are made. 

Amount and pressure, required for fracturing, are determined according to fluid  

absorbency of the well before and after the fracturing. For fracturing pressure they conventionally 

take the pressure at which the injectivity coefficient is increased by 3-4 times in compare with 

initial. [3] 

It is necessary to clean critical area of formation (skin factor is negative) to reduce the 

injection pressure and fracture pressure. 

Hydraulic fracturing (HF) is one of the most effective methods to improve the productivity 

of wells, opening up low-permeable, weak drainable   collectors. HF is also used in the early stages 

of the field development. 

Rock permeability is enhanced by artificial increase of the channels number and increase 

of rocks.  

Hydraulic fracturing is made in the wells of following categories: new wells with weak 

flow of oil during testing ; wells with high reservoir pressure, but with low-permeability of  beds; 

well with contaminated near well zone; wells having low flow rate; wells with high gas factor, but 

without gas breakthrough from the gas cap or gas reservoir; injection wells. 

It was found that the best results of hydraulic fractures are obtained on  beds with high 

pressure, with a less degree of drainability and having higher oil saturation, depletion of 

recoverable stocks which, as a rule, should  not exceed 30% [1]. 

It is known that HF is primarily made in the wells, the productivity of which  is lower than 

the surrounding wells.  If the capacity of low rate wells due to the lack of formation energy, the 

fracturing is performed primarily in injection wells. 

The maximum technological effect of hydraulic fracturing is provided by: a) the maximum 

width of cracks created in the formation; b) crack spread through the bed at maximum distance 
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from the bottom of the well; c) the creation of cracks in the most productive area of the reservoir. 

[3] Hydraulic fracturing may create fructures of varying spatial orientation: horizontal, vertical or 

inclined.  

Practice has shown that the fracture at hydraulic fracturing will be directed along the 

normal to the lowest stress. Because of this, cracks are vertical in almost all cases encountered in 

the development of oil fields. [4]. This fact can be proved by the following example: pipe are 

usually broken along not across under high internal pressure. According to this idea cracks should 

be vertical. Vertical fractures naturally coincide with the flat of the crack. 

Creation of horizontal cracks at depths greater than 600 m is the process more time-

consuming and it involves the creation of large fracturing pressure. If there are horizontal cracks 

in the multi-layered oil reservoir, separated by impermeable layers, there is a serious problem of 

losing significant part of oil reserves in other neighboring oil-layers, unaffected by hydraulic 

fracturing [5]. Although cracking, their efficiency  depends on their size. Here the parameters have 

different effects on the increase of flow rates. In this regard, we consider below the influence of 

the size of vertical and horizontal fractures  in the process of oil production. 

It is known that the reservoir is subjected to the deformation process during its operation 

due to the weight of the overlying rock at particular output of fluid from the reservoir. On the basis 

of studies carried out in work [1], it is found that the deformation processes lead to the emergence 

of the plasticity of the rock skeleton. 

According to research conducted by professor A.U.Aitkulov [2], we obtained new 

improved formulas to determine the radial ( ) and tangential ( ) strains, and the radius of load (

) with the plasticity of the porous medium, and flow rates in the formation of horizontal and 

vertical cracks, which have the following form: 

 

                                                 (1) 

                                                (2) 

                                               (3) 
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Where   и  –respectively  pressure on  the counter of formation and at well bottom,  

MPa;  – the difference between the vertical rock and hydrostatic pressure, MPa. 

 

                                                          (4) 

 

Where  ;                                                            (5) 

 

q –well flow rate,with  horizontal crack m3/sec, К1and К2 - respectively permeability of 

porous medium and crack, m2, С - the coefficient showing the hydrodynamic well imperfection 

on degree and nature of the opening up;   –.coefficient indicating change character of the 

formation hydraulic conductivity; - fluid viscosity, mPa*sek. 

 

                         (6) 

 

The results of calculations, conducted on the example of Karakuduk field, showed that 

fracturing occurs at the average  pressure of fracturing fluid injection, which are ranged from 20 

to 30 MPa. 

From the above table it is shown, that even in the well, in which the crack length is minimal 

from all fractures, flow rate increased by 6 times. In this case, the water cut is increased by 2 times, 

the effect lasted for 199 days, after which the flow rate began to decline. This fact can be explained 

by beginning clamping cracks formed due to the weight of the overlying rock. Assessing the 

conducted  operations, we can say that water cut was increased slightly, wherein  the effect is 

continued in six wells in which hydraulic fracturing is made. The efficiency duration was 265 days 

and flow rate was increased by 28,8 t/day in average.  

Hydraulic fracturing was made  in six producing well №№5, 107, 114, 155, 194, 200  

(horizons Ю -I and II to further intensify production of crude oil from the beds of Karakuduk 

deposit (tables 1 and 2). All operations were conducted with application of gel solution made on 
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water bases. Proppant Borovichi 16/30 was used as propping agentGelling agent - J424, clay 

stabilizer - L55, bactericide - M275, surface active agent (SAA) - F103 and other additives  were 

used in the preparation of the gel The average speed of injection fluids was 1.3-3 m3/min. 

The results of the HF showed different effects in different wells. For example, in  well 5 

flow rate  increased by 25 times at maximum pressure from all of fracturing.  After the effect of 

the method was stopped   the well was transferred to injection wells. 

The maximum duration of effect was noted in wells №№155, 107, 200 . Wells №№  194, 

107 were transferred to electric centrifugal pump (ECP) after HF. The average duration of effect  

was 332 days. 

Only in well number 114 flow rate was increased slightly, by 1 t / day.  In the rest wells 

daily production was increased at least by 2 times.  The best result was obtained after treatment of 

well № 155, 107 and 5.  Oil flow rate was increased in average by 16 times It should be noted that 

prior to fracturing the wells №№ 5, 107 were operated by sucker rod way, then they were 

transferred to the electric centrifugal pump. On the analyzed period, the effect was continued on 

these wells, with the exception of well №5. In T wells № 194 and № 200 the growth oil production 

rate was 11.2 and 5.0 t / d, respectively, after fracturing. Duration of the effect in well 194 was 

199 days, in  well 200 - 407 days. 

The relationship is constructed  to establish the nature of flow rates growth change from  

the fracture length (see figure 1). The graph shows that the technological effect depends on the 

fracture length. When  fracture length is increased, oil flow rate growth is increased too. We 

analyzed the effect duration from fracture length (see figure 2 ) The graph shows that the 

relationship is directly proportional. In  well 155 the effect lasted for 354 days, at maximum length 

fracture 138 m. Assessing  the increase of flow rate at slight growth of water cut, we can say that 

HF  is the main  method of oil production intensification on Karakuduk field. 

 

 

Picture 1 - The influence of fracture 

length on flow increase after fracturing 

 

Picture 2 - Influence  of  duration on fracture 

length
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Table 1 - Technological parameters of hydraulic fracturing 
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1 107 Ю-I 2596.0-2608.0 12.0 75.0 6.3 215.7 12.3 30.0 124.26 

2 114 
Ю-

I+II 

2593.5-2605.0 

2634.0-2636.0 
13.5 72.0 5.3 211.8 12.2 30.0 109.61 

3 194 Ю-I 2598.0-2611.0 13.2 61.5 4.7 225.6 12.3 25.0 61.44 

4 200 Ю-I 2608.0-2619.0 11.0 66.6 6.0 196.2 12.2 25.0 85.23 

5 155 
Ю-

I+II 

2589.0-2600.0 

2645.0-2649.0 
11.0 70.7 6.4 227.0 12.4 33.0 138.56 

6 5 Ю-I 2609.0-2620.0 11.0 23.2 2.1 162.6 12.2 34.0  
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Table 2- The results of HF in producing wells  
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1 107 1.09.05 

Sucker 

rod 

Ю-I 

5.4 5.2 3.6 

Sucker rod 

Ю-I 

from 01.07.06 ECP 

60.9 58.0 4.7 632 Effect is continued 

2 114 31.08.05 
Flow 

ЮI+II 
12.9 12.2 6.0 

Sucker rod 

Ю-I+II 
14.4 13.2 8.3 145 Effect is finished 

3 194 27.08.05 

Sucker 

rod 

Ю-I 

2.6 2.5 4.8 

Sucker rod 

Ю-I 

с 01.03.06 ЭЦН 

15.1 13.7 9.3 199 Effect is finished 

4 200 28.08.05 

Sucker 

rod 

Ю-I 

4.7 4.6 2.8 
Sucker rod 

Ю-I 
10.4 9.6 7.3 407 Effect is finished 

5 155 04.06.06 
Flow 

ЮI+II 
6.7 6.6 1.0 ECP Ю-I 64.8 61.2 5.6 354 Effect is continued 

6 5 07.06.06 

Sucker 

rod 

Ю-I 

1.8 1.8 1.1 ECP Ю-I 54.0 49.9 8.6 256 

Effect is continued.  

Well is transferred for 

reservoir  pressure 

keeping   
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ҰҢҒЫ ЖҰМЫСЫ ЖАҒДАЙЫНА ЖАРЫҚШАҚТЫҢ ӘСЕРІ   

Бисембаева К.Т., Баямирова Р.У., Жолбасарова А.Т., Тогашева А.Р. - Ш.Есенов 

атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті, Актау қ., 

Казахстан. 

Аңдатпа. Мақалада ұңғының өнімділігін арттырудың белгілі әдістерінің бірі – 

қабатты гидравликалық жару қаралады. Қабатты гидравликалық әдістердің негізгі 

параметрлерін анықтау үшін жаңа формулалар алынды. 

Түйінді сөздер: ұңғы, кеніш, өнімділік, қабатты гидрожару, қысым, мұнайқанығу, 

технологиялық тиімділік, өткізгіштік.  

ВЛИЯНИЕ ТРЕЩИН НА СОСТОЯНИЕ РАБОТЫ СКВАЖИН  

Бисембаева К.Т., Баямирова Р.У., Жолбасарова А.Т., Тогашева А.Р. - Каспийский 

государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш.Есенова, г. Актау, 

Казахстан, alibi_lubiu@mail.ru, karlygasha_bissemb74@mail.ru, akzhol_74@mail.ru, aliya-

riz@mail.ru. 

Аннотация. В статье рассматривается один из известных способов увеличения 

продуктивности скважин- гидравлический разрыв пласта.  Получены новые формулы для 

определения основных параметров ГРП.  

Ключевые слова: скважина, залежь, продуктивность, гидроразрыв пласта давление, 

нефтенасыщенность, технологический эффект, проницаемость.  
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CURRENT STATE AND PERSPECTIVES OF IMPLEMENTING THE SMART 

CITY CONCEPT IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

Abstract. Smart city concept envisages the implementation in major cities of a range of 

innovation activities and software solutions aimed at sustainable, safe socio-economic 

development of cities. Smart City projects are primarily focused on the man and his needs, the 

provision of more comfortable and safe living environment in cities. The article considers the 

features of the concept and the examples of Smart city projects in Kazakhstan. 

Key words: city, Smart city, intelligent city, innovations. 

 

The idea of a "smart city" today is becoming more relevant all over the world, to solve 

social and economic problems, given the limitations of all resources, it becomes important to use 

the idea of a smart city.   

Every year, the processes of changing urban infrastructure planning to a more developed 

intellectual status are increasing and needed, this requires financial resources, efforts and scientific 

solutions. The development of modern cities should be viewed on a global scale, as they are 

engaged in a huge competition for talents, industry and jobs in the world arena. 

Studying these factors it is necessary to understand what methods and technologies are 

needed for the city. From this follows the need for digitalization of all infrastructure and mobile 

communications, the need for cloud information data, for storing large information of the city. 

Here the essence of Smart City is manifested - these are the inhabitants of the city and their needs, 

the main concept is the most important thing - convenience for residents, a safe solution 

economically and environmentally for all subjects of the urban environment [1].   

By calculations by 2050, the number of people living in megacities will reach about 70% 

of the population of the whole planet and this congestion will lead to great stress in many big cities. 

The main solution to such problems is associated with the introduction of especially highly 

ecological and innovative technologies, this is necessary to open new opportunities for megacities, 

to function effectively for the needs of all subjects of the city. Exploring the characteristics and 

functions of a smart city, you can consider the main properties and functional areas of a smart city 

in the following scheme (Drawing 1): 
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Functional areas of the smart city 

 
Picture 1 - Basic properties and functional areas of a smart city 

 

In many cities around the world for the convenience of residents learn the basic principles 

for the development of "smart cities" and to comply to the image of the "smart city" need effective 

architectural and technological projects. Many cities in the initial stage of planning the idea of 

"smart cities", such as Korean Sanday, the facility was originally planned in an innovative, 

Smart city properties

T
h
e 

q
u
al

it
y
 o

f 
li

fe

M
o
b
il

it
y

S
o
ci

al
iz

at
io

n

U
rb

an
iz

at
io

n

S
m

ar
t 

te
ch

n
o

lo
g
ie

s

P
er

so
n
if

ic
at

io
n

M
o
d
er

n
iz

at
i

o
n
 o

f 
in

fr
as

t
ru

ct
u
r

e
In

tr
u

si
o
n

Smart House

Building and 
apartment 

management

Smart devices

Effective 
applications and 

services

Effective building 
inspection

Efficient 
restoration of old 

buildings

Automation

Smart environment

Central Surveillance

Recycling

Land Use 
Management

Effective hospitals

Popular services

Ciphering

Smart energy, gas, 
water

Smart counters

Control of 
consumption

Infrastructure

Reducing leaks, 
cogeneration

New cleaning 
methods

Renewable 
generation

Intelligent logistics 
and transport

Intelligent transport 
system

Smart payment 
system

Smart parking and 
delivery

Ecological scheme 
of work

Cost Reduction and 
Optimization

Smart information 
system



КМТИУ ХАБАРШЫСЫ №1(27)-2015 ///ВЕСТНИК КГУТИ №1(27)-2015/// THE BULLETIN OF CSUTE, 2015, Vol.27, №1 

188 
 

artificial island, where it was selected most recent achievements in the field of urban planning, 

architecture, construction, ecology, transport and communications. In many cities in the planning 

focuses on the technological and environmental safety, and it focused even algorithm of traffic and 

traffic lights [2].   

Digitalization and digital technologies are gradually penetrating into all spheres of life 

among Kazakhstanis. And these are true signs that the tasks set by the President of the country in 

the message are very timely. According to the program until 2020, for effective development and 

for a highly urban environment, special conditions are also considered for business entities, which 

is important when planning strategists for a "smart city" [3].  

With the beginning of effective smart city ideas in different megacities, there can be 

definitely different conceptual tasks and the main principles of smart city technology is: to solve 

the problems of mega cities, introduce highly effective methods of functioning, improve the 

quality of household services, create an effective climate for business and tourist routes. 

With the implementation of EXPO 2017, various process options were observed. As a 

result, of all the projects, 40 technological ideas proposed at EXPO 2017 were considered, and 4 

of them were planned to be put into production in 2018. These are the main ones for energy saving, 

water purification system, innovative networks, for energy sources in enterprises. 

One of the projects selected at the international specialized EXPO 2017 is already being 

implemented in the North-Kazakhstan region. He plans to introduce in China in 2018 a Chinese 

technology for free charging for mobile phones, this will reduce the cost of consumed electricity 

and the system of electricity [4].   

Under the state program "Digital Kazakhstan" it is planned to introduce "smart city" 

technology in the following cities of the country: Smart Astana, Smart Karaganda, Smart Ontustik, 

Smart Almaty, Smart Aktobe. The main indicators for the development of these regions are: raising 

living standards, increasing the volume of public services in electronic format, developing 

intellectual projects and architectures, realizing the ideas of "smart cities" [5].   

There are plans for the development of smart cities, identified the main priority ideas, the 

main functional responsibilities of subjects, innovative technologies Smart City, there are studied 

global opiates in the development of smart technologies. 

Work is underway to control the leakage of water and heat resources in homes, mobile 

applications for utilities are planned. In order to improve the services and track the financial 

resources, a pilot project of an electronic KSK is being considered. 

The housing department has developed new rules for approving and planning the budget 

of the KSK for general house expenses, a mechanism for approving tariffs involving tenants and 

uniform requirements for electronic services, a portal is functioning that publishes plans of the city 
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administration for repair of roads, heating systems, yard areas, 200 algorithms for solving life 

situations, which do not provide for standards of public services [6]. 

The idea of Smart City is focused on effective complex events, which differ with a high 

level of architectural planning, advanced Internet technology capabilities, service applications, 

mobile integration and infrastructure. This infrastructure, designed to recognize, measure, analyze 

and disseminate key data from control systems and control the functioning of cities, will provide 

an adequate response to government requests, the needs of commercial structures and people's 

livelihoods. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АҚЫЛДЫ ҚАЛАЛАР 

КОНЦЕПЦИЯСЫН ЕНГІЗУДІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЛАРЫ МЕН БОЛАШАҒЫ 

Конысбаева А.А. - Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және 

инжиниринг университеті, Ақтау қ., Қазақстан. 

Smart city – бұл жаңа концепция, инновациялық шаралар кешені мен бағдарламалық 

шешімдердің тұрақтылығына, қауіпсіз, әлеуметтік-экономикалық жағынан қаланың 

дамуына бағытталады, жоғары технологиялық нарықтық экономиканың дамуын, 

ресурстардың барлық түрлрінің тиімді қолданылуын және қалаларда қолайлы жүру үшін 

жағдайлар жасау, тиімді өмір сүру мен бизнесті жүргізуді қарастырады. 

Түйінді сөздер: қала, ақылды қала, интеллектуалды қала, қалалық орта, инновация.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ 

КОНЦЕПЦИИ УМНОГО ГОРОДА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Конысбаева А.А. - Каспийский государственный университет технологии и 

инжиниринга им. Ш.Есенова, г. Актау, Казахстан, aimjan2008@mai 

Smart city - это новая концепция, ориентированная на развитие комплекса 

инновационных мер и стабильности программных решений, безопасного, социально-

экономического развития города, развитие высокотехнологичной рыночной экономики, 

эффективное использование всех ресурсов и создание условий для комфортного 

проживания в городах, эффективного проживания и ведения бизнеса. 

Ключевые слова: город, умный город, интеллектуальный город, городская среда, 

инновации. 
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SOCIO-ORIENTED ECONOMY IN KAZAKHSTAN: DEVELOPMENT 

VECTOR 

 

Abstract. The article touches one of the most pressing problems currently existing in 

Kazakhstan, which deserves special attention and requires an early resolution - the creation of a 

thoughtful, long-term socio-economic model of the country's development, in view of the wide 

range of social problems that threaten social stability. In order to create an effective model of 

economic development, it is necessary to use the experience of foreign countries useful for 

Kazakhstan, which must be adapted to its own capabilities and conditions. The article considers 

the essence of modern concepts of the living standards of the population and, based on the results 

of the research, the most acceptable of them are proposed for Kazakhstan. 

Keywords: socially oriented market economy, concepts of a standard of living, standard of 

living and quality of life of the population, economic growth. 

 

The emergence of a market economy, which is currently developing in our country, is 

accompanied by increased social and economic inequality, poverty, unequal access of the 

population to public goods (education, science, culture), which inhibits the development of society 

and the economic growth of the country, and the quality of life of the population. 

In Kazakhstan, a system of legal norms and institutions has been created to promote the welfare 

of the population and ensure social justice, a set of measures aimed at smoothing the socio-
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economic imbalances in the country, ensuring equal opportunities for all members of society and 

raising the standard of living of the population is being implemented. On the agenda is the task of 

increasing the effectiveness of these institutions and the implementation of socio-economic 

programs. 

The implementation of national projects in the fields of education, healthcare, housing 

construction and agriculture has significantly upgraded these areas, eliminating or mitigating some 

of the imbalances. The main goals of the national projects are basically achieved: economic growth 

has acquired a stable character, and the foundations for large-scale structural institutional changes 

have been laid. In the list of studied normative and legal materials it is worth mentioning the 

"Kazakhstan-2050" Strategy, the National Program for Infrastructure Development "Nurly Jol" for 

2015 - 2019. 

These documents contain the main targets of social policy to prevent inequality, increase 

incomes of the population, strengthen social support for families with children and low-income 

groups, overcome poverty, reduce unemployment, promote self-employment and support small 

businesses, develop a pension and social insurance system, raise the level housing, ensuring the 

availability of quality medical care, the effective use of human and social capital, which should 

contribute to social stability and ensure the full social protection of the population. 

Thus, the modern model of Kazakhstan's economic development can be characterized as 

socially-oriented, being at the stage of formation, since social goals are assigned to it as a priority, 

and social values and social policy are embedded in the economic system. 

The formation of a socially-oriented market economy in our country is faced not only by the lack 

of the necessary material base, which requires effective distribution, but also with opposition, often 

disguised reasoning about social priorities. 

A very important condition for a socially-oriented economy is to maintain a balance 

between market efficiency and social justice in order to take into account the economic interests 

of the country and the interests of each member of society as much as possible. 

To promote the creation of a socially-oriented market economy, it is advisable to use the 

experience of various foreign countries and choose from this experience what can be used in 

Kazakhstan, including in order to improve the level and quality of life of the population. 

The standard of living is a concept that makes up the content of modern approaches to the problems 

of economic growth and development of society. Modern economic theory has addressed these 

problems in recent decades, although authoritative international organizations and research centers 

have long raised these problems in their scientific developments and discussions. 

As a result, the late 80's and early 90's were marked by the formation of concepts and 

theories in which the role of man in the economy and the development of society is re-examined 
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in a new light. First of all, it is the "concept of sustainable development" and the "concept of human 

development", the main idea of which is the position that man is the goal of economic growth, not 

his resource, and also assuming development that leads not only to economic growth, but and to a 

fair distribution of its results, as well as affirming the main wealth of society - people, and the 

main goal of development - the well-being of man. Studies in this direction are concentrated in the 

framework of international organizations working under the auspices of the United Nations. 

The so-called "new concept of national wealth" refers to modern concepts, which owes its 

origin to the World Bank, which, based on scientific developments to generalize the world 

experience of research on this problem, put forward the interpretation of national wealth as a set 

of accumulated human, natural and reproducible capital.  

In economically developed countries, the share of human capital increases to 80% of 

national wealth, and raising the level and quality of life can be considered as one of the important 

conditions for the accumulation of human capital. 

The increase in the costs of human development is currently the strategic line for the 

development of economic policies in most countries. The indicators of the standard of living, the 

well-being of the population, the quality of life and human development become the criterion for 

making decisions in the field of economic and social policy in the activities of an increasing 

number of states and intergovernmental organizations. 

In 1970, the International Labor Organization (ILO) proposed a "concept of basic needs", 

according to which governments were asked to focus on meeting the basic needs of the majority 

of the population. Experts of this organization have tried to develop a system of universal 

indicators, which takes into account the subjective perception of living conditions and its objective 

characteristics. 

In each country, the right to a decent standard of living is realized on the basis of the 

national concept of the standard of living.  

The concepts of the United Nations, Sweden and France have both common characteristics 

and certain differences, the most important of which is the hierarchy of values and priorities. 

In 1961, the UN proposed a concept of the standard of living, according to which human life and 

health are of paramount importance by the late 60's. XX century. There appeared the Swedish 

model of living standards, which can be viewed as a concept of "quality of working life"; and the 

French model of living standards, which considers the demographic and socio-labor aspects as its 

primary basis. 

One of the most prominent modern foreign economists involved in welfare studies is A. 

Sen, who in 1998 won the Nobel Prize in Economics "For Contribution to the Economic Theory 

of Welfare". His works are devoted to the indices of well-being and poverty, national income, 
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hunger, economic inequality. A. Sen proposed two concepts of the standard of living: the concept 

of the actual level of human life, by which he means the totality of his activities at a certain point 

in time or for a certain period, set of events that constitute a person's biography; and the concept 

of available opportunities or freedom of choice, which implies the possibility of choosing a person 

one of the available to him life styles, which will become actual for him. In his famous book 

Development as Freedom, A. Sen showed the influence of social and political institutions on the 

standard of human life and argued that "These contrasts (the contrasts between the standard of 

living determined by per capita income and the standard of living determined by the ability to live 

to old age) are largely due to social structure and relationships within the community, including 

access to medical care, the development of health systems and schooling, compliance with law 

and order, and so on. " In the same book, A. Sen said that "The magnitude of real incomes is 

important as a factor that provides appropriate opportunities when buying goods and services and 

raising the standard of living accompanied by such purchases". The standard of living depends on 

the level of income that provides the appropriate level of consumption 

From his point of view, the standard of living in society should be assessed not on the 

average level of income, but on the possibilities of people to lead a life that they consider worthy. 

He saw the goal of social development not in an unlimited increase in production, but in creating 

opportunities for expanding people's choices: the choice to do more things, live long, escape from 

avoidable diseases, and have access to knowledge. This process A. Sen connected with the 

expansion of human freedoms, in order to choose from more options the most preferable. 

Our scientists say that Kazakhstan proposed the following hierarchy of components of the 

standard of living that determines the sequence of development and implementation of measures 

in the field of social policy of incomes and wages at the beginning of the 21st century. The first 

place in this hierarchy occupies, as in the Swedish model, the indicator that is united by the notion 

"the quality of working life, namely, the provision of effective employment, which involves 

engaging in socially useful activities that ensure a decent income, preserving the health of workers 

in the process of fulfilling them professional duties, the growth of their educational and 

professional level, the creation of the necessary conditions for the realization of the creative 

potential of each worker on the basis of the growth of social pro- and the economic and social 

feasibility of creating jobs. 

It should be borne in mind that Kazakhstan is an original country that does not belong to 

either Western or Eastern countries, therefore it will not succeed fully to follow the path of 

development of any country due to the existence of significant economic, social, natural, cultural 

and other living conditions of countries. To create our own model of economic development, it is 
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necessary to use the experience of foreign countries useful for Kazakhstan, adapting to our own 

capabilities and conditions. 

It should be noted that the most acceptable for Kazakhstan in terms of preserving and 

developing universal human values and the development of human capital can be considered the 

concept of living standards proposed by UN organizations that give priority to the health of the 

nation, as well as the concept of Sweden - in terms of ensuring effective employment, which 

contributes to economic growth and improvement of the living standards of the country's 

population, involves the consideration of the economic interests of the employer, employee and 

state. Based on this, it is possible to base the construction of the living standard model on the 

concept of the standard of living acceptable to Kazakhstan, proposed by the UN, as well as the 

Swedish concept. 
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Аннотация. Статья затрагивает одну из наиболее актуальных проблем, 

существующих в настоящее время в Казахстане, заслуживающей особого внимания и 

требующей скорейшего разрешения – создание продуманной, долгосрочной социально-

экономической модели развития страны, в виду наличия большого круга социальных 

проблем, создающих угрозу социальной устойчивости. В целях создания эффективной 

модели экономического развития необходимо использовать полезный для Казахстана опыт 

зарубежных стран, который должен быть адаптирован под собственные возможности и 
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условия. В статье рассмотрена суть современных концепций уровня жизни населения и по 

результатам исследования для Казахстана предложены наиболее приемлемые из них. 

Ключевые слова: социальная защита, социальные риски, уровень жизни, качества 

жизни. 
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Аннотация. Қазіргі уақытта Қазақстанда қолданыстағы ең өзекті мәселелердің бірі 

қозғайтын, ерекше назар аударуға лайық және жедел қарар талап - әлеуметтік 

тұрақтылығына қауіп төндіретін әлеуметтік мәселелерді үлкен ассортименті ескере 

еліміздің күрделі, ұзақ мерзімді әлеуметтік-экономикалық даму моделінің, құру, 

экономикалық дамытудың тиімді моделін жасау мақсатында өз мүмкіндіктері мен 

жағдайларына бейімделген болуы тиіс, ол шет елдердің  Қазақстанның тәжірибесі пайдалы 

пайдалану қажет. Қазақстан үшін қазіргі заманғы өмір сүру тұжырымдамалар мен зерттеу 

нәтижелерін мәні бар мақала мәмілелер ең қолайлы біреуін ұсынды. 

Түйінді сөздер: әлеуметтік қорғау, әлеуметтік тәуекелдер, өмір сүру деңгейі, өмір 

сапасы. 
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The formation of a new society causes radical changes in material production, worldview, 

life and education, art and culture, changing not only the forms, but the content of activities in 

general. There is only one means for the formation of a competitive economy - a significant 

increase in labor productivity, which is possible only in the transition "to a society where 

knowledge and the education system will determine the development" of the country. The change 

in the interrelationships of science, technology and economic growth characterizes the new 

economy. Here is the need to perceive new requirements imposed by the information society to 

design an entrepreneurial structure, to unite or to divide the work in it. If the pre-information 

society was dominated by the principle "everyone should know this much that in sum everyone 

knew everything", the information society now operates according to the principle "everyone must 

know so much about everything to be independent in their interaction with others"[1]. 

The main resource that provides the competitive advantage of the organization is an 

information and the innovative activity carried out on its basis. In the current conditions, the 

organization needs to respond to changes increasingly. "The main productive resource in the 

information economy is something non-material - information, production, processing, which is 

spread by the vast majority of the workforce. The core of the information economy is a complex 

of industries that produce a wide variety of information; the coordinating mechanism is the 

information market, and the information system is the connecting system, while the new 

information technologies form the technological basis of the information economy". 

In accordance with the Concept of socio-economic development of the Republic of 

Kazakhstan for 2017-2021, the main goal of socio-economic policy in the medium term is to 

maintain positive economic growth and social stability in the country, to prepare conditions for 

post-crisis development, and to continue promotion to 30 developed countries of the world. The 

new model of the economy will be based on the maximum use of comparative competitive 

advantages, developed human capital, the prevailing role of the private sector and a favorable 

investment climate, laying a solid foundation for long-term and sustainable development of the 

country. To achieve this goal and to ensure the economic and social well-being of the country will 

contribute to the ongoing socio-economic policy, in which one of the main priorities for the 

medium-term period is the improvement of social policies aimed at ensuring social stability in the 

country and stimulating employment, continuing modernization of education, health and social 

protection in the framework of new state programs until 2020. [2]. 

In most countries, regardless of the model of innovative development, the state is primarily 

the initiator and catalyst for the development of innovations, and Kazakhstan is not exception to 

this trend. However, it is desirable to always analyze the current state of the ICT sector for 

development in the right direction and to identify problems that adversely affect its development. 
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In this regard, JSC “Zerde” National Infocommunication Holding”, being the National ICT 

Development Institute, brings to your attention a report on the development of the ICT sector in 

the Republic of Kazakhstan. The aim of this report is at an objective assessment of the current 

state of the sector in the country, identifying existing problems and determination of possible 

solutions. The report includes overview information on the dynamics of domestic and foreign trade 

in the ICT sector, the e-commerce market and education in ICT. Also, the role of the state in the 

ICT sector has been analyzed and how all of the above in aggregate reflects the positions of the 

Republic of Kazakhstan in international ratings related to ICT [3]. 

The main macroeconomic factor that determines the development of ICT in Kazakhstan 

today and in the coming years is the increase in GDP and the average income of the population. 

The volume of the ICT market for the period 2011-2015 amounted to 6,484,500 million tenge or  

29.25 billion US dollars (at the average exchange rate of the National Bank of the Republic of 

Kazakhstan for 2015). At the end of 2015, the volume of the ICT market amounted to KZT 

1,605,981 million. At the same time, if the market volume in 2015 in the national currency 

increased by 70% compared with 2011, in US dollars the market grew only by 13%. The 

percentage of telecommunications and IT markets is 70 to 30 per year in favor of the 

telecommunications market. Both markets have steadily progressed from year to year, despite the 

fact that in 2015 the market showed only 1% growth compared to 2014. At the same time, the 

inflation and devaluation components of the market are not taken into account here, which 

indicates a slowdown in the growth rates of the market [4]. 

The GDP of the Republic of Kazakhstan for the period 2011-2015 increased from 28.24 

trillion. tenge to 40.88 trillion. tenge. The share of the ICT sector in Kazakhstan's GDP is steadily 

rising, reaching 3.9% of the total in 2015. 

The reason for these changes in the first place is connected with the widespread use of the 

Internet. The population of the country increasingly uses as a connection of the Internet network, 

because of the cheapness in comparison with fixed and mobile communications. At the same time, 

the growth rates of the market for Internet services do not coincide with the growth rates of Internet 

traffic in Kazakhstan. According to estimates, Internet traffic in the RK is growing by 200% per 

year. The reason for this mismatch is that mobile operators annually reduce the tariffs for the 

service of Internet access. In this regard, given the high growth rates of Internet traffic, operators 

are advised to focus on increasing the number of IT services, e.g. this type of service has good 

potential in our country [5]. 
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Table 1 - Dynamics of the volume of communication services for the period 2012-2017, in 

million tenge 

 

Scope of communication services 2012 2013 2014 2015 2017 

582 740 599 657 647 332 680 814 702 148 

including: 

long-distance and international 

telephone services 

44435 

(8%) 

40354 

(7%) 

42590 

(7%) 

41499 

(6%) 

33981 

(5%) 

local telephone services 41467 

(7%) 

45241 

(7%) 

51553 

(8%) 

51408 

(8%) 

47826 

(7%) 

data services 14323 

(2%) 

1,5003 

(2%) 

20340 

(3%) 

21795 

(3%) 

23799 

(3%) 

Internet services 96324 

(17%) 

116007 

(19%) 

137865 

(21%) 

168455 

(25%) 

190438 

(27%) 

services for the distribution of 

infrastructure programs (cable, 

wireless and satellite) 

12221 

(2%) 

14140 

(2%) 

18192 

(3%) 

21531 

(3%) 

28026 

(4%) 

mobile services 294721 

(50%) 

297647 

(50%) 

296615 

(46%) 

281259 

(41%) 

257461 

(37%) 

Other communication services 79249 

(14%) 

71267 

(12%) 

80176 

(12%) 

94867 

(14%) 

120618 

(17%) 

 

Based on the analysis, the following conclusions and forecasts can be made: 

1. The volume of the ICT sector in 2017 in national currency increased by 70% compared 

to 2011, at the same time in US dollars only by 13%. 

2. The ICT sector shows a positive trend in increasing the share of GDP in the Republic of 

Kazakhstan. According to the forecasted data of the Ministry of Information and Communication 

of the Republic of Kazakhstan, the share of the ICT sector in the country's GDP will increase to 

4.2% 1 in 2017. 

3. The percentage ratio between the telecommunications market and the IT market remains 

at the same level each year, 70% by 30% in favor of the telecommunications market. 

4. The IT services market should maintain an average annual growth rate at the level of the 

last 5 years, which is 19% per year. 

5. Taking into account the trend towards the transition to high-quality software, a further 

increase in the market share of licensed software is projected, and in 2017 it may grow to 10% of 

the total IT market. 
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6. The recovery of the IT equipment market volume to the level of 2016 (280 - 290 million 

KZT) is forecasted, as the market stabilized after changes in the national currency rate and the 

equipment prices found their optimal level. 

7. In the telecommunications market, there is a slowdown in the growth rate in the national 

currency and a significant decline in market volumes in US dollars, which indicates the stagnation 

of the market. 

8. In the telecommunications market, it is forecasted that the trend of recent years will 

continue to decrease the volume of mobile communication services (by 4-5%), and to increase the 

volume of Internet services (by 3-5%). One of the reasons for maintaining this trend will be the 

development of 4G / LTE networks. 

In recent years, the sphere of information and communication technologies in Kazakhstan 

has been developing at a rapid pace. An attempt to form a single information and educational space 

in the republic is one of the vectors of this process. The technological progress of the globalization 

of the economy has actualized the need for rapid acquisition of knowledge and their constant 

updating as absolute requirements of the information society. [6].  The Internet has become a key 

tool for obtaining and updating knowledge. The Internet should be viewed not only as a certain 

database, information storage, but also as a specific mechanism, device. The Internet is an 

educational environment, conditioned not so much by its content as by organization, structure, 

diversity and internationality. Modern achievements in the development of global information and 

communication technologies have led to the formation of a global electronic environment for 

economic activity, which in turn has opened new opportunities for organizations. In these 

conditions, the new economy is called "networked economy", often referred to in conjunction with 

the word "global". In the report of the European Commission, the network economy is defined as 

"an environment in which any company or individual located anywhere in the economic system 

can contact easily and at minimal cost with any other company or individual about working 

together, for trade, for the exchange of ideas and know-how or just for fun". Thus, the information 

economy is a phenomenon of "intellectual production", consisting in the constant creation of new 

knowledge, information about something in one form or another; it is a continuous process, the 

result of which can be a clearly formulated idea, concept, method [7]. 

Information economy has caused changes in the content of the result of education. The 

dynamic nature of the economic space has led to the fact that the obligatory triad: knowledge, 

skills, experiences - have been transformed into competence. The essence of the competence 

approach in education is manifested in the following features: a competence approach is a set of 

general principles for determining the goals of education, selecting the content of education, 

organizing the educational process and evaluating educational results. 
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Thus, the competence approach promotes a more precise orientation of the education 

process to the final results in connection with the need for links between the learning outcomes 

and the strategic plans of the entrepreneurial structures of the real sector of the economy. Here is 

the fundamental difference of the information economy from all previous types of economy - the 

fact that the most important productive resource of informatization of the economy is not the 

physical good, but something intangible, namely information and knowledge. An information as 

a productive resource determines the relative inexhaustibility (in comparison with any material 

resources) of the source of the country's development in the conditions of the information 

economy. This determines all other qualitative characteristics of the information economy, the 

most striking of which are the following interrelated moments: [7]. 

- the value of the country's GDP is dominated by products and services created in the non-

material sectors and spheres of the national economy; 

- the number and proportion of employees in the intangible sectors of the economy are 

much higher than those in the material sectors; 

- the total costs of production, processing and dissemination of information exceed the cost 

of creating and selling physical goods; 

- investments in human capital outstrip investments in physical capital; 

- the socio-economic development of a post-industrial country is determined not so much 

by the growth rates of GDP, as by diverse indicators of the quality of life. 

The main competitive resource of the organization in the information economy is the 

knowledge of its employees. 
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ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢ ҚАЗІРГІ ОРЫНДАРЫ ЖӘНЕ БІЛІКТІ 
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Аннотация. Қазіргі уақытта жаһандық ақпараттық кеңістіктің қалыптасуы туралы 

айтуға болады. Ақпараттық жүйелердің аппараттық кешендерінің мүмкіндіктерін 

сипаттайтын параметрлер соңғы жылдары артып, өсіп келеді. Табиғи сынақтар негізінде 

қабылданбай, математикалық модельдерге негізделген жоба шешімдері бар әртүрлі 

нысандар үшін күрделі техникалық кешендер мен басқару жүйелерін жобалау барлық 

виртуалды орталарға көшуде. 

Түйінді сөздер: ақпараттық экономика, ақпараттық технологиялар, бәсекелестік 

артықшылық, әлеуметтік-экономикалық саясат. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 
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технологии и инжиниринга им. Ш.Есенова, г. Актау, Казахстан, estur2@mail.ru. 

Аннотация. В настоящее время можно говорить о формировании мирового 

информационного пространства. Параметры, характеризующие возможности комплексов 

технических средств информационных систем, в последние годы возросли и продолжают 

расти. Проектирование сложных технических комплексов и систем управления 

различными объектами все более переходит в виртуальную среду, где проектные решения 

базируются на математических моделях, а не принимаются на основе натуральных 

испытаний.   
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